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PREFAȚĂ/CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat 

pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate reprezintă o 

condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase. În acest context, 

pentru perioada de programare 2021-2027 s-a impus necesitatea existenţei unei viziuni 

strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare ale localităţii, exprimând o abordare 

integrată a problemelor cu care se confruntă comunitatea şi care să prezinte aspiraţiile de 

dezvoltare ale acesteia, bazat pe potenţialul local de dezvoltare.  

Strategia de dezvoltare locală pentru comuna Cornu Luncii a fost elaborată pornind 

de la problemele cu care se confruntă localitatea, abordate într-un cadru integrat, corelate cu 

obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european, urmărindu-

se direcţiile de dezvoltare spre care dorim să ne îndreptăm, cu scopul de a atinge obiectivul de 

dezvoltare durabilă a comunităţii noastre. Totuşi, această dezvoltare durabilă, spre care 

tindem nu se poate realiza fără participarea şi implicarea tuturor cetăţenilor comunei, şi sper 

ca toţi să ne unim forţele pentru a face faţă provocărilor create de această strategie.   

Viitorul comunităţii noastre este în mâinile noastre şi sunt sigur că, viziunea noastră, 

de dezvoltare sustenabilă se va împlini, transformând comuna Cornu Luncii într-un punct de 

reper pentru alte comune, prin utlizarea eficientă a tuturor resurselor locale, corelată cu 

atragerea şi utlizarea eficace a fondurilor publice şi private, naţionale sau europene. 

Mulţumesc pe această cale întregii comunităţi, cetăţeni, instituţii, firme, ONG-uri şi în 

mod deosebit firmei de consultanţă S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L., pentru 

solidaritatea, puterea şi energia alocată finalizării acestui document. 

 

Fron Gheorghe, 

Primar al comunei Cornu Luncii, judeţul Suceava 
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CAPITOLUL I: CADRUL CONCEPTUAL 
 
1.1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ȘI CADRUL 

FINANCIAR MULTIANUAL 2021-2027 
 

 
Din punct de vedere conceptual, dezvoltarea durabilă înseamnă satisfacerea necesităților 

generațiilor prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 

propriile necesități. Acesta este un obiectiv general al Uniunii Europene stipulat în Tratat și 

care guvernează toate politicile și activitățile Uniunii și implicit ale statelor membre, ca parte 

componentă.  

Dezvoltarea durabilă înglobează un set de principii interconectate: democrația, egalitatea 

dintre sexe, solidaritatea, respectul față de lege și față de drepturile fundamentale, inclusiv 

libertatea și egalitatea de șanse pentru toți, cu scopul comun de a îmbunătățirea a calității vieții 

și bunăstării.  

Documentul strategic de la nivel global care orientează acțiunile în domeniul dezvoltării 

durabile este Agenda 2030. Cei trei piloni care au stat la baza Agendei 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă sunt reprezentați de: echitatea socială (prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie 

să aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării), creșterea economică (reprezentată 

de îmbunătățirea calității vieții din țările aflate în curs de dezvoltare) și mediul (cu impact 
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asupra modului de conservare și gestionare a resurselor diponibile și a modului utilizare a 

tehnologiilor).  

Obiectele dezvoltării durabile își propun să asigure echilibrul între cele 3 dimensiuni: cea 

economică, cea socială și componenta de mediu, prin acțiuni concrete prevăzute pentru 

următorii ani. Totodată, armonizarea celor 3 dimensiuni caută să respecte și principiile 

demnității umane, stabilitatea regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și 

echitabile, precum și economii prospere. Cu alte cuvinte, obiectivele contribuie la sporirea 

convergenței între țările UE, în cadrul societăților și în restul lumii. 

 

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele 17 obiective ale dezvoltării durabile 

în politicile publice ale Uniunii, în scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor 

durabil în colaborare cu partenerii săi. Cele 17 ODD sunt deja urmărite de multe dintre politicile 

Uniunii Europene, iar România, ca membră a acestei comunități, își propune prin această 

strategie abordarea integrată a obiectivelor din Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. 

 

În plan național, România caută să preia și să armonizeze policile și principiile de la 

nivel european, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Obiectivul după care ne fixăm 

scopurile și orientăm acțiunile este stabilit în cadrul Strategiei Naționale pentru Dezoltarea 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv: “Apropierea semnificativă a 

României de nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile”. 

În conformitate cu documentele programatice care sintetizează și orientează direcțiile de 

acțiune, în România acțiunea este orientată către cele 3 direcții majore, după cum urmează: 

 

Pe plan economic, scopul este acela de a garanta o creștere economică pe termen lung. 

Drept strategie, transformarea economiei într-una durabilă și competitivă se va axa pe inovație, 

optimisim și reziliența cetățenilor.  

 

 Sub aspect social se propune crearea unui societăți coezive, care să beneficieze de 

îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate , de reducerea inegalităților dintre bărbați și 

femei, dintre mediul urban și rural. Sporirea capitalului social – crearea unui simț civic definit 
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prin încredere între cetățeni - va conduce la deblocarea potențialului cetățenilor români pentru 

a se realiza prin forțe proprii, asigurând totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

La nivel de conștientizare a importanței mediului, s-a remarcat faptul că atenția a 

crescut în ultii ani atât în ceea ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Realizarea unui 

mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea unui sentiment de apartenență și de 

comunitate, care să elimine simțul singurătății cetățeanului, factor de risc în realizarea 

potențialului personal și, în ultimă instanță, a funcționării comunitare. 

Proiectarea dezvoltării comunei Cornu Luncii ține cont de mutațiile intervenite în 

permanență în orizontul local și la scara ariilor regionale în care se încadrează, spațial și 

funcțional, la nivel național și european.  

Strategia a fost elaborată în corelație cu documentele de bază care stabilesc liniile 

directoare ale dezvoltării social-economice sectoriale și regionale, decurgând din Strategia 

Europa 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de comunitatea internațională 

în septembrie 2015, reprezintă un proiect amplu care răspunde tendințelor și provocărilor 

globale. În centrul Agendei 2030 se află cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 

țintele aferente, care se desfășoară până în 2030.  

Totodată, Strategia de dezvoltare locală a comunei Cornu Luncii își subsumează 

prioritățile propuse la nivelul Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2017, după cum 

urmează: 

1. Dezvoltarea unei economii competitive; 

2. Dezvoltarea capitalului uman; 

3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor; 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile. 

Strategia integrată de dezvoltare a comunei Cornu Luncii ține cont de toate documentele 

programatice prezentate anterior, ca și de alte documente fundamentate științific privind 

dezvoltarea socialeconomică, organizarea și amenajarea teritoriului, cum sunt studiile realizate 

de centrul din România al Băncii Mondiale, cu abordări novatoare inclusiv asupra dezvoltării 

urbane din țara noastră. 

 

În demersul de analiză au fost consultate următoarele documente (menționăm că parțial 

documentele se află încă în faza de analiză/dezbatere, fiind făcute publice sub formă 

draft): 
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− Master planuri, strategii și studii de nivel internațional: Regional Development and 

Cohesion Policy 2021-2017; Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 2021-

2027; Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 

de coeziune (FC) 2021-2027; Regulamentul privind cooperarea teritorială 2021-2027; 

Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră 2021-2027; 

Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+) 2021-2027; Cadrul legal 

privind Strategia UE pentru 2021-2027-O nouă politică de coeziune;  Strategia 

Europeana de Tineret 2019-2027; Programul Europa Digitală 2021-2027; „Agenda 

2030” a ONU pentru Dezvoltare Durabilă; 

− Master planuri, strategii și studii de nivel național: Strategia Naţională de Specializare 

Inteligenta 2021-2027; Strategia națională de dezvoltare durabilă a României. Orizonturi 

2013-2020-2030; Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2021-2027; Strategia 

Naţională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2021-2027 (SNCDI); Planul Național 

Strategic PAC post 2020; Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-

2030; Strategia Naţională de Management al Deşeurilor; Planul Național Integrat în 

domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030; Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030; Strategia Naţională pentru 

DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030; Planul Național Strategic 2021-2027; 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD); Programul Operațional Transport 

(POT); Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID); Programul 

Naţional de Sănătate (multifond) (PNS); Programul Operațional Capital Uman (POCU); 

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD); Programul 

Operațional de Dezvoltare Teritoriala Integrată (multifond) (PODTI); Programele 

Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR); Programul 

Operațional Asistenta Tehnică (multifond) (POAT); 

− Strategii și studii de nivel regional și subregional pentru Regiunea Nord-Est: Planul 

de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2017; Planul de Dezvoltare Regională 2021-

2027. 
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Conform Politicii de Coeziune și Dezvoltare Regională de la nivelul Uniunii 

Europene investițiile din perioada 2021-2027 vor fi ghidate după 5 obiective majore, după cum 

urmează: 

 O Europă mai inteligentă, prin prisma inovației, digitalizării, transformării 

economice și sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

 O Europă mai ecologică, fără emisii de carbon, care să pună în aplicare Acordul 

de la Paris și să investească în tranziția energetică, regenerabilă și în lupta împotriva 

schimbărilor climatice; 

 O Europă mai conectată, cu o rețea bine consolidată de transport și digitalizare; 

 O Europă mai socială, axată pe ocuparea forței de muncă de calitate, educație, 

incluziune socială și accesul egal către serviciile de sănătate; 

 O Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în întreaga UE. 

Politica de coeziune susține reformele pentru un mediu favorabil investițiilor, în care 

întreprinderile pot prospera. Se va asigura complementaritatea și coordonarea deplină cu noul 

program îmbunătățit de sprijinire a reformelor. 

 

REGULAMENTUL PRIVIND FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ (FEDR) ȘI FONDUL DE COEZIUNE (FC) 2021-2027  
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Acțiunea UE este justificată de articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE): „Uniunea își dezvoltă și desfășoară acțiunea care conduce la consolidarea 

coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. Uniunea urmărește, în special, reducerea 

decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a 

regiunilor defavorizate.”  

Obiectivele FEDR sunt stabilite la articolul 176 din TFUE: „Fondul European de 

Dezvoltare Regională este menit să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale 

din Uniune, prin participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor rămase în urmă 

și la reconversia regiunilor industriale aflate în declin”. 

În conformitate cu obiectivele de politică stabilite la articolul [4 alineatul (1)] din 

Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul RDC], FEDR sprijină următoarele obiective specifice:  

 

a) „o Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice 

inovatoare și inteligente” („OP 1”) prin:  

- dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;  

- fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor;  

- impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor;  

- dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și 

antreprenoriat. 

 

b) „o Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea tranziției 

către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei 

circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor („OP 2”)” prin:  

- promovarea măsurilor de eficiență energetică;  

- promovarea energiei din surse regenerabile;  

- dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețelele și sisteme de stocare inteligente;  

- promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma 

dezastrelor;  

- promovarea gestionării durabile a apelor;  
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- promovarea tranziției la o economie circulară;  

- dezvoltarea biodiversității, a infrastructurii verzi în mediul urban și reducerea poluării. 

 

c) „o Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC 

regionale” („OP 3) prin:  

- îmbunătățirea conectivității digitale;  

- dezvoltarea unei rețele TEN-T durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente, 

sigure și intermodale;  

- dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-

T și a mobilității transfrontaliere;  

- promovarea mobilității urbane multimodale durabile. 

 

d) „o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor 

sociale” („OP 4”) prin:  

- sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de muncă de 

calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale;  

- îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii;  

- îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a migranților și a 

grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă asigurarea de locuințe și 

servicii sociale;  

- asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv 

la asistență medicală primară. 

 

e) „o Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale” („OP 5”) 

prin:  

- promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane;  
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- promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel 

local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în zonele rurale și de coastă și 

inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

În ceea ce privește obiectivele specifice stabilite la alineatul (1), FEDR sau Fondul de 

coeziune, după caz, poate sprijini, de asemenea, activități din cadrul obiectivului „Investiții 

pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, în cazul în care acestea:  

- fie îmbunătățesc capacitatea autorităților responsabile de programe și a organismelor 

implicate în implementarea fondurilor;  

- fie dezvoltă cooperarea cu parteneri din interiorul și din afara unui anumit stat membru. 

 
REGULAMENTUL PRIVIND COOPERAREA TERITORIALĂ EUROPEANĂ 2021-
2027 

 
 

Cooperarea teritorială europeană (CTE) este un instrument unic al politicii de coeziune 

și unul dintre puținele cadre în care operatorii naționali, regionali și locali din diferite state 

membre sunt în mod sistematic puși în situația de a desfășura acțiuni comune și de a face 

schimb de practici și strategii de intervenție. Putem spune că aici se regăsește întrucâtva 

„esența” spiritului european. 

Noua propunere de regulament trebuie să le ia în considerare în mai multe registre de 

intervenție:  
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1. Simplificarea procedurilor - CESE solicită realizarea unei „simplificări radicale” în 

ceea ce privește dimensiunea proiectelor. Cooperarea se concentrează, în principal, 

asupra activităților locale. Prin urmare, este necesar să se aducă simplificările necesare 

în ceea ce privește formularele și metodele de evaluare a proiectelor și să fie aplicate 

procedurile forfetare, ca element-cheie al noii programări; 

2. Cadrul financiar - Politica de coeziune este un element decisiv în susținerea strategiei 

Europa 2021-2027, care ar trebui să fie sprijinită cu prioritate, din punct de vedere tehnic 

și bugetar; 

3. Adiționalitatea - CESE este preocupat de noile norme care ar putea reduce rata maximă 

de finanțare a UE la 70 %, în loc de 85 %. Comitetul solicită menținerea ratei de 85 % 

pentru proiectele mici, pentru regiunile cele mai vulnerabile, precum și pentru acțiunile 

societății civile; 

4. Integrarea instrumentelor financiare - CESE solicită Comisiei să instituie o veritabilă 

strategie de coordonare și integrare a diferitelor sale instrumente financiare disponibile 

în CFM 2021-2027. Comitetul solicită Comisiei să prezinte prompt o comunicare în acest 

sens. Cooperarea teritorială europeană trebuie să fie un cadru privilegiat pentru punerea 

în aplicare a acestei coordonări indispensabile. 

5. Pentru un veritabil parteneriat cu societatea civilă - Comisia trebuie să impună 

obligația de a implica partenerii sociali și organizațiile societății civile atât în procesul de 

consultare, cât și în punerea în aplicare a acțiunilor, deoarece s-a constatat că cele mai 

bune rezultate ale proiectelor se obțin prin implicarea societății civile  

6. Menținerea și dezvoltarea concentrării tematice - S-a înregistrat o evoluție către o 

concentrare tematică a priorităților de intervenție și de investiții, fapt apreciat drept 

pozitiv de CESE, dar rămâne de precizat:  

7. Domeniul maritim și teritoriile insulare - Având în vedere că domeniul maritim este 

singurul mediu al teritoriilor insulare, CESE solicită ca acestea să poată continua să 

prezinte proiecte în cadrul cooperării la frontieră și cooperării teritoriale. După caz, ar 

trebui să se stabilească o nouă prioritate „pentru teritoriile insulare”, cu buget precizat. 

8. Strategiile macroregionale (SMR) - CESE consideră că este esențial să se extindă 

dezvoltarea SMR la noile zone (Mediterana, Balcani, Carpați etc.) și să se asigure o mai 

bună integrare a noilor instrumente financiare europene, în beneficiul lor; 
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9. Cooperarea cu țările vecine - CESE salută instituirea unui cadru unic de punere în 

aplicare a cooperării cu țările vecine/terțe. Comitetul subliniază, de asemenea, interesul 

abordării prin care se utilizează concomitent creditele CTE și cele ale fondurilor europene 

externe. CESE solicită Comisiei să se asigure că programele de cooperare teritorială sunt 

deschise în acest cadru regiunilor din țările vecine, chiar dacă nu au frontiere cu UE, 

pentru a evita apariția unor perturbări în țările în cauză. 

10. Inovarea - CESE sprijină propunerea privind o axă prioritară referitoare la inovare, cu 

buget autonom și proceduri care să permită accesul direct al actorilor nestatali. CESE 

subliniază totuși că noțiunea de inovare are implicații și pe plan societal și 

social.Componenta digitală a cooperării teritoriale europene - În prezent, a fi conectat 

este una dintre provocările majore pentru actorii cooperării teritoriale europene. Trebuie 

prevăzute mijloace și inițiative de reducere a decalajului digital dintre teritorii și dintre 

componentele teritoriale urbane și rurale ale regiunilor: trebuie dezvoltate schimburile de 

experiență și redus decalajul digital dintre regiuni, pe de o parte, și dintre zonele urbane 

și cele rurale, pe de altă parte. În acest sens, CESE recomandă ca, pentru perioada 2021-

2027, să se includă în arhitectura tuturor programelor CTE luarea în considerare a 

transformării digitale și a cerințelor de îmbunătățire a competențelor. 

11. Luarea în considerare a tineretului – Luarea în considerare a tineretului în Europa este 

un element fundamental. CESE propune utilizarea metodelor Erasmus+ pentru 

schimburile de tineri: studenți, ucenici, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane 

în dificultate, astfel încât cooperarea teritorială să implice tineretul în programe de 

mobilitate specifice, pentru formarea profesională și învățarea limbilor străine. CESE 

propune să se includă în programele de cooperare transfrontaliere și transnaționale axe 

specifice de propunere și de intervenție pentru tineri și susținute de tineri. 

12. Acțiuni în favoarea categoriilor vulnerabile de populație și luarea în considerare 

a criteriilor orizontale – CESE subliniază importanța instituirii unor reguli precise 

privind nivelurile obligației care trebuie respectate, în conformitate cu principiile 

orizontale ale Uniunii, și a stabilirii unui prag minim în acest sens (10 % din ajutorul 

acordat acțiunii). 

13. Protecția civilă și combaterea riscurilor majore – CESE invită Comisia să ia în 

considerare integrarea acestei componente, ca axă majoră de cooperare teritorială, și să 
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o conecteze cu noul fond pentru apărare și protecție civilă, propus de Comisie pentru 

CFM 2021-2027. 

14. Publicitate – Având în vedere importanța programelor susținute în cadrul cooperării 

teritoriale europene, CESE va sprijini orice inițiativă care sporește vizibilitatea, pentru a 

consolida spiritul cetățeniei europene și pentru conștientizarea acțiunilor concrete, 

întreprinse cu sprijinul UE. În special, Comitetul urmărește înființarea de centre de 

informare în regiunile care beneficiază de programe de cooperare, situate, de preferință, 

pe lângă organizațiile societății civile.  

 

Ca obiectiv prioritar al politicii de coeziune, CTE (Interreg) constituie cadrul în care 

operatorii publici și privați, naționali, regionali și locali din statele membre desfășoară inițiative 

colective, fac schimb de bune practici, structurează politicile de dezvoltare la nivel intern și 

extern ale Europei. 

 
REGULAMENTUL PRIVIND MECANISMUL TRANSFRONTALIER 2021-2027 
 
 

Uniunea Europeană are 40 de regiuni frontaliere terestre interne, reprezentând 40% din 

teritoriul Uniunii și aproape 30% din populația sa. 1,3 milioane de persoane traversează zilnic 

frontiera pentru a merge la serviciu.  

Aceste treceri ale frontierei pot crea dificultăți în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, îmbunătățirea asistenței medicale, utilizarea serviciilor oferite de instituțiile statului sau 

furnizarea de servicii de urgență. Lipsa recunoașterii regimurilor fiscale, a drepturilor privind 

pensiile și a altor drepturi și norme, precum și lipsa serviciilor comune de urgență, ar putea 

ridica probleme serioase. Cele mai multe dintre obstacolele rămase decurg din legislațiile 

naționale divergente de ambele laturi ale frontierei, din procedurile administrative 

incompatibile sau, pur și simplu, din absența unei planificări teritoriale comune. 

 Cu toate acestea, regiunile frontaliere obțin în general rezultate economice mai slabe 

decât alte regiuni din cadrul aceluiași stat membru. Accesul la serviciile publice, cum ar fi 

spitalele și universitățile, este, în general, mai dificil în regiunile de frontieră. Persoanele fizice, 

întreprinderile și autoritățile publice din regiunile frontaliere se confruntă cu dificultăți 

deosebite atunci când trebuie să navigheze între două sisteme administrative și juridice diferite. 
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Cercetători de la Universitatea Politehnică din Milano au demonstrat că eliminarea obstacolelor 

administrative actuale ar permite creșterea PIB-ului UE cu aproximativ 8 %. 

Având în vedere dimensiunea socială a acestei provocări, CESE consideră că este 

deosebit de important să se instituie mecanisme care, prin eliminarea obstacolelor 

administrative, să permită cetățenilor să își aleagă în mod liber locul de muncă și să sprijine 

dezvoltarea infrastructurilor și a serviciilor de interes general. 

 

Datorită amplasării lor periferice, zonele frontaliere sunt adesea mai puțin favorizate, atât 

din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social1. O astfel de inițiativă ar putea 

contribui în mod util la consolidarea coeziunii teritoriale, care vizează asigurarea dezvoltării 

armonioase a tuturor teritoriilor și le-ar putea permite locuitorilor să exploateze cât mai bine 

avantajele regionale. CESE consideră că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, acest tip 

de diversitate poate fi transformat într-un avantaj care să contribuie la dezvoltarea durabilă a 

întregii Uniuni. 

 

REGULAMENTUL PRIVIND „FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS” (FSE+) 

 

Fondul social european Plus (FSE +) este principalul instrument al UE pentru investiții 

în resursele umane, cu scopul de a construi o Europă mai socială și mai incluzivă. 

FSE Plus își propune să sprijine statele membre să abordeze criza cauzată de pandemia 

de coronavirus, să atingă niveluri ridicate de ocupare, o protecție socială echitabilă și o forță 

de muncă calificată și rezistentă pregătită pentru tranziția către o economie verde și digitală. 

FSE Plus finanțează punerea în aplicare a principiilor din Pilonul european pentru 

drepturile sociale prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, educație și competențe și 

incluziune socială. 

FSE Plus va fi un instrument financiar cheie pentru punerea în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale, pentru a sprijini locurile de muncă și pentru a crea o societate corectă și 

incluzivă social. De asemenea, va furniza resurselor necesare statelor membre pentru 

recuperarea societăților și economiilor noastre după criza coronavirusului. 
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Conform acordului politic, FSE Plus va susține: 

- investițiile în tineri, care au fost deosebit de afectați de criza socio-economică în urma 

focarului de coronavirus. Statele membre care sunt peste rata medie a UE a tinerilor 

care nu au un loc de muncă, educație sau formare profesională (așa-numitele „NEET”, 

cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) ar trebui să aloce cel puțin 12,5% din resursele 

lor FSE Plus pentru a-i ajuta pe acești tineri oamenii găsesc o calificare sau un loc de 

muncă de bună calitate. Toate celelalte state membre trebuie să aloce o cantitate 

adecvată din resursele lor FSE Plus către acțiuni specifice pentru sprijinirea măsurilor 

de ocupare a forței de muncă pentru tineri. Comisia îndeamnă statele membre să 

folosească această oportunitate de finanțare și alte oportunități de finanțare existente 

pentru a crește în continuare investițiile în măsurile de ocupare a tinerilor; 

- investiții în sprijinul persoanelor vulnerabile, afectate de pierderea locurilor de muncă 

și de reducerile salariale; 

- investiții în scopul furnizării de hrană și asistență materială de bază persoanelor 

defavorizate, prin integrarea în FSE+ a actualui Fond de ajutor european (FEADR);  

- investiți în copiii care au suferit efectele crizei. Statele membre cu un nivel de sărăcie 

infantilă peste media UE ar trebui să utilizeze cel puțin 5% din resursele lor FSE Plus 

pentru a aborda această problemă; 

- asigurarea de sprijin în scopul încurajării inovației sociale, antreprenoriatului social și 

mobilității transfrontaliere a forței de muncă, prin noua parte a FSE Plus care integrează 

ocuparea forței de muncă și inovarea socială.  

 

FSE Plus va fi principalul instrument al UE dedicat investițiilor în oameni. Acesta își 

propune să construiască într-o Europă mai socială și mai incluzivă. Acesta va sprijini statele 

membre în abordarea crizei cauzate de pandemia de coronavirus și în atingerea unor niveluri 

ridicate de ocupare, protecție socială echitabilă și o forță de muncă calificată și rezistentă, 

pregătită pentru tranziția către o economie verde și digitală. 
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CADRUL LEGAL PRIVIND STRATEGIA UE PENTRU 2021-2027 - O NOUĂ 

POLITICĂ DE COEZIUNE 

 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai 

tangibile expresii ale solidarității. 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul 

corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O 

evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru 

ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării 

programelor și a celor mai recente recomandări specifice fiecărei țări. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, 

în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul 

tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), 

pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în 

continuare de sprijin special de la UE.  

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local 

și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea 

urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și 

printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil 

investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate 

și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată. 

 

STRATEGIA EUROPEANA DE TINERET 2019-2027 

Cea mai recentă Strategie a fost adoptată printr-o Rezoluție a Consiliului Uniunii 

Europene din 26 noiembrie 2018 și este în vigoare pentru perioada 2019 –2027. Documentul 

are în vedere trei direcții de acțiune: 

- încurajarea implicării și participării tinerilor în viața civică și democratică; 
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- conectarea tinerilor la nivelul Uniunii Europene și dincolo de ea în vederea creșterii 

implicării voluntare, a încurajării mobilităților de învățare, solidarității și înțelegerii 

interculturale; 

- sprijinirea tinerilor prin calitatea, inovarea și recunoașterea lucrului de tineret. 

 

De altfel, sunt mai multe noutăți pe care Comisia Europeană le-a propus în noua Strategie, cum 

ar fi:  

- instituirea unui coordonator al UE pentru tineret în cadrul Comisiei Europene, 

mnitorizarea cheltuielilor UE în domeniul tineretului;  

- o legătură mai clară între implementarea politicii europene de tineret și activitățile 

relevante din cadrul programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate; 

- o altă noutate privește statele membre în mod direct și se referă la instrumentul de 

planificare a activităților naționale viitoare. Acesta are scopul de a permite statelor 

membre să își comunice reciproc, în mod voluntar, prioritățile pe care și le-au fixat cu 

privire la Strategia UE pentru tineret. 

 

Obiectivele pentru tineret sunt rezultatul Dialogului Structurat cu Tinerii. Acestea reprezintă 

viziunea tinerilor din întreaga Europa. 

1. Connecting EU with Youth – O Uniune Europeană (UE) mai conectată cu tinerii 

2. Equality of All Genders – Egalitate pentru toate genurile 

3. Inclusive Societies – Societăți incluzive 

4. Information and Constructive Dialogue – Informare și dialog constructiv 

5. Mental Health and Wellbeing – Sănătate mintală și bunăstare 

6. Moving Rural Youth Forward – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural 

7. Quality Employment for All – Locuri de muncă de calitate pentru toți 

8. Quality Learning – Învățământ de calitate 

9. Space and Participation for All – Spații ale tinerilor și participare pentru toți 

10. Sustainable Green Europe – O Europă verde și durabilă 

11. Youth Organisations and European Programmes – Organizații de/pentru tineret și 

programe europene 
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PROGRAMUL EUROPA DIGITALĂ 

 
 

Programul Europa digitală va asigura finanțare pentru proiecte în cinci domenii 

cruciale, fiecare cu propriul buget orientativ: 

 calculul de înaltă performanță: 2 226 914 000 EUR; 

 inteligența artificială: 2 061 956 000 EUR; 

 securitatea cibernetică și încrederea: 1 649 566 000 EUR; 

 competențele digitale avansate: 577 347 000 EUR; 

 implementarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și interoperabilitatea: 

1.072.217.000 EUR. 

O rețea de centre europene de inovare digitală va asigura acces la cunoștințe 

tehnologice specializate pentru întreprinderi – în special pentru IMM-uri – și pentru 

administrațiile publice. Aceste centre vor prilejui întâlnirea dintre, pe de o parte, industria, 

întreprinderile și administrațiile aflate în căutarea unor noi soluții tehnologice și, pe de altă 

parte, companiile care pot oferi soluții gata de introdus pe piață. Fiind răspândite pe o suprafață 

geografică largă în Europa, centrele vor juca un rol esențial în punerea în aplicare a 

programului. 

Europa digitală va veni să completeze o serie de alte programe care sprijină tranziția 

digitală, precum Orizont Europa, care se concentrează pe cercetare și dezvoltare tehnologică, 

și aspectele digitale aferente Mecanismului pentru interconectarea Europei. 
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„AGENDA 2030” A ONU PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

 
 

Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015, reprezintă noul cadru global 

de dezvoltare durabilă și stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Ea constituie 

un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până 

în 2030. 

ODD își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea 

economică, cea socială și componenta de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru 

următorii 15 ani, axate, printre altele, pe: 

 demnitate umană 

 stabilitate regională și globală 

 o planetă sănătoasă 

 societăți reziliente și echitabile 

 economii prospere. 

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul societăților și în 

restul lumii. 

Dezvoltarea durabilă se află de multă vreme în centrul proiectului european. Tratatele 

UE recunosc dimensiunile economice, sociale și de mediu ale acesteia, care trebuie analizate 

împreună. UE este angajată în favoarea unei dezvoltări care să satisfacă nevoile prezente fără 

a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. Esența 

dezvoltării durabile presupune o viață demnă pentru toți respectând limitele planetei, care să 

reunească prosperitatea și eficiența economică, societăți pașnice, incluziunea socială și 

responsabilitatea față de mediu. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Agenda 2030 oferă o oportunitate pentru ca UE să își ancoreze în mod ferm orientarea 

strategică în efortul global de construire a unui viitor durabil, pe care Uniunea l-a definit în 

colaborare cu partenerii săi. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt deja urmărite de multe 

dintre politicile UE și integrate în toate cele zece priorități ale Comisiei. 

 

Printre principalele acțiuni care contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) 

în cadrul UE se numără: 

 În ceea ce privește ODD 1 referitor la „Eradicarea sărăciei sub toate formele sale peste tot 

în lume”, rolul Uniunii Europene pe plan intern, în conformitate cu principiul subsidiarității, 

este, în principal, acela de a sprijini statele membre în lupta împotriva sărăciei pentru a le 

ajuta să atingă obiectivul principal în materie de sărăcie stabilit de Strategia Europa 2020, 

într-un context în care criza a afectat progresul în direcția realizării obiectivului. 

 Pentru ODD 2 privind „Eradicarea foametei, garantarea securității alimentare, 

îmbunătățirea alimentației și promovarea agriculturii durabile”, reforma politicii agricole 

comune (PAC) are trei obiective care rămân extrem de relevante și prioritare pe ordinea de 

zi: producția alimentară viabilă, gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile 

climatice, precum și dezvoltarea teritorială echilibrată. De asemenea, politica comună 

reformată în domeniul pescuitului are scopul de a contribui la aprovizionarea durabilă cu 

alimente prin intermediul activităților durabile de pescuit și de acvacultură. Prin intermediul 

Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, UE sprijină acțiunile 

statelor membre pentru a furniza cantități suficiente de alimente sigure și nutritive celor mai 

defavorizate persoane. Aceste politici sunt completate de acțiunile de cercetare și inovare în 

materie de securitate alimentară și nutrițională precum FOOD 2030. 

 În ceea ce privește ODD 3 „Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor 

la toate vârstele”, UE completează acțiunea statelor membre prin intermediul legislației, 

precum și prin alte inițiative în domeniul sănătății publice, al sistemelor de sănătate și al 

problemelor de sănătate legate de mediu (inclusiv calitatea aerului, produsele chimice și 

deșeurile). Sănătatea este esențială pentru bunăstarea individuală a persoanelor și pentru 

crearea unei economii durabile, deoarece aceasta este crucială pentru îmbunătățirea ratei de 

participare pe piața muncii și a productivității 11 . Comisia va ajuta statele membre să atingă 

obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), în special cele privind reducerea mortalității 

cauzate de boli cronice, asigurarea asistenței medicale de calitate, consolidarea capacității 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN#footnote12
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de a preveni și gestiona amenințările la adresa sănătății la nivel mondial (inclusiv rezistența 

la antimicrobiene), eradicarea HIV/SIDA și a tuberculozei (și reducerea hepatitei) și punerea 

în aplicare a Convenției-cadru pentru controlul tutunului. 

 Privind ODD 4 „Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și echitabil 

și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți”, UE a stabilit 

obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 referitoare la numărul de tineri care 

părăsesc timpuriu școala și la rata de absolvire a învățământului terțiar. Prin intermediul 

Agendei pentru competențe, al Cadrului strategic pentru educație și formare 2020 de 

învățare reciprocă și schimb de bune practici și al programului Erasmus+, UE își 

direcționează eforturile de susținere activă a statelor membre pentru îmbunătățirea calității 

educației și a formării profesionale în scopul asigurării de oportunități pentru tineri. 

 În ceea ce privește ODD 5 „Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și 

fetelor”, egalitatea de gen este consacrată în cadrul juridic și politic al UE încă de la 

începutul integrării europene, iar noi politici care să abordeze inegalitățile persistente între 

bărbați și femei sunt în curs de elaborare. În mod similar, ODD 10 „Reducerea inegalităților 

existente la nivelul țărilor și între acestea” se află în centrul agendei sociale a UE și al 

politicii de coeziune. 

 Protecția mediului este esențială pentru calitatea vieții generațiilor prezente și viitoare. 

Anumite ODD pun un accent puternic pe aspectele de mediu, în special ODD 6 „Asigurarea 

disponibilității și gestionării durabile a apei și a salubrității pentru toți”, ODD 14 

„Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă” și ODD 15 „Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și 

stoparea degradării solurilor și refacerea acestora, precum și combaterea declinului 

biodiversității”. Îmbunătățirile de mediu ale Europei din ultimele decenii au fost încurajate 

de legislația UE care prevede un nivel ridicat de protecție în domenii precum calitatea apei 

și protecția naturii. Directivele privind păsările și habitatele protejează ecosistemele, în timp 

ce extinderea rețelei de zone protejate Natura 2000, cu până la 18 % din terenurile UE, 

constituie o realizare importantă. Pentru a atinge obiectivele UE de împiedicare a pierderii 

biodiversității până în 2020 și de refacere a cel puțin 15 % din ecosistemele degradate, sunt 

necesare eforturi suplimentare. În timp ce stocurile de pește ale Europei au suferit de pe 

urma pescuitului excesiv, multe stocuri se află acum în curs de redresare, ca rezultat al unei 
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politici comune în domeniul pescuitului bine fundamentate științific. Comunicarea comună 

privind guvernanța internațională a oceanelor, recent adoptată, stabilește o serie de acțiuni 

menite să asigure oceane sigure, curate și gestionate în mod durabil. 

 Confruntată în continuare cu o serie de provocări la nivel de capital natural, Uniunea 

Europeană completează din ce în ce mai mult abordările legislative cu alte politici concepute 

pentru „Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile” sau ODD 12. În acest 

caz, acțiunile privind eficiența utilizării resurselor și economia circulară vizează decuplarea 

creșterii economice de utilizarea resurselor și de degradarea mediului. Consumul durabil va 

necesita, de asemenea, politici privind consumatorii care să sensibilizeze și să permită 

consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză, menite să contribuie la sustenabilitate. 

 În domeniul energiei și al schimbărilor climatice, mai exact ODD 7 „Asigurarea accesului 

tuturor la energie la prețuri accesibile, din surse sigure, durabile și moderne” și ODD 13 

„Întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice și a 

efectelor acestora”, UE a stabilit obiective ambițioase pentru 2030 privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și creșterea ponderii 

energiei din surse regenerabile. În plus, există un angajament politic de alocare a cel puțin 

20 % din bugetul UE pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice. Comisia a 

propus deja soluții pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în toate sectoarele 

economiei, iar în curând va prezenta un pachet de inițiative pentru a încuraja tranziția către 

o energie curată. Acest pachet se va concentra pe realizarea obiectivelor privind eficiența 

energetică și sursele regenerabile, în scopul realizării uniunii energetice și în special a 

cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030. Pachetul va contribui la stimularea 

ocupării forței de muncă și a creșterii economice, aducând beneficii rapide pentru economia 

reală. 

 În plan socioeconomic, Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii are ca scop ocuparea forței de muncă în proporție de 75 % pentru 

categoriile de vârste cuprinse între 20-64 ani, contribuind la ODD 8 „Promovarea unei 

creșteri economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării forței de muncă 

depline și productive, precum și a muncii decente pentru toți”. Redresarea pieței muncii s-a 

consolidat în decursul anilor 2015 și 2016, înregistrând o îmbunătățire semnificativă pentru 

majoritatea indicatorilor. Rata de ocupare a forței de muncă (20-64 de ani) a crescut în UE 

cu 0,9 puncte procentuale în 2015 și a continuat să crească până la 71,1 % în al doilea 
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trimestru al anului 2016, depășind nivelul anterior crizei din 2008 de 70,3 % (anual). Cu 

toate acestea, deși în scădere, discrepanțele existente pe piața forței de muncă între statele 

membre rămân semnificative, în comparație cu perioada anterioară crizei, iar provocările 

privind șomajul în rândul tinerilor și al persoanelor cu handicap încă se mențin în mai multe 

state membre. 

 În cadrul ODD 9 „Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovării”, Planul de investiții pentru Europa 

vizează investiții strategice în domenii-cheie, precum infrastructura, cercetarea și inovarea, 

precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. De asemenea, fondurile structurale 

și de investiții europene 15 au în vizor investiții în infrastructură, cercetare și inovare. 

Mecanismul pentru interconectarea Europei finanțează rețelele și infrastructurile reziliente 

de transport, telecomunicații și energie. Cercetarea și inovarea, pe care se bazează punerea 

în aplicare a aproape tuturor ODD, este finanțată prin Programul-cadru pentru cercetare și 

inovare (Orizont 2020). Tabloul de bord european privind inovarea din 2016 indică faptul 

că UE deține încă un avans considerabil în materie de performanță în raport cu multe alte 

țări, iar provocarea o constituie menținerea pe această poziție. 

 În ceea ce privește ODD 11 „Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, 

reziliente și durabile”, cinci orașe din UE, și anume Stockholm, Viena, Londra, Frankfurt și 

Hamburg, constituie cinci dintre cele mai sustenabile opt orașe. Agenda urbană a UE 

reprezintă efortul comun al Comisiei, al statelor membre și al orașelor europene de a 

consolida dimensiunea urbană a politicilor europene și naționale. În conformitate cu noua 

agendă urbană a ONU, UE consolidează reziliența mediului urban prin măsuri de prevenire 

a dezastrelor și a riscurilor legate de schimbările climatice. Convenția UE a primarilor 

privind schimbările climatice și energia este o măsură ascendentă pe plan local și regional 

ce abordează, într-o manieră integrată, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea, precum și accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă. 

 În ceea ce privește ODD 16 „Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii 

pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii la toate nivelurile”, există politici 

și legislație la nivelul UE, iar multe dintre principiile de bază sunt prevăzute de Tratatul 

privind Uniunea Europeană și de Carta drepturilor fundamentale a UE și chiar depășesc 

obiectivele prevăzute în ODD 16. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN#footnote16
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 În cadrul ODD 17 „Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă”, Comisia, în strânsă cooperare cu statele 

membre, va întreprinde acțiuni în vederea implementării agendei prin punerea în aplicare a 

unor politici corespunzătoare, prin mobilizarea unor mijloace financiare adecvate din toate 

sursele, inclusiv din sectorul privat, prin consolidarea capacităților, prin știință, tehnologie 

și inovare, prin comerț, prin asigurarea coerenței politicilor, precum și prin formarea de 

parteneriate în vederea consolidării obținerii de rezultate. Strategia „Comerț pentru 

toți”  adoptată imediat după Agenda 2030 a ONU, prevede angajamentul UE privind o 

politică comercială și de investiții responsabilă, care să servească drept instrument de punere 

în aplicare a obiectivului de dezvoltare durabilă menit să stimuleze crearea de locuri de 

muncă, creșterea economică și investițiile atât în Europa, cât și în afara acesteia. 

 

Comisia se angajează pe deplin să pună în aplicare Agenda 2030 prin intermediul următoarelor 

măsuri principale și elemente de guvernanță: 

• Comisia va integra obiectivele de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele UE, având 

dezvoltarea durabilă ca principiu călăuzitor al tuturor politicilor sale. Politicile existente și 

cele noi ar trebui să aibă în vedere cei trei piloni ai dezvoltării durabile, și anume 

preocupările sociale, economice și de mediu. În acest sens, Comisia va utiliza instrumentele 

sale pentru o mai bună reglementare pentru a se asigura că politicile sale sunt durabile. 

 Comisia realizează începând cu 2017, o raportare periodică a progreselor UE în ceea ce 

privește punerea în aplicare a Agendei 2030. 

 Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua cooperarea cu 

partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul politicilor sale externe 

și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare. 

 Comisia s-a angajat să continue punerea în aplicare a Agendei 2030 în parteneriat cu 

Consiliul și cu Parlamentul European, în calitate de colegiuitori și de autorități bugetare ale 

UE, precum și cu alte instituții europene, organizații internaționale, organizații ale societății 

civile, cetățeni și alte părți interesate. 

 Comisia va lansa o platformă multipartită cu rol în monitorizarea și schimbul de cele mai 

bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel 

de sectoare și de state membre ale UE. 
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 Comisia va lansa activități de reflecție privind dezvoltarea în continuare a unei viziuni pe 

termen lung într-o perspectivă post-2020. 

 
Tabel nr. 1 - Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ALE AGENDEI 2030 

Obiectivul 1 Eradicarea sărăciei sub toate formele sale peste tot în lume 

Obiectivul 2 
Eradicarea foametei, garantarea securității alimentare, îmbunătățirea 

alimentației și promovarea agriculturii durabile 

Obiectivul 3 
Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 

toate vârstele 

Obiectivul 4 

 Asigurarea unui învățământ de calitate, favorabil incluziunii și 

echitabil și promovarea oportunităților de învățare    pe tot parcursul 

vieții pentru toți 

Obiectivul 5 Realizarea egalității de gen și emanciparea tuturor femeilor și fetelor 

Obiectivul 6 
Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și a salubrității 

pentru toți 

Obiectivul 7 
Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, din surse 

sigure, durabile și moderne 

Obiectivul 8 

Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile incluziunii 

și durabile, a ocupării forței de muncă depline și productive, precum 

și a muncii decente pentru toți 

Obiectivul 9 
Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovării 

Obiectivul 10 Reducerea inegalităților existente la nivelul țărilor și între acestea 
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OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ALE AGENDEI 2030 

Obiectivul 11 
Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, reziliente 

și durabile 

Obiectivul 12  Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile 

Obiectivul 13 
Întreprinderea unor acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor 

climatice și a efectelor acestora 

Obiectivul 14 
 Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă 

Obiectivul 15 

Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și 

stoparea     degradării solurilor și refacerea acestora, precum și 

combaterea declinului biodiversității 

Obiectivul 16 

 Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o 

dezvoltare durabilă, asigurarea    accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficiente, responsabile și favorabile 

incluziunii la toate nivelurile 

Obiectivul 17 
Consolidarea mijloacelor de punere în aplicare și revitalizare a 

parteneriatului global pentru dezvoltarea durabilă 

 Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/ 
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STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI 
2030 

 

La nivel național, cele 17 obiective ale Dezvoltării Durabile din Agenda ONU au fost 

transpuse în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030. Acest 

document reglementează direcțiile de acțiune la nivel național, prin intermediul celor 17 

obiective stabilite la nivel internațional.  

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 

Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 

2030 și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni 

principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se 

centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui 

cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Planul de acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează 

ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în 

anul 2030. Este un plan de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate, prin care se urmărește 

consolidarea unui climat de siguranță și libertate, în care „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. 

Țintele pentru 2030 propuse de către România, în baza celor 17 obiective ale dezvoltării 

durabile sunt următoarele: 

 

Tabel nr. 2 - Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 și țintele aferente 

Denumire ODD ȚINTE 2030 
„FĂRĂ SĂRĂCIE”   

Eradicarea sărăciei 

în 

toate formele sale şi în 

orice context 

 eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

 reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care 

trăiesc în sărăcie relativă; 

 consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de 

intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 
pierderilor în caz de calamități naturale, accidente 

industriale sau evenimente climatice extreme. 

„FOAMETE ZERO”  

Eradicarea foamei, 

asigurarea securitãþii 

alimentare, 

îmbunãtãþirea nutriþiei 

şi promovarea unei 

agriculturi sustenabile 

 eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 

10%, similar cu nivelul înregistrat în anul 2014; 

 finalizarea cadastrului agricol; 

 dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de 

anul 2018; 

 menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a 

plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a 

speciilor sălbatice înrudite; 

 creșterea gradului de valorificare a producției agricole 

autohtone; 

 creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției 

agricole; 

 menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode 

tradiționale de valorificare a plantelor medicinale și fructelor 

de pădure în zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin 

creșterea numărului de produse cu caracteristici specifice în 

ceea ce priveşte originea geografică. 

„SĂNĂTATE ȘI 

BUNĂSTARE”  

Asigurarea unei vieți 

sãnãtoase şi promovarea 

bunãstãrii tuturor, la 

orice vârstã 

 asigurarea accesului universal la servicii de informare, 

educare și consiliere pentru promovarea prevenției și 

adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 

 digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit 

eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de 

hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 

pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale 

de calitate, la tratamente și medicamente și pentru 

monitorizarea eficientă a nevoilor; 

 reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a 

incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 
la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile 

vulnerabile și defavorizate; 

 reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, 

astfel încât să se situeze sub media UE; 

 creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim 

recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea 

unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, 

pacienți, organizații internaționale cu experiență în acest 

domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum 

și alți factori interesați; 

 promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea 

stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii afectați se 

simt acceptați și unde pot cere ajutor • Stoparea îmbolnăvirii 

de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile • Reducerea cu o treime a mortalității 

premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și 

tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

 reducerea mortalității cauzate de boli cronice;  

 reducerea consumului de substanțe nocive. 

„EDUCAȚIE DE 

CALITATE”  

Garantarea unei 

educaþii de calitate şi 

promovarea 

oportunitãþilor de 

învãþare de-a lungul 

vieþii pentru toți 

 reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educational; 

 învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, 

căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea 

priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii 

de materii opționale; 

 asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 

competențele necesare pentru promovarea dezvoltării 

durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și 

stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 

promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 
diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă; 

 accentuarea rolului, în procesul educational, al educației 

civice, a principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă 

pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile 

democrației și pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 

percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței 

cu accent pe fenomenul de violenţă în școli; 

 modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea 

metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor 

informaționale și creșterea calității actului educațional; 

 organizarea învățământului profesional și tehnic în 

campusuri special amenajate și dotate; pregătirea 

personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum 

potrivit cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de 

parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

 extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și 

perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea 

considerabilă a participării la sistemele formale și 

nonformale de cunoaștere în vederea apropierii României de 

media performanțelor din statele membre ale UE; 

 extinderea rețelei de centre comunitare de învățare 

permanentă de către autoritățile locale; continuarea 

cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților 

în asemenea programe; 

 creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care 

dețin competențe relevante, inclusiv competențe 

profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri 

de muncă decente și antreprenoriatul; 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 
 creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 

 extinderea în educația formală universitară a dezvoltării 

durabile ca principii și specializare și accentuarea rolului 

cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți 

durabile. 

„EGALITATE DE 

GEN”  

Realizarea egalitãþii de 

gen şi întãrirea rolului 

femeilor şi al fetelor în 

societate 

 continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe; 

 eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor 

și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, 

exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare; 

 asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a 

egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la 

toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, 

economică și publică. 

„APĂ CURATĂ ȘI 

SANITATE” 

Asigurarea 

disponibilității și 

gestionării durabile a 

apei și sanitație pentru 

toți 

 creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile 

industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării 

raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 

obiectivelor economiei circulare; 

 creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate 

sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și 

furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de 

apă; 

 conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și 

sate compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în 

proporție de cel puțin 90% ; 

 creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile 

vulnerabile și marginalizate; 

 îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, 

eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a 

produselor chimice și materialelor periculoase, reducând 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 
proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură; 

 realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate 

și echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în 

situații vulnerabile. 

„ENERGIE CURATĂ 

ȘI LA PREȚURI 

ACCESIBILE”  

- Asigurarea accesului 

tuturor la energie la 

prețuri accesibile, într-

un mod sigur, durabil şi 

modern 

 extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie 

electrică și gaze naturale în vedea asigurării accesului 

consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse 

sigure de energie la prețuri acceptabile; 

 asigurarea securității cibernetice a platformelor de 

monitorizare a rețelelor de producție, transport și distribuție 

a energiei electrice și gazelor naturale; 

 decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a 

resurselor și de degradare a mediului prin sporirea 

considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% 

comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile; 

 creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a 

combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 

transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternativi; 

 asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent 

în domeniul eficienței energetice în vederea atragerii 

investițiilor; 

 susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul 

consumului casnic, industrial și în transporturi prin 

stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și 

aparatură. 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 

„MUNCĂ DECENTĂ 

ȘI CREȘTERE 

ECONOMICĂ”  

 Promovarea unei 

creșteri economice 

susținute, deschisă 

tuturor și durabilă, a 

ocupării depline și 

productive a forței de 

muncă și asigurarea de 

locuri de muncă decente 

pentru toți 

 păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior 

față de media UE pentru a susține efortul de reducere a 

decalajelor în comparație cu țările europene avansate, 

paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației; 

 promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care 

susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă 

decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și 

inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces 

la servicii financiare; 

 atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin 

diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv 

prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și 

utilizarea intensivă a forței de muncă; 

 realizarea unui turism competitiv pe termen lung, 

dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, turismului rural, 

balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca 

destinație turistică; 

 consolidarea capacității instituțiilor financiare interne 

pentru a încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de 

asigurări și servicii financiare pentru toți. 

„INDUSTRIE, 

INOVAȚIE ȘI 

INFRASTRUCTURĂ”  

Construirea unor 

infrastructuri reziliente, 

promovarea 

industrializării durabile 

și încurajarea inovației 

 modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, 

fiabile, durabile și puternice, inclusiv infrastructura 

regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul 

larg și echitabil pentru toți; 

 îmbunătățirea siguranței rutiere; 

 reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu 

eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a 
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Denumire ODD ȚINTE 2030 
tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, 

toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile 

respective ale acestora 

 stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor 

industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului 

valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe 

stabile și în creștere; 

 întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților 

tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea 

inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați 

în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și 

private pentru cercetare și dezvoltare; 

 promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea 

ratei de ocupare; 

 creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă 

natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și 

integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 

„INEGALITĂȚI 

REDUSE”   

Reducerea inegalităților 

în interiorul țărilor și 

între țări 

 adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de 

protecție socială, în scopul reducerii progresive a 

inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate; 

 aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător 

anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor 

dezvoltării durabile; 

 reducerea discriminării prin acordarea de sprijin 

organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul 

drepturilor omului. 
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„ORAȘE ȘI 

COMUNITĂȚI 

DURABILE”   

Dezvoltarea orașelor și 

a așezărilor umane 

pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile 

 asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru 

toți cetățenii; 

 reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate 

de inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea 

răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și 

revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după 

producerea evenimentului, reducerea impactului 

inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale 

alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin 

îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ; 

 asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri 

echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin 

extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție 

deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, 

copii, persoane cu dizabilități și în etate; 

 elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de 

planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu 

strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea 

conceptului de dezvoltare spațială policentrică și 

echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială 

 educarea și responsabilizarea populației pentru situații de 

risc seismic; 

 reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are 

asupra sănătății umane și a mediului prin acordarea unei 

atenții deosebite calității aerului; 

 reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor 

provocate de produsele chimice periculoase de poluare și de 

contaminarea aerului, apei și a solului; 
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 consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 

patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din 

mediul urban și rural; 

 implementarea prevederilor legale referitoare la producția, 

transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor 

chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta 

pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru 

integritatea mediului. 

„CONSUM ȘI 

PRODUCȚIE 

RESPONSABILE”  

Asigurarea unor modele 

de consum şi producþie 

durabile;    

 colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până 

în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și materialele 

textile până în 2025; 

 stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024; 

 implementarea practicilor durabile de achiziții publice 

verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și politicile 

europene. 

„ACȚIUNE 

CLIMATICĂ”  

Luarea unor măsuri 

urgente de combatere a 

schimbărilor climatice și 

a impactului lor  

 consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României 

la riscurile legate de climă și dezastre naturale; 

 îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene 

meteorologice extreme intempestive de mare intensitate; 

 îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și 

instituționale privind atenuarea schimbărilor climatcie, 

adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie; 

 intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția 

la o economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, 

rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea 

măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele 

vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate 

cu politicile UE. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                      
COMUNA CORNU LUNCII                                                                                                                                     
- 2021-2027 - 

37 
 

Denumire ODD ȚINTE 2030 

„VIAȚĂ ACVATICĂ”  

Conservarea și utilizarea 

durabilă a oceanelor, 

mărilor și a resurselor 

marime pentru o 

dezvoltare durabilă 

 prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de 

toate tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv 

poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți; 

 minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului 

apelor marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la 

toate nivelurile; 

 dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de 

pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea 

cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în 

limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în 

acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement; 

 atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de 

management durabil a resurselor acvatice vii. 

„VIAȚA TERESTRĂ” 

Protejarea, restaurarea şi 

promovarea utilizãrii 

durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea 

durabilã a pãdurilor, 

combaterea deşertifi 

cãrii, stoparea şi 

repararea degradãrii 

solului şi stoparea 

pierderilor de 

biodiversitate 

 dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor 

oferite de ecosistemele naturale (în special în luncile 

Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea 

integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede; 

 conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și 

Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în 

Europa, ca parte a patrimoniului natural european și 

mondial; 

 asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a 

biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea 

acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 

durabilă; 

 susținerea instituțiilor și infrastructurilor de 

cercetaredezvoltare de interes național și European pentru 

studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității 

patrimoniului natural; 
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 gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale 

de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru 

monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, 

inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 

reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor 

degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării 

programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor 

agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării 

impactului schimbărilor climatice; 

 tranziția către o economie circulară prin abordări 

complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii 

de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului 

natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și 

de pesticide, pentru combaterea degradării solului; 

 combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor 

degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, 

secetă și inundații. 

„PACE, JUSTIȚIE ȘI 

INSTITUȚII 

EFICIENTE” 

Promovarea unor 

societăți paşnice şi 

incluzive pentru o 

dezvoltare durabilã, a 

accesului la justiþie 

pentru toþi şi crearea 

unor instituþii efi ciente, 

responsabile şi incluzive 

la toate nivelurile 

 administrarea justiției în condiții de imparțialitate și 

celeritate, în conformitate cu legile și procedurile stabilite, 

cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție; 

 asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale 

în vederea îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal 

pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, 

tradițiile, limba maternă și de a participa la viața economică, 

socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și 

promovarea dialogului interetnic, valorilor comune, 

diversității culturale și lingvistice; 

 reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și 

ratelor de deces conexe; 
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 stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor 

formelor de violență și torturii copiilor; 

 reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de 

armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor 

furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată; 

 asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, 

participativ și reprezentativ la toate nivelurile;  

 dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și 

transparente la toate nivelurile; 

 profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor 

instituțiilor administrației publice centrale și locale, mai ales 

a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, 

pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; 

extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

„PARTENERIATE 

PENTRU 

REALIZAREA 

OBIECTIVELOR” 

Consolidarea 

mijloacelor de 

implementare şi 

revitalizarea 

parteneriatului global 

pentru dezvoltare 

durabilă 

 majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de 

dezvoltare acordate de România în cadrul programelor 

ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei 

naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% 

din venitul național brut la nivelul anului 2030; 

 sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare 

pe măsura creșterii potențialului economic al României și 

încurajarea agenților economici români să investească, pe 

baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate; 

 aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la 

Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică; 

 susținerea angajamentelor internaționale și implicarea 

proactivă pe plan european și internațional. 
Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/despre/ 
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Criza pandemică și răspunsul la aceasta în contextul aprobării cadrului financiar 

multianual 2021-2027 

 

Epidemia cauzată de coronavirus reprezintă o amenințare pentru economia europeană și 

pentru nivelul de trai al cetățenilor, înregistrând efecte, precum:  

 creșterea datoriilor guvernamentale și adâncirea deficitelor bugetare; 

 contracții ale economiilor statelor membre, cu efect în scăderea PIB;  

 întreruperi în lanțurile de aprovizionare cu bunuri de consum și materiale; 

 suprasolicitarea marilor servicii publice de sănătate și educație;  

 întreruperi ale activităților curente și de investiții ale companiilor, sprijin 

guvernamental pentru mediul de afaceri.  

 

Pentru a contribui la repararea daunelor economice și sociale cauzate de pandemia de 

COVID-19, Comisia Europeană, Parlamentul European și liderii UE au convenit asupra unui 

plan de redresare care să ajute ieșirea din criză și punerea bazelor unei Europe moderne, mai 

durabile.  

 

Figura nr. 1 - Structura Cadrului Financiar Multianual al UE 2021-2027 

 
Sursa: Comisia Europeană 
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Astfel, a fost adoptat cel mai mare pachet de stimulente finanțat din bugetul UE: bugetul 

pe termen lung al UE și Next Generation EU (instrument temporar conceput pentru a stimula 

redresarea). 

Prin urmare, un total de 1.800 de miliarde EUR va susține reconstrucția Europei după 

criza provocată de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai 

digitală și mai rezilientă. Noul buget pe termen lung va consolida mecanismele de flexibilitate, 

pentru a garanta că poate răspunde unor nevoi neprevăzute. A fost proiectat în așa fel încât să 

răspundă nu numai realităților actuale, ci și incertitudinilor viitoare. În acest context, Cadrul 

Financiar Multianual al UE cuprinde următoarele politici și mecanisme: 

 Mecanismul de Redresare și Reziliență; 

 Politica de Coeziune; 

 Politica Agricolă Comună; 

 Fondul de Tranziție Justă.  

 

Figura nr. 2 – Politicile și mecanismele aferente cadrului financiar multianual al UE   

 
Sursa: Comisia Europeană 
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În ceea ce privește bugetul alocat României din CFM al UE, acesta este de 79,94 mld 

euro, cei mai mulți bani fiind alocați pentru mecanismul de Redresare și Reziliență, așa cum 

este prezentat mai jos:  

Figura nr. 3 – Bugetul alocat României din CFM al UE 2021-2027 

 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

În acest context, a fost elaborat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), 

care reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce 

aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea 

civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România. 

Cu un total alocat de 30,44 mld. euro (prețuri 2018), Planul urmărește 3 obiective 

strategice:  

- ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice; 

- consolidarea capacității de reziliență; 

- asigurarea unei creșteri economice pe termen lung. 

Planul este structurat pe șase piloni și 33 domenii prioritare pentru dezvoltarea României:  
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Tabelul nr. 3 – Pilonii Planului Național de Redresare și Reziliență 

PILON I - TRANZIȚIE VERDE 

I.1 
Sistem național de gestionare a apei: apă curentă, canalizare, irigații, dezmlăștiniri 

și antigrindină 

I.2 Păduri, perdele forestiere și biodiversitate 

I.3 Managementul deșeurilor, colectare selectivă și economie circulară 

I.4 Transport feroviar și metrou 

I.5 Valul renovării – fondul pentru reabilitare energetică și seismică 

I.6 Energii regenerabile și eficiență energetică 

PILON II - TRANSFORMARE DIGITALĂ 

II.1 
Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică și 

cetățenie digitală 

II.2 România Educată - Digitalizarea educației 

II.3 Broadband și 5G 

PILON III - CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI INCLUSIVĂ  

III.1 Reforma pensiilor 

III.2 Reforma companiilor de stat 

III.3 Sprijin pentru mediul de afacerI 

III.4 România Educată - Învățământ dual 

III.5 Cercetare, Dezvoltare, Inovare 

III.6 Cercetare-dezvoltare infrastructură de gaz în amestec cu hidrogen 

III.7 România Creativă 

III.8 Transport rutier și autostrăzi 
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PILON IV - COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ 

IV.1 Fondul de reziliență pentru localități 

IV.2 Fondul pentru comunități sărace și rurale 

IV.3 Infrastructură socială și cămine de bătrâni 

IV.4 România Velo 

IV.5 România Atractivă (turism de destinație) 

PILONUL V - SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI 

INSTITUȚIONALĂ 

V.1 Sănătate (creștere acces la sănătate și infrastructura spitalicească) 

V.2 Reziliență în situații de criză + vaccinare 

V.3 Garanția pentru comunitate 

V.4 România Educată - Infrastructură școlară și universitară 

V.5 Venitul minim de incluziune 

V.6 Încurajarea formalizării muncii 

V.7 
Reforma administrației publice, salarizarea unitară, dialog social și creșterea 

eficienței justiției 

V.8 Fondul de reziliență a societății civile 

PILONUL VI - POLITICI PENTRU GENERAȚIA URMĂTOARE COPII ȘI TINERI 

VI.1 România Educată - Program Național pentru reducerea abandonului școli 

VI.2 Granturi pentru tineret și sport 

VI.3 Programul Național pentru Creșe 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 
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PILONUL 1 - TRANZIȚIE VERDE  

 

 
 

Se urmărește o alocare semnificativă pe zona de mediu înconjurător - respectiv apă, 

păduri și deșeuri - logica de intervenție fiind finanțarea domeniilor neacoperite de fondurile 

structurale sau completarea investițiilor deja făcute dar care nu-și ating parametrii de acces 

(creșterea accesului populației la apa curentă și canalizare construite din fonduri structurale). 

O componentă distinctă este Fondul pentru Valul Renovării, abordare conformă cu strategia 

UE și recomandat în Regulament ca domeniu de intervenție predilect. Dat fiind specificul 

seismic al României, propunem crearea unui pachet integrat de renovare a clădirilor vechi atât 

prin reabilitarea seismică cât și cea energetică. 

 

PILONUL 2 - TRANSFORMARE DIGITALĂ  
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În acest pilon sunt avute în vedere:  

i) creșterea interoperabilității serviciilor publice digitale și optimizarea operațiunilor 

guvernamentale în beneficiul cetățenilor – vom urmări implementarea principiului că 

cetățenii nu mai trebuie să care hârtii cu informații de la o instituție la alta. Fondurile vor 

fi condiționate de interconectarea bazelor de date și sistemelor informatice; 

ii) susținerea reformei fiscale prin digitalizarea ANAF care să contribuie la creșterea 

conformării fiscale voluntare, și reducerii poverii administrative; 

iii) digitalizarea în domenii sectoriale importante precum educația, sănătatea, justiția sau 

munca; 

iv) intervenții vizând extinderea rețelelor de bandă largă, broadband și 5G sunt de asemenea 

incluse în acest pilon. 

 

PILONUL 3 - CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI INCLUSIVĂ  

Obiectivul urmărit este stimularea mediului de afaceri românesc și asigurarea accesului 

la finanțare rapid și ieftin pentru companiile private, generând un efect de multiplicare cu 

impact puternic pozitiv asupra economiei. S-a început deja negocierile cu grupul Băncii 

Europene de Investiții pentru operaționalizarea acestor instrumente și sperăm să avem o 

propunere matură în timp util. Avantajul acestei abordări: antreprenorii vor interacționa cu 

bănci private, care vor primi garanții de portofoliu din partea statului. 

De asemenea, se impun o serie de reforme importante pentru debirocratizarea 

administrației care să vină în ajutorul mediului de afaceri și o reformă a companiilor de stat. 

Alte componente importante se referă la promovarea învățământului dual, cercetare, dezvoltare 

și inovare, infrastructură de distribuție a gazului natural în combinație cu hidrogenul și suport 

pentru industriile creative. Nu în ultimul rând, acest pilon include și investițiile în transportul 

rutier, inclusiv diverse sectoare de autostrăzi cu o alocare foarte consistentă. România propune 

de departe cea mai mare alocare financiară pentru sectorul de transport rutier dintre toate statele 

membre. 

 

PILONUL 4 - COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ  

 

Ca să se facă predictibil efortul autorităților locale în cadrul PNRR, am propus un fond 

de reziliență pentru UAT-uri pe care îl vom administra împreună cu Ministerul Dezvoltării, 
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Lucrărilor Publice și Administrației. În cadrul acestui fond, vom propune o alocare 

standardizată pentru fiecare tip de UAT, inclusiv comune, orașe (mici și mari, separat) și 

municipii. UAT-urile vor putea apoi să aleagă dintr-o categorie de investiții creată în baza 

priorităților PNRR, în special tranziția verde și digitală. Tot aici vom propune investiții pentru 

domeniul turistic mergând pe direcția de dezvoltare a turismului de destinație și asigurarea 

sustenabilității turismului intern. 

 
 

PILONUL 5 - SĂNĂTATE ȘI REZILIENȚĂ ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI 

INSTITUȚIONALĂ 

 

În domeniul sănătății vor fi inccluse accesul la servicii de sănătate, o cerință recurentă în 

rapoartele Comisiei. Se va crea o linie de finanțare pentru infrastructură spitalicească, cu 

alocare semnificativă. 

Aspectele orizontale vizând modernizarea administrației publice și întărirea capacității 

instituționale completează intevențiile privind susținerea formalizării muncii sau instituirea 

fondului destinat inițiativelor promovate de organizații ale societății civile. 

 

PILONUL 6 - POLITICI PENTRU GENERAȚIA URMĂTOARE COPII ȘI TINERI  

 

Aici vor fi promovate măsuri de reformă și investiții care vizează reducerea abandonului 

școlar (una din cele mai semnificative probleme din sistemul de educație cu efecte devastatoare 

asupra dezvoltării viitoare a societății românești), măsuri în domeniul tineretului și sportului 

sau abordări coerente de politică publică printr-un Program Național pentru Creșe. 
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În ceea ce privește POLITICA DE COEZIUNE, aceasta rămâne cea mai semnificativă 

politică de investiție și pentru următorul buget pe termen lung al UE, 2021-2027.  În corelare 

cu Agenda 2030, precum și având în vedere contextul actual al crizei sanitare, politica de 

coeziune va fi semnificativ modificată față de actualul sistem, aceasta fiind construită în baza 

a cinci priorități investiționale: 

 

Figura nr. 4 – Prioritățile investiționale ale politicii de coeziune 2021-2027 

 

 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris 

și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice; 

3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 
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4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

 
 

La nivelul României politica de coeziune se propune a fi implementată prin intermediul 

următoarelor programe operaționale: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

2. Programul Operațional Transport; 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare; 

4. Programul Operațional Sănătate; 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare; 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 

POR); 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică; 

9. Programul Operațional pentru Tranziție Justă. 
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Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Dezvoltare 

Durabilă: 

1. tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme inteligente de 

energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate mediului privat); 

2. dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară; 

3. protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminarea siturilor poluate; 

4. promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor. 

 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Transport: 

1. îmbunătăţirea  conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier;  

2. îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate 

teritorială; 

3. îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată; 

4. îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor climatice 

prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

5. îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului cu 

metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov; 

6. îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în faţa 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

7. dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

8. creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor; 

9. creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport;  

10. asistenţă tehnică. 

 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Creștere 

Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare: 

1. creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare; 

2. dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI; 

3. creșterea competitivității economice prin digitalizare; 

4. dezvoltarea infrastructurii Broadband; 
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5. instrumente financiare pentru întreprinderi; 

6. creșterea capacității administrative. 

 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Sănătate: 

1. continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a II-a; 

2. servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu; 

3. servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii; 

4. creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii; 

5. abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

6. informatizarea sistemului medical; 

7. măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare metode 

moderne de investigare, intervenție, tratament. 

 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Educație și 

Ocupare: 

1. valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

2. prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor 

dezavantajate la educație și formare profesională; 

3. creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare profesională;  

4. adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic  

5. creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic; 

6. creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

7. antreprenoriat și economie socială; 

8. susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii; 

9. consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru 

facilitarea tranzițiilor și a mobilității. 
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Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru Programul Operațional Incluziune și 

Demnitate Socială: 

dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții  adresate  grupurilor de 

acțiune locală); 

1. dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; 

2. comunităţi marginalizate; 

3. reducerea disparităţilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune socială și ceilalți 

copii; 

4. servicii pentru persoane vârstnice; 

5. sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

6. sprijin pentru grupuri vulnerabile; 

7. ajutorarea persoanelor defavorizate. 

 

Prioritățile de investiții/Axe prioritare pentru 8 Programe Operaționale Regionale: 

1. o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (intervenții 

OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate);  

2. o regiune cu orașe Smart; 

3. o regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 

4. dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate; 

5. o regiune accesibilă; 

6. o regiune educată; 

7. o regiune atractivă; 

8. asistenţă tehnică. 

 

La capitolul POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ aceasta prevede sprijinirea 

veniturilor agricole viabile și reziliența în întreaga Uniune pentru a spori siguranța alimentară, 

orientarea spre piață și creșterea competitivității, inclusiv un focus mai mare pe cercetare, 

tehnologie și digitalizare, îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric, atragerea și 

susținerea tinerilor agricultori și facilitarea dezvoltării afacerilor în mediul rural, promovarea 

ocupării forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea locală în 

mediul rural, inclusiv bio-economia și silvicultura durabilă.  
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Figura nr. 5 – Obiectivele specifice ale PAC POST 2020 

 
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

 

Principalele rezultate așteptate ale implementării PAC sunt prezentate după cum 

urmează: 

 creșterea productivității și competitivității sectorului agroalimentar;  

 creșterea gradului de rezistență a exploatațiilor agricole la factorii climatici și asigurarea 

securității alimentare; 

 sporirea valorii adăugate a produselor agricole;  

 diminuarea dependenței fermierilor de veniturile obținute din producția agricolă prin 

realizarea unor producții integrate în fermele agricole în vederea reducerii variabilității 

veniturilor agricole; 

 creșterea veniturilor agricultorilor și populației din mediul rural; 

 atragerea tinerilor în agricultură; 

 sporirea gradului de asociere;  
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 creșterea rolului cercetării in obținerea producției agricole în contextul schimbărilor 

climatice și utilizarea eficientă a resurselor din agricultură;  

 creșterea calității vieții în mediul rural. 

Principalele propuneri pentru drectii de acțiune în exercițiul financiar FEADR post 2020 

sunt cele prezentate în tabel: 

 

Tabelul nr. 4 – Propuneri direcții de acțiune în exercițiul financiar FEADR post 2020 

NR. 

CRT. 
DIRECȚII DE ACȚIUNE ALOCARE 

1.  Sprijin pentru mediu și climă 35% 

2.  
Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de procesare, 

servicii de bază în mediul rural, investiții non agricole 
38% 

3.  
Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi 

rurale 
8% 

4.  Cooperarea şi inovare 6% 

5.  
Sprijin pentru bunăstarea animalelor şi instrumente de gestionare 

a riscurilor 
9% 

6.  Schimbul de cunoștințe și informare şi asistenţă tehnică 4% 

 
Din economia celor prezentate anterior, putem concluziona faptul că la elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală se va ține cont atât de obiectivele dezvoltării durabile și 

indicatorii Agendei 2030, cât și de celelalte politici de la nivel european pentru următorul cadru 

financiar multianual 2021-2027, în vederea elinierii priorităților de la nivel local cu obiectivele 
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și strategiile de la nivel european pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare între diferite 

regiuni de dezvoltare. 

 

1.2 ETAPELE ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Cadrul strategic pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cornu 

Luncii cuprinde următoarele documente: 

 Regional Development and Cochesion Policy 2021-2027; 

 Regulamentul privind Fondul European de Devoltare Regională (FEADR) și Fondul de 

Coeziune (FC) 2021-2027; 

 Cadrul legal privind Strategia UE pentru 2021-2027 – O nouă politică de coeziune; 

 Planul Național Strategic PAC POST 2020; 

 Programul Europa Digitală 2021-2027; 

 Planul Național Strategic 2021-2027; 

 Planul de Dezvoltare Regională 2021-2027; 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030; 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-

2030; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă; 

 Programul Operațional Transport; 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare; 

 Programul Operațional Sănătate; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială; 

 Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR); 

 Programul Operațional Asistenţă Tehnică; 

 Programul Operațional pentru Tranziție Justă. 

 

În perioada 2014-2020, comuna Cornu Luncii a trecut printr-o etapă importantă în ceea 

ce privește dezvoltarea infrastructurii de bază și profilului de comună cu potențial în sfera 

serviciilor publice și private, urmând să intre acum într-o fază  nouă de dezvoltare. 
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Dezvoltarea unei comune nu reprezintă doar o provocare pentru autoritățile locale, ci ține 

de voința și capacitatea comunității de a defini obiective strategice și de a le transpune în 

proiecte fiabile. O comună dezvoltată are nevoie de implicarea resurselor, de creativitate și 

energie în comunitate, iar administrația locală are un rol de facilitator și integrator al 

perspectivelor strategice existente. 

Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală este de a identifica principalele priorități și 

direcții ale comunității cu privire la dezvoltarea locală și de a planifica acțiuni pentru realizarea 

acestora. Strategia trebuie să vizeze consolidarea capacității economice a comunei pentru 

îmbunătățirea viitorului și a calității vieții pentru cetățeni. Procesul de elaborare a Strategiei a 

fost condus de autoritățile locale cu sprijinul consultanților de specialitate cu care partenerii 

din sectorul public, de afaceri și din sectorul privat, precum și reprezentanții societății civile au 

conlucrat pentru a crea condiții mai bune în vederea generării unei creșteri economice, 

înființării de locuri de muncă, îmbunătățirii relațiilor sociale, conservării mediului, precum și 

dezvoltării procesului instituțional. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală este un instrument din ce în ce mai utilizat de comunități 

pentru consolidarea capacității economice locale a unei zone, îmbunătățirea sectorului de 

investiții, creșterea productivității și a competitivității întreprinderilor locale,  antreprenorilor 

și a lucrătorilor. 

 

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 s-a pornit de la 

urmatoarele premise esentiale: 

• existenta unui document programatic pentru urmatoarea perioada de programare a 

fondurilor structurale 2021-2027 este necesară în vederea exercitării funcției de 

planificare pe termen mediu și lung; 

• realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021-2027 va avea 

ca rezultat stabilirea unor direcții generale de dezvoltare ale comunității, precum și 

identificarea unor proiecte de dezvoltare de interes strategic la nivelul întregii 

comunități care să poată fi realizate în exercițiul financiar european 2021-2027. 

Etapele elaborării Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027 sunt cele prezentate mai jos: 
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Figura nr. 6 – Etapele de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

 
Analiza diagnoză: 

Colectarea datelor se va realiza cu ajutorul instrumentului de cercetare fișa de date. 

Acesta va fi realizat pe baza informațiilor oferite de autoritatea contractantă și va fi construit 

astfel incât să corespundă obiectivelor stabilite pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală. Activitățile din această etapă vor implica atât firma de consultanță, care va elabora fișa 

de date, cât și autoritatea locală, care va furniza informațiile pe baza acestuia. 

De asemenea, se vor culege informații din statistici oficiale, precum: anuare statistice, 

baze de date ale comisiilor județene sau naționale de statistică, alte surse și statistici oficiale. 

Etapa de culegere a datelor despre localitate va fi continuată de una de analiză a 

documentelor programatice ale României pentru: 

 identificarea politicilor și direcțiilor de dezvoltare europene și naționale, 

regionale, județene; 

 identificarea fondurilor, programelor operaționale, axelor și măsurilor. 

Această activitate va da o viziune asupra tendințelor de evoluție a mediului rural, pentru a se 

asigura o dezvoltare locală durabilă și integrată, ținându-se cont atât de bunăstarea cetățenilor, 

cât și de mediul înconjurător. 
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Elaborare strategie:  

După conturarea cu obiectivitate a situației actuale, se va stabili direcția generală pe care 

comunitatea o va urma până în anul 2027. De asemenea, se va identifica viziunea strategică a 

comunei, pe care comunitatea încearcă să o atingă, respectiv ceea ce se dorește sau se așteaptă 

să se întâmple ca rezultat al elaborării și implementării planului strategic. Astfel, analiza 

situației existente, identificarea problemelor critice și formularea misiunii și viziunii v-a pregăti 

terenul pentru stabilirea scopurilor, obiectivelor și direcțiilor de acțiune, în vederea elaborării 

Strategiei de Dezvoltare Locală.  

 

Dezbatere publică: 

După elaborarea strategiei se va avea în vedere consultarea și organizarea de ședințe 

publice la care vor lua parte atât reprezentanții instituțiilor, consilieri locali, cât și agenți 

comerciali, ONG-uri și persoane fizice interesate.  

După realizarea eventualelor ajustări sugerate în cadrul grupului de lucru se va face o 

centralizare a datelor și se va definitiva documentul.  

Aprobarea strategiei:  

După consultarea publică și actualizarea strategiei în funcție de necesități, aceasta va fi 

prezentată în cadrul unei ședințe a consiliului local pentru analiză și aprobare. 

Dezbaterea strategiei de dezvoltare locală de către consiliul local se va face în conformitate cu 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, adică strategia va 

fi anunțată publicului cu 30 de zile înainte de ședința consiliului local, stabilindu-se o perioadă 

de zece zile în care cei interesați vor putea depune în scris propuneri, sugestii și opinii. 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru comuna Cornu Luncii 2021-2027 

presupune corelarea acesteia, atât cu documentele de planificare la nivel regional, cât și cu 

regulamentele existente la nivel european, intervențiile propuse urmând să fie concentrate pe 

cele 5 obiective principale de politică (OP) ale Comisiei Europene:  

- O Europa mai inteligentă (o transformare economica, inovatoare și inteligenta); 

- O Europa mai verde fara emisii de carbon; 

- O Europa mai conectată (mobilitate si conectivitate TIC regionala); 

- O Europa mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale); 

- O Europa mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabila si integrata a zonelor urbane, 

rurale si de coasta prin initiative locale). 
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CAPITOLUL II: PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI 
CORNU LUNCII 
 
2.1 SCURT ISTORIC 

 
 

Indisolubil, istoria comunei Cornu Luncii este legată din punct de vedere a documentelor 

istorice de satul Băișești, care pe lângă faptul că este cel mai mare sat din componența sa, este 

și cel mai vechi. 

Primul stăpânitor al satului Băişeşti a fost Oană Băeșescu, un mic boier al locurilor de la 

numele căruia derivă şi denumirea satului, în baza daniei primite de la Domnitorul Alexandru 

cel Bun. 

Prima informație scrisă despre satul Băişeşti apare câțiva ani mai târziu, din 15 

septembrie 1499, când domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare îi confirmă la curtea de la 

Suceava, lui Giurgiu, gumelnic (recompensă, pedeapsă) pentru 300 de zloți tătărăşti, 

moştenitorilor boierului Băeşescu. 
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La cererea Mănăstirii Humor, la 4 ianuarie 1663 Eustratie Dabija, domnul Moldovei, 

reconstituie mai multe acte de danie de la Ştefan cel Mare, Ştefănită Vodă şi de la Alexandru 

Lăpuşneanu ce au fost stricate în timpul războiului purtat de moldoveni cu Timuş Hmelniski şi 

cu ungurii şi odată cu acestea întăreşte mănăstirii printre altele a patra parte din jumătatea de 

jos a satului Băeşeşti şi şase jirebii (bucăți de pământ, ogoare) din același sat, cu vatra satului, 

câmpuri şi pădure cumpărate cu 80 de taleri de la Huhuroaia, călugărita, achiziție întărită şi de 

Vasile Lupu. 

Constantin Mavrocordat, domnul Moldovei la 23 ianuarie 1735, în urma jalbei lui Tofan, 

egumenul Mănăstirii Humor, scrie de la Iaşi lui Ion Balş, fost mare vornic, şi lui Şerban 

Cantacuzino, fost mare medelnicer, să meargă la ținutul Sucevei şi să judece cu dreptate şi după 

drese pricina mănăstirii pentru jumătate din satul Băeşeşti, cu silişte în partea de jos, pe care o 

împresoară Ştefan Gherghel moşinaş în partea de sus. 

În 1774 satul făcea parte din Ocolul Siretul de Sus. După înglobarea Bucovinei la 

Imperiul Habsburgic, satul a făcut parte din districtele Moldova, Suceava, Gura Humorului, 

Ocolul Şomuzul, Moldova şi Ocolul Gura Humorului. 

Din 1869 satul a devenit comună încorporând pentru perioade mai lungi satul Stânileşti 

(Cornu Luncii). După 1918, Băişeşti a cunoscut o evolutie administrativă – teritorială 

frământată, marcată de modificări continue, astfel: 1921 – comună în județul Gura Humorului; 

1925 – comună în plasa Mălini, judetul Fălticeni, fiind format din satele Băişeşti, o parte din 

Brăieşti și Stănileşti; 1926 – comuna pierde satul Brăieşti; 1929 – comuna Băişeşti este 

desființată, satul făcând parte din comuna Măzănăieşti; 1932 – comuna este reînființată, în 

plasa Ilişeşti, format din satele Băişeşti, Brăieşti, Cornu Luncii; 1943 – comuna intră în plasa 

Solca; 1945 – comuna intră în plasa Ilişeşti; 1950 – comuna Băişeşti aparține raionului Fălticeni 

şi are în componență satele Băişeşti; 1968 – comuna Băişeşti este desființată, satul făcând parte 

din comuna Cornu Luncii. 

Trebuie de spus că satul Cornu Luncii a fost localitate de frontieră după anexarea în 1774 

a părții de nord a Moldovei (Bucovina) de către Imperiul Habsburgic. La 6 mai 1809, pe moșia 

Cornu Luncii a fost înființat un oficiu vamal; clădirea fostului pichet de grăniceri de pe 

teritoriul românesc se mai păstrează și astăzi. În noiembrie 1918, Cornu Luncii (partea din sat 

ce se numește Stănilești, și care făcea parte din Austro-Ungaria) a fost prima localitate în care 

au intrat trupele române pentru eliberarea Bucovinei. 
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Atestarea documentară a comunei Cornu Luncii 

Teritoriul administrativ al comunei este alcătuit din contopirea, în anul 1968 a două 

comune Sasca și Băișeștiul cu satele Cornu Luncii, Brăiești, Băișești, Sasca Nouă, Dumbrava, 

Sasca Mică, Sasca Mare, Păiseni, Șinca. 

 

Satul Băișești 

 

Satul Baișești beneficiază de atestare documentară din 15 septembrie 1499, cand Stefan 

cel Mare intărea Giurgiu Gumernic a treia parte din partea lui Oana Baesescul (nepotul lui 

Gurban, a nepoatei de soră a lui Gurban, Nastea, fiica Anuşcăi, jupaneasa popii Mihul din Baia, 

a nepoţilor de frate a Nastei, Mircea şi Stana – copii lui Giurgiu Udob, a nepoatei de frate a lui 

Gurban, Nastea, fata lui Costea, şi a fiului ei Dragota) din satele Baişeşti şi Mălini, “cu moara 

pe Topliţa”, parte cumpărată de la Oana Baeşescul, nepotul lui Gurban. 

În uric se menţionează că Oana Baeşescul stăpânea satele Baieşeşti şi Mălini cu privilegii 

de la Alexandru cel Bun, dar cum documentul acela este doar menţionat, nu şi păstrat de istoric, 

el nu poate fi considerat ca o atestare documentară, deşi satele acestea datează, ca şi Baia, 
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măcar de pe la 1330. Mai ales ca toponimul Baişesti (caligafiat Baiasesti) sugereaza drept 

intemeietori ai satului pe câţiva dintre locuitorii Băii, toţi oameni liberi (de aici, cum spune 

Iorga, formula pluralului in toponim). 

Hotarul noii moşii a lui Giurgiu Gumelnic conţine, în privinţa Baişeştilor, şi nişte 

toponime care vehiculează şi inveşnicesc şi nume de localnici : malul Moldovei, Topliţa, 

Topliţa Mică, livada lui Procopie, livada lui Tulici, drumul care merge la Baia, casa lui Stefan. 

Uricul menţionat al lui Alexandru cel Bun există, încă, în 9 aprilie 1555, când, cu intărirea 

lui Alexandru Lapuşneanul, Dan, portar de Suceava, şi jupâneasa Teodosia, nepoata 

gumelnicului Cozma Sarpe, dăruiau Manastirii Homor, “din jumătate de sat Baişesti pe 

Moldova, a patra parte, partea de jos...care a fost din cumpăratura credinciosului nostru boliarin 

panului Dan, portar de Suceava, de la Odochia, fiica panului Luca Arbure, portar de Suceava, 

pentru 300 de zloti tătăraşti, din privilegiul ce-l avea părintele ei de la Marena, fiica lui Toma 

Juncul, nepoata lui Stan, şi de la privilegiul pe care l-a avut de la stramoşul nostru Alexandru 

Voevod, şi de la privilegiul de cumpăratură pe care l-a avut de la Luca Arbure, portar de 

Suceava, şi de la fratele domniei noastre Stefan cel tanar Voevod”, dar şi “un loc pentru trei 

case, pe care l-a cumpărat credinciosul nostru boliarin pan Dan, portar de Suceava, acel loc de 

tri case din satul Baisesti pe Moldova de la Dumitru...pentru 130 zloti tătăreşti de la copiii lui 

Andreica Rotumpan, din privilegiul de cumpărătură pe care l-au avut de la Ion Ursu şi de la 

sora lui, Dolca, si de la nepoţii lor, de la Ion şi de la fratele lui, Pantea şi Eremia şi Carstea, şi 

de la surorile lor, Sofronia şi Tudora şi Marinica, copiii Alexinii”. 

Dan si Teodosia mai dăruiesc Mănastirii Homor, “in acelaşi sat, Baişeşti pe Moldova, un 

loc pentru trei case, pe care l-au cumparat...de la Dumitru, pentru 130 zloti tătăreşti, şi de la 

copiii lui Andreica Rotupan, din privilegiul de cumparatura pe care ei l-au avut de la Ion Ursu 

si de la sora lui, Dolca”. 

Trebuie sa precizez aici ca, pe acele vremuri, cand dreptul valah (valaskim) era intocmai 

respectat, ca vânzările de pamanturi nu se puteau face decat catre “ruda cea mai apropiata”. 

Pământurile de pe o parte şi cealalta a Moldovei aparţinuseră fiilor lui Dragos Viteazul, care 

nu trebuie confundat cu presupusul descălecător de ţară (Dragos din Bedeu), băştinaşul Dragos 

fiind stăpânitorul unei ţărişoare, numita Câmpul lui Dragos, care se întindea de la Bacău până 

aproape de Falticeni şi de Gura Humorului. Feciorii acelui Dragos au fost Sima Dragusanul, 

Stanislav Rotimpan si Sandru Gherman, numit şi Lazea, ctitorul Solcăi, în pădurile căreia 

laziuse (defrisase) vatra de sat. 
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La prima vedere, Luca Arbure, fiul unui fost biet diac domnesc, Ivan Arbure (ajuns, 

datorita stiinţei de carte şi datorită vitejiei, pârcălab de Neamt), nu putea cumpăra moşii nici 

în parţile văii Moldovei, nici în cele ale Solcăi. Numai că mama lui Luca Arbure a fost 

Nastasia, sora lui Ivul Solca, şi fata lui Sandru Gherman, nepoată, prin mamă, a lui Nicula şi 

strănepoata lui Mic Crai (tatal lui Bogdan I Intemeietorul). Deci Luca Arbure se tragea şi din 

neamul lui Dragoi Viteazul, stăpânitorul ţărişoarei numită, înainte de Descalecat, Câmpul lui 

Dragos, dar şi din neamul lui Cuhea, al părintelui primului voievod al Moldovei, care, judecând 

dupa toponimul maramureşan al baştinii lor, se trăgea dintr-un fierar, cu multă căutare şi 

prestigiu în societătile tribale, Cuhea însemnand, pe acele vremuri, fierărie. 

Luca Arbure avea sa stăpânescă, la un moment dat, aproape toată valea Moldovei, chiar 

şi Praxia, sat care inveşniceste numele unuia dintre ginerii săi, Praxia insemnand, pe acele 

vremuri, plaieş, deşi toţi ginerii lui Luca Arbure, în frunte cu vornicul Trotusan, deţineau mari 

slujbe la Curtea Domnească, adică erau “slugi” (demnitari, pe atunci), precum acel Stan, 

menţionat în documentul citat, care a fost în vremea lui Petru Muşat, cel mai important personaj 

al Curţii Domneşti şi, drept consecinţă, numit Sluga Stan, titlu care echivala, atunci, cu cea 

contemporană de premier. 

În 20 aprilie 1555, o alta fiică a lui Luca Arbure, Anisia, jupâneasa aprodului Matarina, 

cumpăra, “din jumatate de sat Baişesti, a treia parte, dară din partea de jos”, cu 250 zloţi 

tătăreşti, de la strănepoatele lui Efrim, Anusca Lata, fata ei, Magdalina, şi nepoata de sora, 

Marica, dar, în anul următor (15 iunie 1585), vinde noua moşie, cu acelaşi preţ, Mănastirii 

Homor. 

În 15 martie 1586, Matarina aprod şi jupaneasa lui, Anisia, vindeau aceleiaşi mănăstiri, 

pentru 250 zloţi tătăreşti, a şeasea parte din sat cumpărată de Anusca Lata, fata Malii. 

În 19 iunie 1586, pe vremea lui Petru Movila, deci, Mănăstirea Slatina primeşte, “danie 

de la Huroae calugarita (deci, vaduva lui Petrea Huru) şi de la Lates...a patra parte de sat 

Baişeşti”. 

În 5 noiembrie 1628, Mănăstirea Humor mai inşfacă, de la Stroici logofăt, oferindu-i, la 

schimb, Dersca, “niscavai părţi din satul Baişeşti, care acele parţi au fost şi lui Stroici logofăt 

drept schimbătura cu nepoţii săi, Constantin şi Carstian, fiii lui Ionasco Rotompanescul 

uricarul, şi altă parte din acel sat, care a fost cumpăratura lui Stroici logofăt de la sfânta 

mănăstire Voroneţ”. 
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Probabil că pe oamenii exagerat de evlavioşi ii deranjează acel “insfaca”, cu care 

caracterizez afacerile latifundiare ale călugărilor, dar şi termenul acesta este mult prea generos 

faţă de mentalitaţile vremilor, ba chiar şi faţă de cele ale contemporaneitaţii călugăreşti. 

În 27 iulie 1636, vin la curtea lui Vasile Voda “rugatorii nostri călugări de la sfânta 

mănăstire, care se cheama Homor...și s-au dat de fata, înaintea noastră, cu cneaghina 

Carstineasa și cu fii ei, Ionasco și Gheorghie, pentru satul Baișești...zicând călugarii precum ei 

au ținut jumătate din acel sat Baișești, iar cneaghina Carstineasa (deci vaduva lui Carstian, fiul 

lui Ionasco Rotompanescul) are cealaltă jumătate din același sat și a stapanit de la noi mai mult 

decat partea ei și o bucata de hotar din hotarul calugarilor și și-a facut doua piue pe raul 

Moldovii, în partea calugarilor”. 

Vasile Voda trimite în cercetare pe diacul de la Ilisesti, Gligorgea, care constata ca laicii 

trebuie sa se bucure doar de averile cereşti, nu şi de cele pământeşti, care rămân celor “lepadați 

de bunurile lumești”, călugărilor adicătelea. 

În anul următor, in 2 iunie 1637, călugării de la Slatina vând călugărilor de la Homor “ 

a lor dreapta acina şi danie de la Huroae călugarita şi de la Lates...şase jirebii din satul Başeşti, 

care-i in ţinutul Sucevii, cu vatra satului şi cu câmp, şi cu pădure, cu tot venitul”. 

Mănăstirea Humorului (Homor, adica Repedea, in tatara) are, in 23 ianuarie 1735, un 

conflict de hotar cu proprietarul celeilalte jumataţi de sat, Stefan Gherghel, care, dupa vreun 

deceniu de necontenite harţuieli evlavioase, vinde partea sa de sat, in 4 iulie 1747, fratelui său, 

Nicolae Gherghel. 

Recensământul lui Rumeantev (227), din 1772-1773, inregistrează la Baişeşti, in Ocolul 

Siretului de Sus, fără alte precizări, “10-toata suma caselor”, insemnand 2 mazili, 2 tigani, 2 

jitari din Campulung, 2 femei sarace, 1 nevolnic si 3 birnici, dar mai existau parti din sat, 

precum Corlatestii Slatinii, cu 11 case, locuite de 11 familii de pantiri isprevnicesti, si 

Corlatestii Gorii, cu 9 case, in care locuiau 2 mazili, 4 argati ai lor si 3 femei sarace. 

În 15 ianuarie 1782, cand se fac delimitarile propietăţilor Mănăstirii Humorului in 

Bucovina, baişeştii aparţineau, în parţi de moşie egale, mănăstirii şi mazilului Constantin 

Stroescul. În faţa Comisiei cezaro-craieşti de delimitare, Mănăstirea Humorului a fost 

reprezentată de baiştenii Ionita Presacar si Constantin Prajescul, in vreme ce Constantin 

Stroescul a fost reprezentat de Gheorghe Gore. 

Hotarul între cele doua părţi de sat începea de la râul Moldova, urca pe Somuzul Mic, pe 

la moara mănăstirii, aflată în stânga moşiei lui Stroescul, îngloba în proprietatea mănăstirească 
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şi casele supuşilor Ioniţă Presacar şi Teodor Moldovan, continua, în partea stângă, de-a lungul 

drumului din mijlocul satului, trecea pe lânga casa supusului Miron Gagea, dar şi pe lângă cea 

a preotului Lupu, ambele aflate pe moşia Stroescul, şi se sfârşea in Cordunul (granita) de pe 

Moldova. 

Din fericire pentru baişeşteni, averile mănăstireşti au fost confiscate, în 1785, iar obştea 

satului şi fiecare taran au beneficiat atunci, de o primă împroprietărire cu pământ arabil 

(fiecare, cât avea de lucru), cu paşuni şi fâneţe. 

Emigranţii transilvăneni s-au stabilit, la Baişeşti, doar pe moşia Mănăstirii Humorului, 

primul dintre ei fiind Toader Ureche plugar din Topliţa, care s-a stabilit în vatra satului, în 

1727, împreună cu soţia şi un fecior. Ceilalţi emigranţi, capi ai unor familii numeroase, stabiliţi 

la Baişeşti intre anii 1768-1778 şi menţionaţi de Consignaţiunile lui Enzenber din 27 ianuarie 

şi 15 decembrie 1778, au fost : fostul preot din Silvas, Popa Samuil Lupu, fostul vornic din 

Silvas, Ioan Baciu, fratele lui Vasile Baciu, dar şi un alt Ioan Baciu, fost vatman in Rustior; 

plugarul Toader Aldea a venit din Dicea, iar Ihnat Dobrean, din Voila; din Toplita, au venit, 

împreuna cu familiile, plugarii Nicolae Sozin, Vasile Gusu, Toader Gusu, Vasile Trutu, Gavril 

Spodar, si Simeon Goga; din Gurghiu, a venit Toader Cojocaru, din Modac, Trifon Grama, iar 

din Anenis, Simeon Mocanu; din Budac, au venit Axent Morariu si Fodor Morariu; din San 

Martin, auvenit Danila Ursu, Vasile Croitor, Danila Sandru, Danila Ursu, si Gheorghe 

Banceac; din Gardani, Vasile Danila şi din Borsa, Petru Ungurean, Vasile Ungurean şi Ilie 

Ungurean; din Simus, Miletie Ungurean; din Galati, sat mai la sud de Bistrita, Gavril Morariu; 

din Boghis, Toader şi Ioan Zgurvan; din Vandis, Costan Rusu; din Sieut, Vasile Moldovan şi 

Ioan Rusu; din Sulumberg, Simeon Petrut; din Dombrava, Gheorghe Novac; din Sopteriu, 

Vasile Carstean; din Hotar, Vasile Ungurean iar din Ormenis-Cluj, Ioan Macarie. 

       In 1776, satul Baişeşti avea 15 familii, iar in 1784, numărul gospodăriilor sporeşte, pe 

seama emigrărilor din Ardeal, la 79 de familii. In 1890, satul avea 1.129 locuitori, păstoriţi de 

preotul Ilarion Siretean şi de cantorul Ioan Vasilovici. Invaţător, în şcoala sătească, era Simion 

Medvighi. 

       In 1843, când avea doar 321 locuitori, altarul bisericii din Baişeşti nu era slujit de nimeni, 

aşa cum nu era slujit nici în 1876, când biserica avea 1.616 enoriaşi, iar patroni erau, pe lângă 

satul austriac, şi fraţii armeni Gabriel şi Garabet de Prinkul. In 1907, biserica din Baişeşti, 

construită, în 1771, de Constantin Stroiescul, şi restaurată in 1869, se afla in proprietatea 

statului austriac şi a Eufrosinei de Pantasi, fiind slujită de preotul Ilarion Siretean, născut in 
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1853, preot din 1880, şi de cantorul Ioan Vasilovici, născut în 1853, cantor din 1900. O şcoală 

cu 3 clase funcţiona la Baişeşti din 1885. 

       Începand din ziua de 15 august 1895, “din Baiasesci primim numele acelor bravi romani, 

care stau vitejeste împotriva rachiului, dând așa pilda și altora să se taie de sfanta trezvie. Eaca 

numele acelor bravi : pimarul Mihai Bozonc, Mihai Rusu, George Arsenti, Vasile alui Niculai 

Blanar, Petru alui Gheorghe alui Ioan Blanar, Nicolai Croitor, Petrea Cora, Ioan Cora, Ioan 

alui Simeon Cora, Roman alui Teodor Blanar, Teodor Bradatan, Alexandru Vodă, George 

Flocea, George alui George Popovici, George alui George Blanar, Constantin alui George 

Blanar, Andrei Monoran, George Croitor, Ioan alui Ioan Popovici, Ion alui Dimitrie Tatar, 

Dimitrie alui Petru Vodă, Dimitrie alui Ioan Aldea, Teodor Bozonc, George alui Nicolai 

Popovici, George alui Dimitrie Vodă, Nicolai Gagea, Teodor alui Ioan Gagea, George Rusu, 

Vasile Ciurla, George Ciurla, George Gagea, George Ursu, Vasile Ciurla, George Ciurla, 

Geoege Ciurla, George Gagea, Zalutchi, Dimitrie Cora, Dimitrie Vlad, Teodor Vultur, Mihai 

Voda, Mihai alui Petrea Bistritan, Dimitrie Zegrean, Teodor Vodă, Ioan Pinar, Petrea 

Cazaciuc, Ioan Malinovschi, Vasile Bistritan, Petrea Aldea, George Loznicer si Ioan Bistritan”. 

       Insotirea Raiffeisen se infiinteaza la Baisesti in anul 1903, sub președinția cantorului 

bisericesc Ioan Vasilovici, si sub directiunea preotului Ilarion Siretean. Vistiernic al noii banci 

rurale era Leon Vasilovici. 

       Adunand “cantece populare romanesti din Bucovina”, care aveau sa vada lumina tiparului 

sub semnătura nemeritată a lui Mattias Fridwagner, in 1940, Alexandru Voevidca a cules 

folclor și de la băișeșteanul Ambrozie Frijan (lautar satesc, vioara, 38 ani in 1908). 

 

Consemnări: 

 1499 - Urmaşii lui Oană Boerescul (poate Băeşescul) vînd a treia parte de Băișești, însă 

numai din sat. Hotarul începe din malul  Moldovei (AD, XVI/II, p. 287) 

 1499, sept. 15 - Ştefan cel Mare confirmă clucerului de arie Jurj a treia parte din partea 

lui Oană Băesescul în satele Băeşeşti şi Mălini (BDŞ, II, p. 134) 

 1555, apr. 9 - Dan, portar de Suceava şi soţia sa Todosia dăruiesc mănăstirii Humor 

1/8 din Baiaşeştii pe Moldova şi un loc de trei case în acest sat (BDb, I, p. 48—52) 

 1556, dec. 17. Satul Baiaşeşti este dăruit mănăstirii Humor de către hatmanul Daniil, 

pîrcălabul Sucevei (CDm, I, p. 138)  
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 1569, aug. 12. Bogdan Lăpuşneanu întăreşte mănăstirii Slatina ocini în Băişeşti, dăruite 

de tatăl său (AD, XVI/II, p. 210) 

 1569 mart. 15. Maţarina aprod şi soţia sa Anisia vînd mănăstirii Humor a şasea parte 

din Băişeşti, cumpărată de la Anuşca Lată pentru 250 zloţi tătăreşti (BDb, I, p. 92) 

 1569 iun. 19. Petru Voievod întăreşte mănăstirii Slatina a patra parte de sat Băişeşti 

danie Lateş (AD, XVT/II, p. 32, p- 9   3):;  

 1617, ian. 20. Fiii lui Cîrstian Rotopan au judecată cu lonaşco Stroici, vornic , pentru  

1/3 din satul Băişeşti. Lui lonaşco Stroici îi rămîne ¼ de sat (AD, XVII/ IV, p. 86) 

 1633, iul. 17. Vasile Lupu întăreşte M-rii Humor o parte din hotarul satului Băneşti 

(poate Băişeşti) încălcat de Cîrstieneasa Rotopan (Muzeul Sucevei, doc. nr. 17) 

 1637, ian. 2. Mănăstirea Slatina vinde mănăstirii Humor şase jirebii din Băişeşti pentru 

80 taleri bătuţi (BDb, I, p. 217—218) 

 1645, ian. 12 Feciorii Antemiei Cristieneasa Rotopan îşi împart moşiile: jumătate de 

sat Băieşeşti — partea lui Dumitrascu Cristian Sterpu - se cuvine Măricuţei Breiasca 

<Brăescu> (BA, doc. CCXLVI/30) 

 1704 oct. 22  -  Hotarnica satului Băişeşti ţinutul Sucevii; jumătatea de jos este a 

mănăstirii Homor, jumătatea de sus a lui Ghearghel. 

 7213 oct. 22.  -  Robul Mării Tale Bejan Hudici vornic glotnii. f Erei Sava, Dosoftei 

monah ot Moldovia, Ânfonie ot Bistriţa, Toader ot lam, Dumitru ot tam, Simeon ot 

Cămpulungu, IIie ol tam, Vasile ot tam, Lionfi om bătrân de Slatină, Ştefan Cordiuş, 

ermonah Gligorie egumenul de Slatină, Galerie de Slatină, Gheorghi ot Băişeşti, 

Dumitru ot tam, lacob ot Moldovita,  Efrim arhimândrit. 

Original, hârtie, Arhiva mitropoliei Cernăuţi fasc. 45. Este pecetea mănăstirii Slatina. 

Traducerea germană publicată la Wickenhauser: Homor pag. 120-122, nrl XXIV. Intărirea 

domnească s’a dat în Iaşi 1704 Oct. 29. Tot aici fasc. 45. Traducerea germană la Arh. Stat. 

Cernăufi, Liber Granic. X 509—514 şi Wickenhauser: Homor pag. 122 — 123 nrl XXV. 

 1747, iul. 4 - Ştefan Gherghel postelnic vinde fratelui său Nicolae, pentru 55 lei, a patra 

parte din moşiile Băişeşti — „jumătate din jumătatea de sus a satului" ce se hotărăşte 

cu Corlăţele (BD, V, p. 44) 

 1758, ian, 11 - Domnul Moldovei încuviinţează pe egumenul M-rii Humor să oblige pe 

locuitorii moşiilor Pîrteşti, Băişeşti şi altele a-i da dijmă din produse, a face 12 zile de 
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boieresc, să dea cîte 1 leu de casă şi să nu lase dumbrava de la Vorniceni (MDp, p. 314) 

 1774 - Satul Băişeşti numără 10 toată suma caselor, 7 locuitori scutiţi — 2 ţigani, 2 

evrei ot Cîmpulung, 2 femei sărace, 1 nevolnic, 3 locuitori rămaşi birnici (Mef, p. 345) 

 1776 - Jumărate de sat Băişeşti e stăpînită de boierul Nicolae Gherghel (GDB, p. 7) 

 1782, ian. 5 - Delegatul mănăstirii Humor declară în faţa comisiei austriece că această 

mănăstire poseda jumătate de sat Băişeşti (BDb, V, p. 130) 

 1962 - Se constituie Cooperativa agricolă pentru satele Băişeşti, Brăeşti, Cornu Luncii 

şi Dumbrava cu 1051 membri,  1 215 593 lei averea obştească. Darea de seamă pe 1966 

arată 1177 membri,  3 952 385 lei averea obştească; capete de animale: 434 taurine, 70 

porcine, 480 ovine; producţia vegetală la hectar: grîu — 1335 kg, porumb — 2569 kg, 

cartofi —18827kg; valoarea zilei-muncă — 22,10 lei 

 1966,  mart. 15. Satul Băişeşti are 512 gospodarii. 491 locuinţe,  1689 locuitori 

 1977, ian. 5. înregistrează 544 locuinţe, 594 gospodării, 453 capete taurine, 475 

porcine, 410 ovine. 

 

Figura nr. 1 Vedere peste Satul Băișești 
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Satul Cornu Luncii 

 
 

Prima atestare documentară a satului Cornu Luncii (Băcşăşti, Stănileşti) a fost în anul 

1777. Satul Cornu Luncii a fost localitate de frontieră după anexarea în 1775 a părții de nord a 

Moldovei (Bucovina) de către Imperiul Habsburgic. La 6 mai 1809, pe moșia Cornu Luncii a 

fost înființat un oficiu vamal; clădirea fostului pichet de grăniceri de pe teritoriul românesc se 

mai păstrează și astăzi. 

 

CORNU LUNCII – STELENESTI. Numit pana in 1775, cand a fost rupt în doua de 

granița Bucovinei, Stanilesti, Stenilesti, sau, mai in vechime, Staniga, pentru ca pe vatra lui se 

afla “biserica de la Sluga Stan”, din lemn, mentionata, in 11 iunie 1428, printre primele 50 de 

biserici din “tinutul Sucevii”, inchinate, de Alexandru cel Bun, manastirii Bistrita, Cornu 

Luncii are o istorie adevarata abia din  1775, desi are parte de atestare documentara înca din 16 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Habsburgic
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februarie 1424, cand Staniga intra în uriasul patrimoniu latifundiar al popii Iuga, fratele lui 

Sluga Stan Fultic, dar si al lui Nan. 

Recensamantul lui Rumeantev , din 1772-1773, înregistreaza la Sasca, în Ocolul Siretului 

de Sus, fara precizari, “38- toata suma caselor”, insemnând 20 scutelnici ai banului Stefan 

Sturza, 6 femei sarace, 3 nevolnici, 5 case pustii si 4 birnici. 

 

La 1816 condica vistieriei înscrie în rândul breslaşilor ce plătesc bir un număr de 45 liudi, 

slujitori ai căpitanului de Cornu Luncii.  

În anul 1835 la Cornu Luncii ia ființă un iarmaroc, spre a înlesni exportul vitelor în Împeriul 

Austro-Ungar. 

 “Zastavna” de la Cornu Luncii este amintita ca loc de trecere in Moldova si in 25 aprilie 

1847. 

În perioada 5-25 septembrie 1854, prin vama Cornu Luncii intră în Moldova armata 

austriacă de ocupație în locul celei țariste. În 1886 este organizată aici reşedința subprefecturii 

Moldova de Sus. 

 

La Cornu Luncii s-au nascut medicul Irimie BISTRICEANU (25 aprilie 1896) si 

prozatorul Constantin BLANARU (14 februarie 1940). 

În noiembrie 1918, Cornu Luncii (partea din sat ce se numește Stănilești, și care făcea 

parte din Austro-Ungaria) a fost prima localitate în care au intrat trupele române pentru 

eliberarea Bucovinei. 

 

În anul 1950 ia ființă Topitoria de In şi Cânepă, secția de capsulat în 1950, cea de topitorie 

în 1952, iar cea de fabricație în 1953, pe teritoriul fostei ferme regale.  

În 1970 ia ființă Stațiunea de Maşini şi Tractoare şi Asociația Intercooperatistă pentru 

C.A.P. din comunele Cornu Luncii, Baia, Rădăşeni, Horodniceni şi Valea Moldovei. 

 

Localitatea Cornu Luncii a fost renumită până în anul 1990 pentru Topitoria de In și 

Cânepă, una dintre cele mai productive întreprinderi de acest gen din România. Desființarea 

acestei întreprinderi în 1995 a dus la sărăcirea populației comunei, a cărei principală 

îndeletnicire a rămas agricultura. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83nile%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/1995
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Figura nr. 2 Vedere peste satul Cornu Luncii 

 
Satul Brăiești 
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Satul lui Corlat din valea larga a Moldovei, Brăieștii, beneficiază de atestare documentară 

din 13 septembrie 1518, când fiul lui Corlat, Toader Corlat, vinde slugerului Ivan Motoc, în 

fața Divanului lui Stefanita Voda, “a sa dreapta ocina și moșie, după dreptul său uric, din uricul 

mosului nostrum Stefan Voda, un loc de moara pe o toplita, unde a fost piua lui Vlasin”, pentru 

80 de zloti tataresti. Satul Braiești s-a numit, îndelungata vreme, Corlateale (Corlata fiind un 

alt sat al aceluiasi ctitor), sub acest nume fiind vandută o parte din sat, în 27 februarie 1577, 

manastiriii Moldovita, pentru 283 zloti tataresti, de cate Ionasco, fiul Anuscai, nepotul lui 

Roman Iliesescul, “ a sa dreapta ocina și mosie, din a patra jumătate de sat Corlateale” fiind 

înzestrata “cu cinci case si cu gardul ce se tine de aceste cinci case”. 

În 22 mai 1587, mănăstirea Moldovița cumpără, de la Stefan Diac, pentru “37 si o 

jumatate taleri de argint și pentru 9 ughi (ducați ungurești) galbeni și pentru 180 zloti 

tataresti...partea de sat Corlatiale pe care a cumparat-o de la Gligorie Popsea Turcul și soția sa, 

Tudosca, fiica Nastasiei, nepoata Anuscinei, care a fost fata lui Roman Iliesescul”. 

  O întamplare tragica, rezolvabila, în vreme, conform principiilor dreptului valah ( 

rascumpararea capului, principu de drept pelasg vechi, descris si de Homer, in “Iliada”), s-a 

petrcut, la “Corlatele”, in 1609 si a fost transmisa generatiilor viitoare prin cartea domneasca 

a lui Constantin Movila. 

“Facem cunoscut, cu aceasta a noastra carte domnească, precum, în satul Corlatele, a 

fost gasit un copil mort, pe care o femeie, mai întai, l-a născut și, pe urma, l-a omorât și l-a 

îngropat, și, de aceea, am poruncit cinstitului și credinciosului boier al nostru, Patrasco, mare 

vornic, ca să le ia (braieștenilor), în loc de pedeapsa, 60 boi, dar, nevenind încoace nimeni cu 

boii, s-a sculat credinciosul nostru boier, Niculae Boul, vistiernic, și a dat în visteria noastra, 

pentru pedeapsă, 100 ughi (ducați unguresti), iar noi i-am dat satul mai sus amintit, cu toate 

veniturile”. 

Niculae Boul își va lărgi, curand, noua mosie, cumpărând satul din vecinatate, Stejareni, 

și bucatile din Baișești pe care nu le dobândise, răscumpărând vinovăția de pruncucidere. În 8 

septembrie 1610, “o femeie bătrână, anume Frosica, fiica Stancai, nepoata Marinei…a vândut 

dreapta ei ocina și moșie din satul Stejereni, din a treia parte, jumatate, și din satul Corlatesti, 

din a patra parte, jumatate, care se cheama mijlocul…pe apa Moldovei, cu morile si piue pe 

ele, dumisale, fratelui nostru Niculae Boul, vistiernic, pentru 60 ughi”. Peste mai putin de o 

luna, in 20 septembrie 1610, în fata soltuzului Stefan, din Baia s-au prezentat “ Ignat, cu fratele 

sau si cu sora sa, Mancea, si sora ei, Mintia, copiii lui Danila, nepotii Anuscai Todicoaiei, 
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si…au vandut a lor dreapta ocina și cumparatura, a opta parte din a patra parte, partea de mijloc 

de sat Corlatesti…dumisale Niculae Boul, vistiernic, pentru 140 taleri baturi si pentru 4 boi, 

boul pretuit cu 16 taleri”. 

Niculae Boul primește intaritura domnesca, pentru partile de sat Corlatesti, cumparate 

de la urmasii lui Ioan Corlat, in 1611, iar dreptul lui de cumparatura este consfintit de 

patrunderea in obstea razasesca prin rascumpararea vinovatiei de pruncucidere. 

In 23 martie, ginerele lui Boul, grecul Velicico Panaitache, vinde comisului Vasile 

Costache si jupanesei Ilinca jumatate din satul Corlatesti, pentru 50 lei, iar noii proprietari 

revand partea de sat, cu pret dublu (100 lei turcesti), lui Serban Cantacuzino. 

Cealata jumatate de sat, proprietatea altui stranepot al lui Niculae Boul, monahul Ioan 

Braescul, este daruita, cu consimtamantul, “rudei celei mai apropiate”, Solomon si Safta, 

manastirii Slatina, care beneficiaza si de alte bunuri pamantesti ale lui Braescul : 4 boi, 2 vaci, 

1 cal, 1 iapa, 39 stupi si 10 capre. 

Dania aceasta nu avea consimtamantul celuilat frate al lui Iuon Braescul, Gore, iar copiii 

acestuia, Iuon, Costachi si Gheorghe Gore, revendica partea de sat care li se cuvine ca 

mostenire de la “rastramoasa lor”, o fiica a lui Toader Boul, mostenirea fiindu-le intarita, 

datorita deselor jalbe calugaresti, in trei randuri, in 25 iulie 1751, in 13 decembrie 1782 si in 

iunie 1795. 

 

Satul Braești, intens populat și cu emigranți transilvaneni, însemna o afacere mult prea 

buna, pentru a nu fi râvnită de evlavioasa obste de stapanitori in sutana, pe proprietatea 

boierului Ionita Gore stabilindu-se : Grigore Seniucan (din Posmus), Chirila Buda (Benic), 

Nicolai Ungurean (Serbeni), Chirila Oprea (morar din Bilba de Jos), Ion Balgradianu (Alba-

Iulia), Maftei Tarnoveanu (Bargau), Ion Chira (Pintic), Ursu Ungurean (Beica, Romaneasca), 

George a Catrinei (Posmus), Ignatie Ungurean (Dumitra), Teodor Jitar (Bobohalma), Maftei 

Bovez (Sf.George), Ladislau Lazar (Serbeni), George Puscas (Sf.George), Costan Ungurean 

(Pintic), Vasile Pletosu (Pintic), Ion si Petru Ungurean (Arpa), Ignat Ungurean (Dicea), Nichita 

Mihalas (Sieut), Nicolae Bardasan (Sieut), Ion Vasca (Sieut), Lupu Buba (Sieut), Ioan si Mihai 

Blasca (Arpa), Teodor Podar (Pintic), Dumitru Rusu (Sieut) si Ilie Moldovan (Sieut). 

 

Majoritatea ardelenilor se stabilesc la Braești intre anii 1763-1778. 
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În 1775, satul Braești, din Ocolul Moldovenesc, avea 1 mazil (Ionita Gore) și 12 

gospodarii tărănești, dar populația satului sporește rapid, în baza valurilor de emigratie 

transilvana care vor urma. 

 

În 20 octombrie 1815, fiica lui Gheorghe Gore, Maria Ghervan, renunta la partea ei de 

sat, in favoarea fratilor ei Iordachi si Ion Gore. 

În 1843, biserica din Braiesti era proprietatea armeanului Wartarus von Prunkul, dar nu 

avea un preot pentru cei 321 de enoriași ortodocsi. În anii urmatori, inclusiv 1876, satul va fi 

arondat, impreuna cu Cornu Luncii, bisericii din Baisesti. Biserica din Braesti, ctitorita, in 

1773, de mazilii Ionita, Constantin si George Garsu, il avea paroh, in 1907, pe Ioan Pohoata, 

nascut in 1865, preot din 1897, paroh din 1900, iar cantor ea, din 1906, Ieremie Barleanu, 

nascut in 1876. 

 

O scoala cu 2 clase a început să funcționeze, la Braești, din 1900. 

Însoțirea rurală raiffeisiana din Baiești s-a Înființat în 1903, sub presedintia lui Ioan 

Vasilovschi, avandu-l director pe preotul Ilarion Siretean, iar vistiernic – pe Leon Vasilovici. 

Invatator al satului era Simion Medvighi. 

Adunand “cantece populare romanesti din Bucovina”,care aveau sa vada lumina 

tiparului sub semnatura nemeritata a lui Mattias Friedwagner, în 1940, Alexandru Voevidca a 

cules folclor și de la braieștenii Casian Monor (45 ani in 1908) si Ilie Pohoata (21 ani in 1908). 

 

“Parintele Ion Pohoata din Braiești a fost destins de Majestatea Sa Imparatul cu “Crucea 

de aur pentru merite, cu Coroana”, atarnata de panglica “Medaliei pentru vitejie”, în semn de 

recunoștință pentru ținuta lui deosebit de patriotica si vitejeasca in fata dusmanului...Parintele 

Pohoata, la navala dușmanilor în țară, de-abia a putut scapa cu viață spre a se refugia, cu familia 

sa, în străinătate, iar avutul sau a ramas de-a întregul prada potopului de vrajmasi care s-au 

strecurat necurmat prin acele locuri”. 

Un urmas al plugarului din Bargau, Maftei Tarnoveanu, care s-a stabilit la Braești, 

împreuna cu sotia, cinci baieti și doua fete, în 1771, Mircea Tarnoveanu, care se va naste in 9 

februarie 1921, avea să ajunga un mare matematician roman. 
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Consemnări: 

 1577, febr. 27. Corlăţeale. lonaşco, fiul Anuşcăi, nepotul lui Ilişescul, vinde M-rii 

Moldoviţa 1/8 din satul Corlăţeale, 5 case şi moară pe 283 de zloţi (BDb, I,. p. 76) 

 1587, mai 22. M-rea Moldoviţa cumpăra de la Ştefan Diac 1/4 din satul Corlăţeale 

pentru 37 taleri de argint, 9 unci galbeni şi 180 zloţi tătăreşti; de la Turcul şi soţia sa 

Tudosca 1/2 din a patra parte de sat pentru 250 zloţi tătăreşti, iar de la lonaşco Roşea 

tot 1/2 din a patra parte de sat pentru 250 zloţi tătăreşti (Ibidem, I, p. 99—100) 

  1609, aug. 21. Constantin Movilă judecă pricina dintre vistierul Boul cu Ciocîrlie, fost 

armaş, care i-a luat dres pe ocinile din satele Sterejeni şi Corlăteşti, pînă la 25 octombrie 

(AD, XVII/p. 246) 

  1610, sept. 8. (Nicolae) Boul vistier cumpăra de la Frosica, sora sa, jumătate din a treia 

parte a satului Sterejeni19 şi jumătate din a patra parte a satului Corlăteşti, cu mori şi 

pive pe ele, pentru 60 ughi (BDb, I, p. 144) 

 1611, sept. 20. Vistiernicul Nicolae Boul cumpăra de la nepoţii Todicoaiei a opta parte 

din a patra parte (partea de mijloc de sat Corlăteşti) cu moară, piuă, vaduri de moară pe 

apa Moldovei pentru 140 taleri si 4 boi (borul preţuit cu 15 taleri) (Ibidem, p. 144—

145) 

 1611, Constantin Movilă întăreşte vistiernicului Toader Boul stă- pînire pe părţile de 

moşie din Corlăteşti cu vecini, moară şi vaduri de moară cumpărate pentru 200 taleri 

de la descendenţii lui loan Cor lat, primul stăpîn al satului (Ibidem, p. 145^-146> 

 1624, aug. 14. Judecată la divan:-japîneasa Ini Dămian vistiernic vînduse lui <Toader> 

Boul, fost vistiernic, părţile ei din Corlăteşti şi Sterejeni. S-a dovedit că fiii Boului 

stăpîneau pe nedrept părţile nevîndute (Ibidem, V, p. 61—62 J 

 1648, iun. 14. Părţile satului Corlăteşti cumpărate de T. Boul de la nepotul vameşului 

T.Corlătescu trec asupra fiului său, Ştefan Boul (Ibidem, II, p. 132) 

 1743, ian. 20. Se face împărţeală de sate: Sima Mălăiasa, sora bunicii lui Niculai 

Brăescu, primeşte satul întreg Sterejani şi jumătate de sat Corlăteşti, iar Niculae 

Brăescu — cealaltă jumătate de sat (Ibidem, V, p. 55—-56) 

 1749, apr. 8. Monahul luon Brăescu (Neculai fiul) dăruieşte mănăstirii Slatina jumătate 

de sat Corlăteşti, partea de sus cu moară şi vecini, 4 boi, 2 vaci, 1 cal, o iapă, 39 stupi 

şi 10 capre, ca să se plătească cît se va putea de datoriile lui, adăugind „deşi jumătate 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                      
COMUNA CORNU LUNCII                                                                                                                                     
- 2021-2027 - 

76 
 

de sat este a mamei (?) mele Mălăiesi". Printre semnatari se află şi Sandu Arapu 

paharnic, Ioniţă Gore, Costache Gore, Gheorghe Gore (Ibidem, p. 54—55) 

 1754, iun. Are loc hotarnica daniei făcute de monahul luon Brăescu mănăstirii Slatina, 

adică jumătate de Corlăteşti. S-a făcut funie de 18 stînjeni, stînjenul fiind de 8 palme. 

S-a măsurat şi s-au găsit 109 funii (pe fiecare parte au venit 54 1/2 funii); săliştea cea 

veche, pîrîul Corlatei, pîrîul Gogăi, se întîlneşte cu moşia Sterejeani, proprietatea 

Mălăesăi (Ibidem, p. 62) 

 1767, ian. 16. Fraţii Costache şi Gheorghe Gore revendică dreptul de stăpînire asupra 

jumătăţii de sat Corlăteşti, dăruite de moşul lor luon Brăescu. Pierd judecata. Peste 2 

zile, mănăstirea Slatina capătă ispisoc de întărire domnească pe jumătate de sat 

Corlăteşti (Ibidem) 

 1774. Satul Corlăteşti al mănăstirii Slatina numără 11 toată suma caselor, 11 locuitori 

scutiţi — panţiri isprăvnieeşti. Satul Corlăteştii Gorii — 9 toată suma caselor, 9 

locuitori scutiţi — 2 mazili, 2 argaţi ai lor, 5 femei sărace (Mef, p. 345) 

 1782, 12. 13. Fraţii luon, Costache şi Gheorghe Gore declară în faţa comisiei austriece 

că posedă în satul Corlăteşti, zis Corlăţele, mai mult de 1/2 /BDb, V. p. 30) 

 1783, oct. 1-9 La hotarnică se constată ca satul Corlăţele află între Berchiseşti, Băisesti, 

Sterejeni si Corlata (Ibidem, I, p. 11) 

 1792. Mănăstirea Slatina încasa 20 de lei pe an drept arendă de la moara ce o avea la 

Corlăţele (MRa, p. 259) 

 1795, iun. Mai mult de jumătate din satul Corlăteşti e împărţită în 5 părţi între copiii 

lui Ilie Gore: Ioniţă şi Costache Gore, Safta Tălpoaia, Gore şi Aftimia Simţorzoaia, 

moştenire de la maica lor Maria, fata lui  Brăescu (BDb, V, p. 80) 

 1795, sept. 9. M-rea Slatina arendează moşia Corlăteşti pe 5 ani cu 800lei/an 

locuitorilor din Valea Seacă; aceştia să presteze şi 2 zile pe altă moşie a m-rii: „cositul 

a 100 fălci de fin într-o săptămînă cu mîncarea lor" (MRa, p. 250; MDp, p. 612) 

 1815, oct. 20. Brăeşti. Maria Ghervan, fiica lui Gheorghe Gore, dă fraţilor ei Iordache 

şi Ion Gore partea ei de moşie Corlăteşti sau Brăeşti (BDb, V, p. 80) 

 1966, mart. 15. Satul Brăeşti numără 350 gospodării, 344 locuinţe, 525 b., 576 f. = 1101 

locuitori (Rp) 

 1977, ian. 5. Satul Brăeşti numără 396 locuinţe, 421 gospodării ; 352 capete taurine, 

178 porcine, 418 ovine. 
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Figura nr. 3 Vedere peste satul Brăiești 

 

Satul Sasca Mare 
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În ceea ce priveşte satul Sasca Mare cercetătorii avansează ipoteze conform cărora şi aici 

primii locuitori au fost unii saşi, lucrători la minele de la Baia, chiar înainte de 1241. Primele 

marturii scrise însă datează deabia din anul 1774, când evidențele banului Ştefan Sturza 

numărau 38 de case cu 34 de locuitori scutiți – 20 scutelnici ai banului, 6 femei sărace, 3 

nevolnici, 5 case pustii, 4 locuitori rămaşi birnici (Mef, p. 345). În anul 1803 satul Sasca al 

vistiernicului Sandu Sturza platea bir 68 liuzi şi 936 lei. În perioada 1897-1948 la Sasca a 

funcționat o fabrică de cherestea acționată de o maşină de 12 CP, 12 lucrători şi o producție 

anuală de 12.500 m.c. de scânduri.   

Figura nr. 4 Vedere peste satul Sasca Mare 

 

Consemnări:  

 1803. Satul Sasca al vistiernicului Sandu Sturza are 68 liuzi, 936 lei bir (CU, VII, 

Condica liuzilor) 

 Condica vistieriei înscrie în satul Sasca al vistiernicului S. Sturza loc de hrană îndestul, 

56 lăcuitori birnici, 70 suma banilor unui sfert de an, 8 scutiţi (ICv, p. 4) 

 1820. Catagrafia ţinutului înscrie în satul Sasca 67 locuitori  (ASI, tr. 166, op. 164) 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                      
COMUNA CORNU LUNCII                                                                                                                                     
- 2021-2027 - 

79 
 

 1828. Satul Sasca are 59 curţi (GPr, p. 273) 

 1845. Vistieria Moldovei înscrie în satul Sasca al vornicului Alexandru Sturza 2 preoţi, 

1 diacon, 2 dascăli, 1 vătaj, 7 bătrîni, 12 văduve, 81 birnici — 106 gospodării (ASI, tr. 

1423, op. 1619, dos. 870) 

 1847. Pe raza satului se găsesc 6 pietre de moară, 6 pive de sumane. (Ibidem, 

Statisticeşle ştiinţe pe 1847) 

 1897. Ia fiinţă o fabrică de cherestea acţionată de o maşină de 12 CP, 12 lucratori şi o 

producţie anuală de 12 500 m.c. de scînduri (MVP, p. 533) 

 1912, dec. 19 Satul Sasca Mart, număra 79 clădiri locuite şi 8 nelocuite, 83 menage, 

154 b., 160 f. —313 locuitori, fabrică de cherestea (DsR) 

 1966, mart. 15. Satul Sasca Mare numără 166 gospodării, 165 locuinţe, 294 b., 329 f. 

—623 locuitori (Rp) 

 1977, ian. 5. Satul numără 154 locuinţe, 164 gospodării, 244 capete taurine, 135 

porcine, 273 ovine. 

 

Satul Sasca Mică 

 Sasca Mică, aşezare din stânga râului Moldova a luat ființă în prima jumătate a secolului 

al XIX –lea. Boierul proprietar, Sandu Sturza, aduce şi stabileşte aici în 1834 câțiva lucrători 

ruşi — de unde şi denumirea satului — Ruşi. Ulterior, populația va creşte odată cu stabilirea 

fugarilor din satu Lămăşeni. În 1845, numărul acestora era de 30, după cum menționează 

catafrafia vistieriei. În timpul Răscoalei de la 1907, țăranii adunați în număr de câteva sute au 

cerut să li se dea pământ amenințând cu devastarea conacului. Au fost arestați atunci țăranii 

Ion Davidel şi Toader Aniculăiesei, acuzați fiind ca agitator. În 1912 Sasca Mică numără 99 

de clădiri locuite şi 3 nelocuite, 109 menage, 500 locuitori, din care 256 femei şi 244 bărbați. 

În 1962, în fostul conac boieresc ia ființă un spital cămin pentru bolnavi neuropsihici cu 108 

de paturi.   
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Figura nr. 5 Vedere peste satul Sasca Mică 

 

Consemnări: 

 1907. La Sasca, ţăranii adunaţi în număr de cîteva sute cer să li se dea pămînt şi 

ameninţă cu devastarea conacului. Sînt arestaţi ţăranii Ion Davidel şi Toader 

Aniculăesei, acuzaţi fiind ca agitatori (Br, p. 25) 

 1912, dec. 19. Satul Sasca Mică numără 99 clădiri locuite şi 3 nelocuite, 109 menage, 

244 b., 256 f. = 500 locuitori (DsR). 1952. Se constituie Cooperativa agricolă, avînd ca 

membri şi locuitorii din satele Sasca Mare, Sasca Nouă, Păiseni şi Şinca. Darea de 

seamă pe 1966 arată 2 642866 lei averea obştească; capete de animale: 376 taurine, 2 

porcine, 549 ovine; producţia vegetală la hectar: g r îu — 495 kg, porumb — 1608 kg, 

cartofi — 17 552 kg; valoarea zilei-muncă — 15 lei 

 1961. În fostul conac boieresc ia fiinţă un spital-cămin pentru neuropsihici cu 108 paturi 

 1966, mart. 15. Satul Sasca Mică numără 196 gospodării, 172 locuinţe, 363 b., 385 f. = 

748 locuitori (Rp) 

 1977, lan. 5. Satul numără 163 locuinţe, 193 gospodării, 225 capete taurine, 87 porcine, 

280 ovine. 
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Satul Sasca Nouă 

  
Figura nr. 6 Vedere peste satul Sasca Nouă 

 

Sanca Nouă a apărut după anul 1922, prin strămutarea unor gospodării din Sasca Mică, 

unde malul stâng al Moldovei se surpa.   

Consemnări: 

 1966, mart. 15. Satul Sasca Nouă numără 61 gospodării, 53 locuinţe, 108 b., 106 f. 

= 2 74  locuitori (Rp) 

 1977, ian. 5. Satul Sasca Nouă are 54 locuinţe, 64 gospodării, 79 capete taurine, 24 

porcine, 47 ovine 

Satul Șinca 

Satul Şinca este o aşezare întemeiată de câțiva locuitori ai satelor Bogata şi Sasca Mare, 

stabiliți în zonă după 1800.   

Consemnări: 

 1828 Satul Şinca are 5—20 curţi (GPr, p. 274) 

 1912, dec. 19  Satul Şinca numără 49 clădiri locuite şi 7 nelocuite, 59 menage, 102 b., 
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138 f. — 240 locuitori (DsR) 

 mart. 15. Satul Şinca numără 81 gospodării, 81 locuinţe,  235 locuitori 

 1977, ian. 5. Statistica arată 67 locuinţe, 77 gospodării, 109 capete taurine, 44 porcine, 

102 ovine. 

Figura nr. 7 Vedere peste satul Satul Șinca 

 

Satul Dumbrava 

Începuturile satului Dumbrava ajung în 1925, când s-au stabilit aici câțiva meseriaşi români şi 

germani veniți din Poiana Micului.  

 1950. în partea dinspre Brădăţel, întreprinderea agricolă de stat Fălticeni organizează 

o fermă zootehnică, în 1968 îşi avea centrală termică şi încălzire centrală în fermă, 

blocul de locuinţe şi sediul administrativ 

 1961. Populaţia satului sporeşte cu 9 familii de ţigani nomazi — căldărari, stabili 

 1966, mart.15. Dumbrava numără 102 gospod., 98 loc., 382 loc. (Rp) 

 1977, ian. 5. Satul Dumbrava numără 110 locuinţe, 121 gospodării, 118 capete taurine, 

58 porcine, 162, ovine. 
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Figura nr. 8 Vedere peste satul Satul Dumbrava 

 

Satul Păiseni 

Satul Păiseni şi-a luat numele de la un sihastru care l-a găzduit pe Ştefan cel Mare după 

bătălia de la Valea Albă.   

Figura nr. 9 Vedere peste satul Satul Păiseni 
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Consemnări: 

 1828 Satul Păiseni are 24 curţi (GPr, p. 273) 

 1912, dec. 19. Satul Păiseni numără 89 clădiri locuite şi 5 nelocuite, 95 menage, 184 

b., 174 f. —358 locuitori (DsR) 

 1966, mart.15. Păiseni numără 154 gospod,, 154 loc., 569 loc. (Rp) 

 1977, ian. 5. Satul Păiseni număra 261 locuinţe, 281 gospodării, 278 capete taurine, 59 

porcine, 298 ovine. 

 

COMUNA CORNU LUNCII 

 1967, ian.1, Populaţia com. (atunci Băişeşti şi Sasca): 6544 locuitori 

 Gospodăriile personale ale membrilor C.A.P. (1984) deţin 1856 capete de taurine, 1317 

porcine, 3414 ovine 

 1967. Bugetul comunei: 340 900 lei, din care 211 000 lei contribuţia locuitorilor 

 Intelectuali, fii de ţărani au fost repartizați prin ţără: 28 înv., 9 prof., 11 maiștri, 5 

medici, 2 ofiţeri 

 1969, iul. 1. Populaţia: 6907 locuitori (3357 b,, 3540 i); densitatea 83,7 

 1973. Bugetul: 117 600 lei la venituri şi 2 816 300 lei la cheltuieli 

 1974, iul. 1. Populaţia: 7296 locuitori; densitatea 88,4 

 

CORNU LUNCII (Băcsăşti, Stânilesti) — localitate citată în 1777.  

 1816. Condica vistieriei înscrie în rîndul breşlaşilor ce plătesc bir un număr de 45 

liudi, slujitori ai căpitanului <de> Cornu Luncii, oameni străini (ICv, p. 11) 

 1825—1832. Se vorbeşte despre cioclii, zulumurile căpitanului de la Cornu Luncii 

(în II, p. 23) 

 1835. La Cornu Luncii ia fiinţă un iarmaroc, spre a se înlesni exportul vitelor în 

Austria (AIR, III, p. 970) 

 1854, sept. 6—25. Prin vama Cornu Luncii intră în Moldova armata austriacă de 

ocupaţie în locul celei ţariste (DIM, II, p. 246— 247) 

 1886. Aici e reşedinţa subprefecturi! Moldova de Sus 

 1912, dec. 19. Satul Cornu Luncii numără 20 clădiri locuite şi una nelocuită, 27 
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menage, 71 b., 60 f. = 131 locuitori (DsR) 

 1919—1948. Funcţionează o fabrică de cherestea 

 1950. Ia fiinţă topitoria de in şi cânepă ( secţia de capsulat in 1950,cea de topire în 

1952 şi cea de fabricaţie în 1953) pe teritoriul fostei ferme regale 

 1952. Cooperativa de consum (de centru) are un fond social de 28200 lei. Bilanţul 

pe anul Î967 arată 4058 membri, 341 680 lei fondul social, 243 310 lei beneficii şi 

13 unităţi de desfacere 

 1966, mart. 15, Satul Cornu Luncii numără 284 gospodării, 268 locuinţe, 428 b., 479 

f. = 908 locuitori (Rp) 

 1970. Ia fiinţă Staţiunea de maşini şi tractoare (S.M.A.) şi CUASC Cornu Luncii, 

mai apoi AEIZ Sasca Nouă, pentru C.A.P.-urile din comunele Cornu Luncii, Baia, 

Rădăşeni, Horodniceni şi Valea Moldovei 

 1977, ian. 5. Satul Cornu Luncii numără 301 locuinţe, 355 gospodării, 353 capete 

taurine, 135 porcine, 560 ovine. 

 

STEMA COMUNEI CORNU LUNCII 
Stema comunei Cornu Luncii se compune dintr-un scut împărțit pe verticală (pal) în 

douăsprezece câmpuri, alternând aur și verde, cu o fascie roșie încărcată cu un căprior alergând 

spre dreapta, de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint. 

 

Semnificațiile elementelor însumate: 

Propunerea de stemă a comunei Cornu Luncii asigură 

concordanța elementelor acesteia cu specificul economic, 

social, cultural și tradiția istorică ale comunei, respectând 

tradiția heraldică a acestei zone și legile științei heraldicii. 

Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că 

așezarea este comună. 
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2.2 LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

Așezarea geografică în cadrul județului Suceava și în cadrul României a comunei 

Cornu Luncii 
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Comuna Cornu Luncii este aşezată în partea sud-vestică a judeţului Suceava, pe cursul 

mijlociu al râului Moldova şi este traversată de la vest la est pe o distanţă de circa 18 km de 

şoseaua DN 2E Gura Humorului-Fălticeni (de sub dealul de la Berchişeşti până la Podul Vacii 

între Sasca Nouă şi Fălticeni), iar pe o distanţă de 9-10 km din Dealul Porcului (hotarul cu 

moşia satului Brădăţel, comuna Horodniceni), până în culmea Obcinii Stînişoara (Vârful Trei 

Hotare - la hotarul cu satele Slătioara, comuna Răşca şi Mălini). 

Comuna Cornu Luncii este așezată în nord-vestul Podișului Moldovei întinzându-se pe 

trei unități de relief (colinară, in vestul Podișului Sucevei, o zonă a Văi Moldovei – Depresiunea 

Paltinoasa – Baia și o zonă montană Culmea Stânișoarei). Altitudine minimă este de 377 m în 

Dealul Crucii și 1217m în Culmea Stânișoarei.  

Altitudine medie a comunei este de 379 m deasupra nivelului mării, pe cursul mijlociu al 

râului Moldova ce își poartă apele pe o lungime de circa 17-18 km dea lungul șoselei Falticeni-

Gura Humorului, iar în lățime pe o distanță de 9-10 km formând o suprafață de aproximativ 84 

km².  

Comuna Cornu Luncii este una ditnre cele mai mari comune din județul Suceava, ce are 

în componența sa 9 sate: Băişeşti, Brăieşti, Cornu Luncii, Sasca Mică, Păiseni, Sasca Mare, 

Dumbrava, Sasca Nouă, Şinca și se învecinează cu următoarele teritorii comunale: 

 est: comuna Rădășeni; 

 vest: comunele Mălini și Valea Moldovei; 

 nord: comuna Drăgoiești; 

 nord-est: comunele Horodniceni și Rotopănești; 

 sud-est: comuna Baia; 

 sud: comuna Râșca. 

Relațiile în teritoriu sunt realizate cu restul teritoriului administrativ național prin 

intermediul căilor de comunicații cele mai apropiate. 

Teritoriul administrativ al comunei se evidențiază printr-o foarte bună amplasare în 

raport cu căile de comunicație rutiere, feroviare, județene şi naționale. Această situație 

determină dezvoltarea firească a comunei.  

Comuna Cornu Luncii, judeţul Suceava, este tranzitată de drumuri naţionale, judeţene şi 

comunale după cum urmează: 

 DN 2E Spătăreşti – Păltinoasa, pe sectorul – Sasca Nouă – Brăieşti, de la km 4 la 

km 22 
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 DJ 209 A Cornu Luncii – Horodniceni, pe sectorul Cornu Luncii – Dumbrava, de 

la km 10 la km 14 

 DJ 209 A Cornu Luncii – Mălini, pe sectorul Cornu Luncii – Podul Moldovei, de 

la km 10 la km 12 

 DJ 209 H Cornu Luncii –Sasca Mică – Baia  4km 

 DC Mieluşoaia – Sasca Mare – Păiseni – 7 km 

 DC Sasca Mare - Șinca – 3 km 

 DC Lămășeni – Sasca Nouă – Sasca Mică – 6.7 km 

  

 
 

Comuna Cornu Luncii se află față de: 

municipiul SUCEAVA la distanța de:  36 km; 

municipiul Fălticeni la distanța de: 15km;  

comuna Drăgoiești la distanța de: 14 km; 
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comuna Horodniceni la distanța de: 10 km; 

orașul Gura Humorului la distanța de: 24 km; 

comuna Rădășeni la distanța de: 8 km; 

comuna Baia la distanța de: 7 km; 

comuna Râșca la distanța de: 25 km 

Legăturile între satele comunei se realizează prin intermediul căilor de comunicații 

rutiere, drumuri şi uliţe care străbat satele componente ale comunei – circa 90 km. 

 

Figura nr. 10 – Mărimea UAT din județul Suceava după suprafață 

 

Sursa: http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-suceava 

http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-suceava
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2.3 CADRU NATURAL ȘI MEDIU 

Clima prezintă unele particularităţi, şi anume:  în zonă de munte - ierni cu zăpadă ce 

apare în octombrie, întîrziind pînă în aprilie; veri răcoroase, bogate în ploi. E vorba de o climă 

montană, continental-moderată. 

 
Partea deluroasă se găseşte sub influenţa climei temperate - climă de podiş, mai blândă, 

când nu suflă Crivăţul. Ploile, în general, ca şi cele însoţite de grindină, vînturile, seceta, 

brumele, zăpada sînt fenomene ce se manifestă în această zonă neregulat. Uneori împiedică 

lucrările agricole, ori aduc pagubă culturilor. Temperatura aerului coboară iarna sub -15°-20°, 

iar vara urcă peste +25°. Media precipitaţiilor se ridică la 690 mm, presiunea atmosferică e sub 

750 mm, umiditatea aerului variază între 57 şi 79 la sută, iar temperatura aerului +7 – +8 grade.   
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Reţeaua hidrografică este formată de râurile:                                                             

- Moldova - cu afluienții pe dreapta: Suha Mică, Suha Mare, Sasca Mare, Rîşca, iar pe 

stînga - Şomuzul Rece (Băii) 

- Şomuzul.                                                                                         

În aval de Gura Humorului, Moldova intră în Depresiunea Păltinoasa - Baia, pierzîndu-

şi caracterul de apă de munte, îşi potoleşte cursul, despletindu-se chiar. 

În perioada precipitaţiilor abundente, apele rîurilor se umflă - cresc şi sapă în maluri, 

urmărind, parcă, să-şi schimbe cursul. Moldova îşi caută o albie nouă - poate pe cea veche, 

spre est, în dreptul satelor Brăeşti, Băişeşti, Sasca Mică, Baia.  

Un dig construit in perioada 2012-2014 pe malul stâng al râului Moldova dea lungul 

satelor Brăiești - Băişeşti – Cornu Luncii, stăvileşte apele râului.  
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Albiile Moldovei deţin mari cantităţi de nisip şi balast - materiale atât de necesare la 

construcţii de clădiri, poduri, şosele. La Cornu Luncii funcţionează, de mulţi ani, balastiera 

pentru extragerea nisipului din Moldova.  

Figura nr. 12 Râul Moldovei 
 

 

De menționat este faptul că pe teritoriul comunei Cornu Luncii se întinde situl de 

importanță comunitară ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi. Situl se suprapune 

98% județului Suceava și 2% județului Neamț și pentru o suprafață de 5303 ha ce reprezintă 

zonă umedă, a fost propus ca arie protejată în anul 2011 (figura 26). Habitatul specific de zonă 

umedă este pentru speciile de interes conservativ precum: vidra Lutra lutra și popândăul 

Spermophillus citellus, alături de patru specii de amfibieni izvorașul/buhaiul cu burta galbenă 

Bombina variegata, izvorașul cu burta roșie, tritonul carpatic și tritonul cu creastă Triturus 

cristatus și două specii de pești: mreana vânătă, și dunarița. Speciile protejate în sit sunt: 

Amfibieni și reptile: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), Buhai de baltă cu 
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burta roșie (Bombina bombina), Triton cu creastă (Triturus cristatus), Tritonul carpatic 

(Triturus montandoni) Pești: mreana vânătă Barbus meridionalis, dunarița Sabanejewia aurata. 

Mamifere: vidra Lutra lutra. 

 

2.4 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 
 

Fondul funciar al comunei Cornu Luncii reprezintă resursa primordială al activităților 

economice și în special al celor agro-industriale. Acesta cuprinde aproximativ 8,401 ha și este 

structurat astfel:  

 suprafața agricolă: 5,015 ha 

 suprafața neagricolă: 3,386 ha 

 
La rândul lor, aceste suprafețe cuprind următoarele: 
 

Tabel nr. 1 Fondul funciar al comunei Cornu Luncii 
 

COMUNA CORNU LUNCII HECTARE 

FOND FUNCIAR TOTAL 8,401 

SUPRAFAȚĂ AGRICOLĂ 5,015 

 

din care: 

Arabilă  3,880 

Pășuni 715 
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Fânețe 300 

Livezi  120 

SUPRAFAȚĂ NEAGRICOLĂ 3,386 

  

 din care: 

  

  

Păduri 2,566 

Ape 189 

Căi de comunicație 159 

Curți, construcții 335 

Teren neproductiv 137 

 
Astfel, după cum se poate observa, peste 77% din suprafața agricolă o reprezintă 

terenurile agricole, pe cand peste 76% din suprafața neagricolă este acoperită cu păduri.  

Pe de altă parte, cele mai mici suprafețe sunt acoperite cu livezi (aproximativ 2,4% din 

suprafața agricolă), iar terenurile neproductive reprezintă 4,05% din suprafețe neagricole.  

 

Figura nr. 13 Suprafața agricolă a comunei Cornu Luncii 
 

 
Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor de pe INSSE 

77%

14%

6% 3%

Suprafața agricolă a comunei Cornu Luncii

Arabila Pășuni Fânețe Livezi
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Suprafața agricolă utilizată este deținută în mare parte în proprietatea utilizatorilor, după 

cum este prezentant în tabelul de mai jos: 

 

Tabel nr. 2 Modalitatea de deținere a suprafețelor agricole, ha 

Comuna 
Cornu 
Luncii 

MOD DE DEȚINERE, HA 

În 
proprietate 

În 
concesiune În arendă În 

parte 
Utilizat cu 
titlu gratuit 

Alte 
moduri TOTAL 

4.039,75 - 502,93 83,99 82,17 4,77 4.713,61 

 
În ceea ce privește clasele de mărimi a suprafeței agricole utilizate, cele mai multe 

cuprind suprafețe între 2 și 5 hectare, după cum urmează: 

 

Tabel nr. 3 Clasele de mărime  a suprafeței agricole utilizate, ha 

NR. 
CRT. 

CLASELE DE MĂRIMI SUPRAFAȚA, HA 

1.  Sub 0,1 0,12 

2.  0,1-0,3 68,36 

3.  0,3-0,5 130,18 

4.  0,5-1 493,36 

5.  1-2 1053,18 

6.  2-5 1405,33 

7.  5-10 264,42 

8.  10-20 230,44 

9.  20-30 48,44 

10.  30-50 - 
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11.  50-100 123,39 

12.  Peste 100 896,39 

TOTAL 4.713,61 

 

Ceea ce ține suprafețe cultivate acestea sunt cultivate cu: 

 cereale pentru boabe; 

 plante industriale; 

 plante de nuntreț recoltate verzi; 

 alte culturi în tren arabil; 

 plantații pomicole; 

 plantații viticole; 

 alte culturi. 

Tabel nr. 4 Suprafața cultivată cu cereale pentru boabe, ha 
 

NR. 
CRT. TIPURI DE CEREALE PENTRU BOABE SUPRAFAȚA 

CULTIVATĂ, HA 

1.  Grâu comun și grâu spelt 639,64 

2.  Secară 134,24 

3.  Orz și orzoaică 22,83 

4.  Ovăz 430,47 

5.  Porumb 650,68 

6.  Sorg 0,15 

7.  Alte cereale pentru boabe 0,61 

 TOTAL 1.878,62 

 
Astfel, cele mai mari suprafețe cultivate cu cereale pentru boabe sunt cultivate cu porumb 

( 34,64%) și grâu comun (34,05%), iar cel mai puțin se cultivă sorgul (0,01%). 
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Referitor la plantele industriale, în comuna Cornu Luncii, conform ultimului recensământ 

agricol realizat, se cultivă soia pe o suprafață de aproximativ 15 ha.  

Plantele de nutreț recoltate verzi ocupă o suprafață totală de 924,09 ha și se împart după 

cum urmează:  

 

Figura nr. 14 Suprafața cultivată cu plante de nutreț recoltate verzi, ha 

 
 

Ceea ce ține de culturile în tren arabil, acestea se plantează pe o suprafață de 621,62 ha, 

cea mai mare suprafață fiind cultivată cu cartofi, conform informațiilor din tabel: 

25%

1%

70%

4%

SUPRAFAȚA CULTIVATĂ CU PLANTE DE NUTREȚ 
RECOLTATE VERZI, HA

Fân și masă verde Porumb verde Leguminoase pentru nutreț Alte plante pentru nutreț
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Tabel nr. 5 Suprafața cultivată cu culturi în tren arabil, ha 

NR. 
CRT. CULTURI ÎN TREN ARABIL SUPRAFAȚA 

CULTIVATĂ, HA 

1.  Plante leguminoase pentru boabe 1,47 

2.  Cartofi 616,08 

3.  Sfeclă de zahăr 0,08 

4.  Rădăcinoase 1,43 

5.  Legume, pepeni și căpșuni 2,13 

6.  Flori și plante ornamentale 0,43 

TOTAL 621,62 

La nivelul plantațiilor pomicole, cel mai mult se plantează copaci de meri, aceștia 

acoperind o suprafața de 57,65 ha, după cum urmează: 

 

Tabel nr. 6 Suprafața cultivată cu plantații pomicole, ha 

SUPRAFAȚA CULTIVATĂ CU PLANTAȚII POMICOLE, HA 

Comuna 
Cornu 
Luncii 

Meri Peri Pruni Cireși și 
vișini 

Alți pomi 
fructiferi 

Castani, nuci, aluni 
și alte specii 

înrudite 

57,65 0,43 1,30 0,14 0,01 3,20 
 

De menționat este faptul că în Cornu Luncii nu se cultivă plantații viticule. 
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Referitor la terenurile neagricole ale comunei Cornu Luncii, acestea sunt reprezentate în 

mare parte de păduri, care reprezintă peste 76% din efectivul suprafețelor neagricole. Pe de altă 

parte, aproximativ 10% din suprafețe neagricole sunt construite.  

 

Figura nr. 15 Suprafața neagricolă a comunei Cornu Luncii, ha 

 
Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor de pe INSSE 

 
Efectivul de animale de animale de la nivelul comunei Cornu Luncii se prezintă după 

cum urmeză: 

Tabel nr. 7 Efectivul de animale pe specii de la nivelul comunei Cornu Luncii 

NR. 

CRT. 
SPECII DE ANIMALE 

NUMĂR (CAPETE, 

FAMILII DE ALBINE) 

1.  Bovine 1.738 

2.  Ovine 1.993 

76%

5%

5%

10%
4%

Suprafața neagricolă a comunei Cornu Luncii

Păduri Ape Căi de comunicație Curți construcții Teren neproductiv
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NR. 

CRT. 
SPECII DE ANIMALE 

NUMĂR (CAPETE, 

FAMILII DE ALBINE) 

3.  Caprine 422 

4.  Porcine 1.403 

5.  Păsări 21.120 

6.  Cabaline 436 

7.  Iepuri de casă 134 

8.  Familii de albine 214 

Ceea ce ține de efectivul de bovine, acestea se împart după cum urmează: 
 

Tabel nr. 8 Efectivul de bovine pe categorii  de la nivelul comunei Cornu Luncii 

Bovine sub 1 an 
Bovine între 1 și 2 

ani 
Bovine de 2 ani și peste 

Masculi Femele Masculi Femele Masculi 

Femele 

Vaci 

pentru 

lapte 

Junici Altele 

142 124 57 117 43 1.129 121 5 

 
Referitor la statutul juridic al exploatațiilor agricole, în cea mai mare parte efectivele de 

bovine sunt deținute în cadrul exploatațiilor agricole individuale (peste 90% din total bovine 

de la nivelul comunei Cornu Luncii). O parte dintre acestea, respectiv 7% din total bovine,  

sunt deținute în cadrul societăților comerciale cu capital majoritar privat.  

Ovinele se împart și ele în două categorii, respectiv: 
 

Tabel nr. 9 Efectivul de ovine pe categorii de la nivelul comunei Cornu Luncii 

Categorii de ovine 
TOTAL Oi fătătoare și mioare 

montate Alte ovine 

1.513 480 1.993 
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Conform ultimelor date disponibile, efectivul de ovine de la nivelul comunei Cornu 

Luncii sunt crescute sută la sută în exploatații agricole individuale. 

Ceea ce ține de caprine, acestea sunt:  

 capre și tineret femel montat: 350 capete; 

 altele: 72 capete. 

 

Acestea, ca și în cazul ovinelor sunt crescute doar în exploatații agricole individuale. 

Efectivele de porcine, pe clase de mărime (capete) se prezintă astfel:  

Figura nr. 16 Clase de mărime (capete) a efectivelor de porcine de la nivelul comunei Cornu 
Luncii 

 
 

Astfel, după cum se poate observa din figura anterioară, în majoritatea cazurilor, porcii 

sunt crescuți într-un număr mic, respectiv 1-2 capete, aceștia fiind crescuți în exploatații 

agricole individuale. 

67%

27%

3%

3%

Clase de mărime (capete) a efectivelor de porcine

1-2 capete 3-9 capete 10-49 capete 50-99 capete
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Efectivul de păsări este alcătuit din mai multe categorii, cele mai numeroase fiind găinile 

crescute pentru ouă, urmate de pui, găini și cocoși crescuți pentru carne. 

 

Figura 17 Efectivul de păsări pe categorii la nivelul comunei Cornu Luncii 
 

 
 

Ceea ce ține de iepurii de casă, din total de 134 de capete, 87 sunt femele pentru 

reproducere. Conform datelor aferente Recensământului Agricol 2010, efectivul de iepuri de 

casa erau crescuți individual în exploatații agricole fără personalitate juridică.  

Din analiza datelor prezentate anterior, reiese că activitatea de bază a localnicilor este 

agricultura și creșterea animalelor domestice. 

Ceea ce ține de echipamentele agricole pentru exploatarea agriculturii, la nivelul comunei 

Cornu Luncii, conform datelor aferente Recensământului Agricol 2010, există următoarele 

echipamente: 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE ECHIPAMENT NUMĂR 

1.  Tractoare 119 
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2.  Motocultoare 2 

3.  Pluguri pentru tractoare 105 

4.  Cultivatoare mecanice 24 

5.  Combinatoare 9 

6.  Grape mecanice 70 

7.  Semănători cu tracțiune mecanică 28 

8.  Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte 11 

9.  Mașini pentru erbicidat și executat tratamente 33 

10.  
Combine autopulsate pentru recoltat cereale, 

culturi oleaginoase, seminceri 
18 

11.  
Combine autopulsate pentru recoltat furaje, sfeclă 

de zahăr, cartofi 
7 

12.  Motocositoare 32 

13.  Alte mașini și echcipamente agricole 40 

 
 

Acestea sunt deținute în proprietatea agricultorilor de la nivelul comunei Cornu Luncii, 

și sunt utilizate pentru exploatarea agriculturii locale.  

Ceea ce ține de silvicultură, peste 75% din total suprafață neagricolă de la nivelul 

comunei Cornu Luncii este acoperită de păduri. Pădurea cu resursele ei a reprezentat o 

preocupare principală în viața locuitorilor din zonă. În primul rând locuințele se făceau aproape 

exclusiv din lemn. 

2.5 DEMOGRAFIE ȘI ASPECTE SOCIALE 

Populația este a doua resursă majoră de dezvoltare a comunei Cornu Luncii. Potențialul 

acestei resurse se stabilește prin analiza sa din punct de vedere structural, pe criterii 
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demografice precis stabilite și în dinamică pe intervale statistice marcate de regula de 

recensamintele populației pe perioade mari.  

Comuna Cornu Luncii se încadrează în categoria comunelor mari, având o populație de 

peste 5.000 locuitori. 

Figura nr. 18 – Mărimea UAT din județul Suceava după populație 

 
Sursa: http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-suceava 

 

Pentru perioada 2010-2020, trendul populației de la nivelul comunei Cornu Luncii, a fost 

unul sinusoidal,  cu o creștere semnificativă în perioada 2010-2015, ulterior fiind urmată de o 

scădere, ce se aliniază tendințelor de la nivel național. 

http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-suceava
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Figura nr. 19  Nivelul populației în comuna Cornu Luncii, 2010-2020 

 
 

În ceea ce priveşte evoluţia pe sexe a populaţiei, populaţia feminină a fost în mod constant 

mai numeroasă în intervalul analizat.  

Figura 20 Structura demografică a populației comunei Cornu Luncii 

 
Astfel, după cum se poate observa din figura anterioară, persoanele de sex feminim au 

fost mult mai numeroase, implicaţiile în privinţa capacităţii de reproducere fiind vizibile în 

evoluţia natalităţii.    
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Figura nr. 21 Evoluția numărului de născuți vii și numărului de decedați la nivelul 
comunei Cornu Luncii, 2010-2019 

 
 

Astfel, după cum putem observa din figura anterioară, numărul de născuți vii de la nivelul 

comunei Cornu Luncii în ultimii 10 ani a înregistrat o evoluție sinusoidală, cu scăderi 

semnificative în ultima perioadă. Acest trend negativ accentuează și mai mult procesul de 

îmbătrânire. Pe de altă parte, numărul persoanelor decedate în fiecare an crește, ceea ce 

impactează semnificativ capitalul forței de muncă, acesta din urmă având repercusiuni asupra 

creșterii economice a comunei.  
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Figura nr. 22 Spor natural în comuna Cornu Luncii, 2010-2019 

 

 
 

Sporul natural este indicele demografic care caracterizează creșterea sau scăderea 

numărului unei populații. Acesta reprezintă diferența dintre valorile natalității, respectiv a 

numărului născuților vii și valorile mortalității, respectiv a numărului persoanelor decedate, în 

cursul unui an. Având în vedere că numărul născuților vii este mai mic decât numărul celor 

decedați, comuna Cornu Luncii înregistrează un spor negativ pe toată perioada analizată.   

Scăderea natalității și creșterea mortalității constituie, în primul rând, efectul negativ al 

transferului masiv de populație rurală spre oraș. 

 

Pe de altă parte, populația cu vârsta de până la 24 de ani constituite puțin peste 30% din 

totalul populației. Acest lucru se poate explica atât prin scăderea natalității, cât și prin exodul 

tinerilor către zonele urbane, sau alte comune mai dezvoltate. 
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Figura nr. 23 Populația comunei Cornu Luncii pe grupe de vârstă 

 
 

La capitolul emigrări, chiar dacă datele furnizate de INSSE nu reflectă situația reală, 

întrucât nu toate persoanele plecate/stabilite cu domiciliul din/în comună sunt înregistrate la 

biroul de evidență a populației, statisticile la nivel de comună prezintă următoarea situație:  

 

Figura nr. 24 Migrația la nivelul comunei Cornu Luncii, 2010-2019 
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Astfel, analizând datele oficiale, în perioada 2011-2019 stabilirile cu reședința sunt peste 

plecările cu reședința, ceea ce evidențiaă o imigrație netă, cu efecte pozitive asupra capitalului 

de muncă și nemijlocit asupra dezvoltării economice a comunei Cornu Luncii. 

 

Figura nr. 25 Ponderea șomerilor înregistrați în total resurse de muncă  

 
 

 

La capitolul șomeri, figura prezentată evidențiază o scădere a ponderii șomerilor în total 

resurse de muncă în perioada 2015-2018, fiind urmată de o ușoară creștere. Rata ridicată a 

șomerilor este explicată de proporția încă mare a populației active într-o agricultură de 

subzistență, care deși neeficientă din punct de vedere economic, este liant esențial de stabilitate 

al populației din comuna Cornu Luncii.  
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Figura nr. 27 Ponderea salariaților în total populație activă de la nivelul comunei 

Cornu Luncii, pentru perioada 2010-2019  

 
 
Ceea ce ține de ponderea salariaților în total populație activă (15-64 ani), rata acestora 

este una destul de mică, astfel, la nivel local se resimte o nevoie acută de dezvoltare prin 

creșterea atractivității investiționale a comunei și crearea de noi oportunități de utilizare a 

resurselor umane și materiale de care dispune localitatea. 

 

2.5 ECONOMIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 

Sub aspect economic, comuna Cornu Luncii prezintă specificul unui mediu rural cu profil 

preponderent agricol, aproximativ 80% din suprafața sa fiind reprezentată de terenuri agricole.  

Ca tip de spaţiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Cornu Luncii este 

caracterizată ca fiind de tipul 1, mai precis, un spaţiu rural dens populat, cu agricultură bazată 

pe microexploataţii individuale. 

Astfel, o bună parte a locuitorilor sunt implicați în dezvoltarea exploatațiilor agricole 

numărul persoanelor și categoriile de vârstă ale acestora sunt prezentate în tabelul ce urmează. 

Astfel, conform datelor furnizate la nivelul Recensământului Agricol 2010, puțin peste 

70% din totalul populației din Cornu Luncii erau angrenați în agricultură, cei mai mulți fiind 

persoane cu vârstă cuprinsă între 35-44 ani și persoane cu vârstă peste 65 ani. 
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Tabelul nr. 10 Categoriile de vârstă a persoanelor implicate în agricultură la nivelul 

comunei Cornu Luncii 

GRUPE DE VÂRSTĂ 

TOTAL 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 și 

peste 

356 588 1.059 812 973 1.467 5.255 

 

De menționat este faptul că ponderea persoanelor de sex masculin implicați în agricultură 

este aproape identică cu cea a persoanelor de sex feminin, după cum urmează: 

 

Tabelul nr. 11 Persoanele de sex feminin și masculin care au lucrat în agricultură pe 

categorii de vârstă 

GRUPE DE 
VÂRSTĂ 

BĂRBAȚI 
ANGRENAȚI ÎN 
AGRICULTURĂ 

% ÎN 
TOTAL 

FEMEI 
ANGRENATE ÎN 
AGRICULTURĂ 

% ÎN 
TOTAL 

15-24 214 7,71 142 5,73 

25-34 313 11,28 275 11,10 

35-44 610 21,98 449 18,12 

45-54 461 16,61 351 14,16 

55-64 462 16,65 511 20,62 

65 și peste 716 25,80 751 30,30 

TOTAL 2.776 100 2.479 100 
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Astfel, după cum se poate observa din tabelul anterior, aproximativ 53% din total 

populație implicată în agricultură au fost bărbați, restul 47% fiind femei. Putem observa că 

femeile sunt mult mai implicate în agricultură începând cu vârsta de 55 de ani, ponderea 

acestora în total persoane implicate în agricultură fiind mai mare decât a bărbaților de aceiași 

vârstă. Prin urmare, majoritatea femeilor care lucrează în agricultură (peste 50%) au vârste 

cuprinse între 55 ani și 65 ani și peste, pe când bărbații din aceiași categorie de vârstă reprezintă 

42% din total bărbați implicați în agricultură.  

Alte activităţi economice s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele locale: 

creşterea animalelor, în special a bovinelor pentru lapte, prin valorificarea suprafeţei întinse a 

păşunilor şi fâneţelor, activităţi de silvicultură, exploatare forestieră şi prelucrarea lemnului, 

valorificându-se, astfel, fondul forestier valoros al comunei, activităţi de exploatare a rocilor 

utile (piatră) etc..  

Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidențiază capacitatea relativ redusă a 

acestora de a răspunde exigențelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru populația 

din comuna Cornu Luncii. 

Analiza activităților comerciale, de artizanat și servicii indică faptul că numărul de locuitori 

din zona rurală, ocupați în toate activitățile de acest tip analizate, e nesemnificativ. Comunitățile 

suferă din lipsa oportunităților ocupaționale în aceste sectoare, care pot ajuta la ameliorarea 

condițiilor de trai. 

Informațiile disponibile privind aceste activități reprezintă doar parțial situația reală, 

deoarece acestea se desfășoară și în cadrul unei piețe informale a muncii din zona rurală. Totuși, 

venitul care se putea obține din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistență, existând 

nevoia de dezvoltare a activităților care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale, în general. 

Situația acestui sector, ca și a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor 

activități rurale, pentru crearea de oportunități ocupaționale alternative. Sprijinirea furnizării 

serviciilor în comunitățile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea calității vieții și 

de sporire a atractivității zonelor rurale. 

În comuna Cornu Luncii, la începutul anului 2021 activau 247 de societăţi comerciale, 

întreprinderi individuale, P.F.A. desfășurându-și activitatea în următoarele domenii:  
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Tabel nr. 12 Domenii de activitate din comuna Cornu Luncii 

NUMĂR 

COD 

CAEN 

DENUMIRE COD CAEN 
NUMĂR 

POZIȚII 

4711 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate 25 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 27 

4773 
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in 

magazine specializate 
3 

4730 
Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule 

in magazine specializate 
3 

3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 4 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 13 

0149 Creșterea altor animale-apicultura 2 

4673 
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a 

materialelor de constructie si echipamentelor sanitare 
7 

4520 Întretinerea și repararea autovehicolelor 3 

0210 Silvicultură și alte activități forestiere 3 

0620 Extractia gazelor naturale 3 

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 2 

0220 Exploatare forestieră 4 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2 

4120 
Lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale și 

nerezidențiale 
6 

1061 Fabricarea produselor de morarit 2 

0113 
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si a 

tuberculilor 
11 

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor 4 

4939 Alte transporturi terestre de călători 3 

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 3 

4321 Lucrări de instalații electrice 2 
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NUMĂR 

COD 

CAEN 

DENUMIRE COD CAEN 
NUMĂR 

POZIȚII 

8622 Activități de asistenta medicala specializata 4 

261 Fabricarea componentelor electronice 3 

0111 

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor 

leguminoase si a plantelor producătoare de seminţe 

oleaginoase 

7 

9602 Coafura si alte activități de infrumusetare 3 

322 Acvacultura in ape dulci 3 

125 
Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, 

nuciferilor si a altor pomi fructiferi 
6 

 Alte domenii  89 

 
Astfel, după cum se poate observa din tabelul de mai sus, cele mai multe firme din 

comuna Cornu Luncii se ocupă cu tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea de mobilă, 

exploatare forestieră, silvicultură și alte activități forestiere, cultivarea legumelor și a pepenilor, 

a rădăcinoaselor și a tuberculilor, cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si 

a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, precum și cultivarea fructelor arbuștilor 

fructiferi, capșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi.  

Prin urmare, o parte din activitățile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu 

potenţialul şi resursele locale de care dispune comuna. În 2019 aceste firme au generat o cifră 

de afaceri de peste 135 milioane lei, având aproximativ 300 de angajați.  

În ceea ce privește zona serviciilor, cei mai mulți agenți economici practică comerțul cu 

amănuntul în magazine nespecializate, precum și comerțul cu alte produse cum ar fi: carburanți 

pentru autovehicule, material lemnos, materiale de construcție și echipamente sanitare, etc... 

În afara serviciilor comerciale, în comuna Cornu Luncii s-au dezvoltat o serie de servicii 

private destinate atât întreprinderilor, cât şi populaţiei. Acestea au apărut în concordanţă cu 

necesităţile şi oportunităţile de afaceri pe care le oferă mediul economic al comunei.  Astfel, 

ca urmare a prezenţei unor unităţi prelucrătoare, s-a dezvoltat serviciul transporturilor rutiere 

de  mărfuri, în comuna Cornu Luncii existând 13 firme de acest tip, cele mai mari firme 

generând o cifră de afaceri din activitate de peste 5 milioane lei.  
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De asemenea, în comuna Cornu Luncii sunt 8 unităţi care prestează servicii de alimentaţie 

publică cum ar fi restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor. 

Turismul, activitate economică favorizată de premisele naturale ale aşezărilor nu este 

dezvoltat, cauzat în special de poziţia periferică faţă de principalele axe de circulaţie care 

străbat zona. În comuna Cornu Luncii există zone cinegetice, zone de belvedere, posibilităţi de 

practicare a sporturilor de iarnă, de pescuit, ascensiuni, drumeţii, cadru de compensare fizică 

şi morală, zonă pastorală, tradiţii etnofolclorice.  

Printre obiectivele turistice ce pot favoriza dezvoltarea turismului în zonă se numără 

Biserica de lemn “Sf. Voievozi” ce a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către 

boierul Constantin Stroiescu, fiind închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.  

  

 
 

Aceasta a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015 

la numărul 199, având codul de clasificare SV-II-m-B-05492. 

De asemenea, în zonă există și alte lăcașe de cult, care atrag turiști din diverse zone, așa 

cum este prezentat în figura de mai jos: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Suceava
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:SV-II-m-B-05492
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Figura nr. 27 Harta lăcașelor de cult din zona Sucevei 

 
De asemenea, pentru că localitatea Cornu Luncii, până în 1918, era graniţa României cu 

Imperiul Austro-Ungar, în clădirea care acum 100 de ani era pichetul grăniceresc al armatei 

române, autoritățile locale au amenajat Muzeul Unirii, acesta fiind un obiectiv turistic. 

 

Figura nr. 28 Muzeul Unirii amenajat în fostul pichet grăniceresc al armatei române 
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Clădirea a fost reabilitata, atât la interior cât şi la exterior, pentru a putea fi transformată 

într-un muzeu care găzduieşte fotografii şi documente de acum 100 de ani; iar porţiunea din 

Drumul Naţional 2E a fost lărgită în dreptul muzeului, pentru a se asigura facilităţile pentru 

parcare. 

Alături de ctitori ai Unirii, precum Regele Ferdinand sau Regina Maria şi ale altor 

personalităţi, sunt expuse fotografii cu eroi şi personalităţi din Cornu Luncii, articole din presa 

vremii, hărţi care delimitau localităţile de la hotar, toate ajunse în posesia edilului din Cornu 

Luncii după îndelungi corespondenţe şi căutări cu toate muzeele de istorie din ţară. 

Prin urmare, comuna Cornu Luncii dispune de obiective turistice și potențial de 

exploatare în acest domeniu, însă cu toate acestea în zonă nu există investitoti în domeniul 

turismului și agrementului. 

 

2.6 INFRASTRUCTURĂ (TEHNICO-EDILITARĂ, DE TRANSPORT, 

EDUCAȚIONALĂ, SOCIALĂ, SANITARĂ) 

 
 
Infrastructura tehnico-edilitară: 

 

Rețea de apă și apă uzată 

Conform informațiilor furnizate de către Institutul Național de Statistică, în comuna 

Cornu Luncii lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități 
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însumează 9,5 km. Evoluția în timp al acestui indicator nu a fost una semnificativă, în 

conformitate cu datele din tabel:  

 

Figura nr. 29 Lungimea rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Cornu 

Luncii, km 

 
 

Ceea ce ține de conductele de canalizare, pe site-ul INSSE nu sunt disponibile date cu 

privire la rețeaua de apă uzată. Cu toate acestea, în conformitate cu informațiile furnizate de 

către UAT Cornu Luncii, în comuna au fost implementate mai multe proiecte ce au vizat atât 

realizarea rețelelor de apă și apă uzată, cât și extinderea rețelelor deja existente. Astfel, în 

prezent situatia infrastructurii ce ține de apă și apă uzată se prezintă după cum urmează: 
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Tabel nr. 13 Lungimea străzilor și lungimea rețelelor de apă potabilă și apă uzată în 

comuna Cornu Luncii 

Nr. crt. Denumire 
sat 

Lungimea totală a 
străzilor 

Lungime 
aducțiune apă 

potabilă 

Lungime 
aducțiune 
canalizare 

1.  Băișești 9,89 5,22 5,22 

2.  Brăiești 5,71 5,38 5,38 

3.  Cornu Luncii 5,80 5,68 5,68 

4.  Dumbrava  4,55 0 0 

5.  Păiseni 7,84 3,99 0 

6.  Sasca Mare 10,29 4,43 0 

7.  Sasca Mică 5,26 0 0 

8.  Sasca Nouă 6,58 1,81 1,81 

9.  Șinca 2,87 2,14 0 

TOTAL 58,79 28,65 18,09 

 

În prezent, comuna Cornu Luncii are un proiect de Extindere a Rețelei de apă și 

canalizare în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii și Sasca Nouă în lungime totală de 18,1 

km. De menționat este faptul că investiția se desfășoară de-a lungul drumuri național DN 2E – 

drum care nu este prins în domeniul public al comunei Cornu Luncii. 

În comuna Cornu Luncii există o singură stație de epurare amplasată în satul Cornu 

Luncii pe strada Primăriei, nr. 25, dar aceasta se află în conservare. Astfel, momentant nu sunt 

gospodării racordate la rețeaua de canalizare.  

Ceea ce ține de rețeaua de apă potabilă în comuna Cornu Luncii există 549 gospodării 

racordate (din total gospodării 2.759 de la nivelul comunei Cornu Luncii), gradul de racordare 
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fiind de aproximativ 19,9%. Numărul de locuințe racordate pe sate se prezintă după cum 

urmează: 

a. Brăiești – 472 locuințe; 

b. Cornu Luncii – 47 locuințe; 

c. Băișești – 30 de locuințe. 

 

Rețea de gaze naturale și căldură 

 

Comuna Cornu Luncii nu este racordată la reţeaua de gaze naturale. Alimentarea cu căldură 

a locuinţelor se realizează în cea mai mare parte cu sobe cu combustibil solid (lemne, deşeuri 

agricole etc.). Principala disfuncţionalitate o constituie lipsa instalaţiilor de încălzire centrală, 

în special în spaţiile socioculturale, ceea ce înseamnă reducerea substanţială a confortului. O 

mică parte din gospodării dispun de instalaţii proprii de furnizare a apei calde pentru baie, 

bucătărie și încălzire a locuinţei. Astfel, principalele deficiențe la acest capitol sunt: 

- lipsa soluțiilor sigure și fiabile pentru asigurarea agentului termic; 

- exploatarea nerațională a fondului forestier; 

- utilizarea unor metode învechite și periculoase pentru încălzire și prepararea apei calde 

menajare în gospodării; 

- înregistrarea cheltuielilor semnificative pentru achiziția buteliilor de gaze lichefiate, dar 

și a lemnelor; 

- cheltuieli ridicate ale populației și ale autorităților publice locale pentru utilizarea 

curentului electric în vederea asigurării confortului termic în locuințe; 

- creșterea deșeurilor și noxelor eliminate în mediu prin arderea diverselor tipuri de masă 

lemnoasă și deșeuri menajere. 

 

În acest sens, în anul 2020, comuna Cornu Luncii a semnat acordul de asociere cu comuna 

Rădășeni, în vederea depunerii proiectului “CONSTRUIRE REŢEA INTELIGENTĂ DE 

DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE RĂDĂŞENI ŞI CORNU LUNCII”, 

proiect depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, în 

decembrie 2020. 
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Alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a comunei Cornu Luncii este asigurată din reţeaua de 

medie tensiune de 20 KV, pozată pe stâlpi de beton tip ENEL furnizată de către S.C. E-ON 

ELECTRICA S.A. Cele 21 de posturi de transformare, cu puteri cuprinse între 63-250 KV, 

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. 

Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în comuna Cornu Luncii este în 

general bună, aceasta fiind modernizată pe parcursul ultimilor ani aproape în toate satele 

comunei Cornu Luncii. 
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Infrastructura de telecomunicații 

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română S.A, Direcţia Regională 

de Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava, pe teritoriul comunei funcţionând Oficiul 

Poştal Cornu Luncii. Telefonia fixă este asigurată prin prezenţa în satul Cornu Luncii a unei 

centrale telefonice digitale Telekom Romania Comunications S.A. care deserveşte comuna. 

Astfel, comuna Cornu Luncii beneficiază de servicii de telefonie fixă şi mobilă, precum şi de 

televiziune prin cablu în  proporţie de 100%. Serviciul de internet este asigurat prin conexiunea 

Telekom Romania Comunications S.A. 

Pentru a spori gradul de conectivitate la informații, UAT comuna Cornu Luncii a obținut 

o finanțare în cadrul programului european WiFi4EU. Astfel, a fost instalată o rețea de internet 

wireless gratuit în cadrul instituțiilor publice din comună,  unităților de învățământ, precum și 

în cadrul dispensarelor medicale. 

De menționat este faptul că în comuna Cornu Luncii siguranța cetățenilor și ordinea 

publică este asigurată prin intermediul compartimentului pază comunală, cu ajutorul sistemului 

de supraveghere video existent. Astfel, în comună există un număr total de 54 de camere video 

de supraveghere video, amplasate în următoarele sate: Brăiești – 8 camere, Cornu Luncii – 15 

camere, Sasca Mică – 4 camere, Sinca – 2 camere, Sasca Nouă – 1 cameră, Băișești – 16 

camere, Dumbrava - 3 camere, Sasca Mare – 3 camere, Păiseni – 2 camere. 
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Infrastructura de salubrizare 

 

Comuna Cornu Luncii este singura localitate din județul Suceava, care colectează selectiv 

deșeurile în proporție de 100%. Colectarea selectivă a demarat la 1 iulie 2019. Deșeurile 

reciclabile strânse din comuna Cornu Luncii pleacă spre depozitul de la Moara sortate integral, 

fără a fi amestecate cu gunoiul menajer. Această performanță se datorează faptului că primăria 

Cornu Luncii deține propriul serviciu de salubrizare autorizat. În cadrul acestui serviciu sunt 

șapte angajați care operează cu trei autogunoiere. Una a fost cumpărată printr-un proiect 

european, iar cealalte două prin fonduri proprii. 

Astfel, gunoiul este colectat de fiecare gospodărie în parte, acesta fiind preluat de la 

poartă, conform unui orar prestabilit, atât pentru gunoiul menajer, cât și pentru cel reciclabil. 

Costul lunar este de 2,16 lei de persoană, iar pe an tariful ajunge la 26 lei de persoană. 

Un calcul simplu arată că, la fiecare colectare săptămânală, în comuna Cornu Luncii, se plătește 

numai 0,5 lei de persoană. 

Pe lângă acest demers, autoritățile locale și școlile din localitate au derulat programe de 

ecologizare, dar și proiecte educative care au avut rolul de a cultiva interesul şi dragostea 

elevilor pentru zona verde, protejarea mediului și colectarea selectivă care începe din fiecare 

gospodărie. 

Astfel, comuna suceveană Cornu Luncii reprezintă un model de bune practici în ceea ce 

privește colectarea selectivă a deșeurilor și transportul lor la depozitul ecologic de la Moara.  

 

Figura nr. 30 Realizarea serviciului de colectare selectivă în comuna Cornu Luncii 
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Infrastructura de iluminat public 

 
La nivelul comunei Cornu Luncii, există infrastructura de iluminat public,aceasta este de 

tip aerian si se află în aproprierea reţelei de drumuri din comună, pozată pe stâlpi de beton. 

Această reţea se află în continuă extindere, pentru alimentarea noilor locuinţe.  

Pe parcursul anului, UAT comuna Cornu Luncii asigură întreținerea și monitorizarea 

sistemului de iluminat public stradal, prin înlocuirea de becuri, lămpi, reparat și întreținere 

întrerupătoare și cronometre temporizatoare, astfel încât să se asigure un iluminat optim cu 

consum de energie redus. Cu toate acestea, rețeaua de iluminat public  necesită a fi modernizată, 

în vederea sprijinirii eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura 

de luminat public. În acest sens, în comuna Cornu Luncii urmează să fie implementat un proiect 

prin intermediul Administrației Fondului de Mediu, care prevede un sistem inteligent de 

iluminat public pe timp de noapte, în funcție de traficul rutier. 

 
Infrastructura de transport: 
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Comuna Cornu Luncii este așezată în partea sud-vestică a județului Suceava şi se întinde 

pe o lungime de circa 17-18 km pe șoseaua Falticeni-Gura Humorului, iar in lățime pe o 

distanță de 9-10 km formând o suprafaţă de aproximativ 84 km². Teritoriul administrativ al 

comunei se evidenţiază printr-o foarte bună amplasare în raport cu căile de comunicaţie rutiere, 

feroviare, judeţene şi naţionale. Această situaţie a creat şi va determina în continuare o 

dezvoltare firească a comunei. 

Posibilitățile de acces a comunei Cornu Luncii sunt: 

 DN 2E – 18 km (Spătăreşti-Păltinoasa) pe sectorul– Sasca Nouă – Brăieşti, de la km 4 

la km 22; 

 DJ 209A - 4 km (Cornu Luncii – Dumbrava - Horodniceni) pe sectorul Cornu Luncii - 

Dumbrava, de la km 10 la km 14; 

 DJ 209A – 2 km (Cornu Luncii- Mălini) pe sectorul Cornu Luncii – Podul Moldovei, 

de la km 10 la km 12; 

 DJ 209H -4 km (Cornu Luncii- Sasca Mică-Baia); 

 DC -5 km (Mieluşoaia-Sasca Mare-Păiseni cu o lungime de 5 km; 

 drumuri şi uliţe care străbat satele componente ale comunei–circa 90 km. 

Satul reşedinţă a comunei – Cornu Luncii – se află situat în partea de Nord-Est a 

comunei pe ambele păţi ale: 

 DN Spătăreşti – Gura Humorului – pe o lungime de 3 km; 

 DJ Cornu Luncii – Mălini – pe o lungime de 0,5 km, la o distanţă de 12 km de 

municipiul Fălticeni şi 24 km de oraşul Gura Humorului.  

Satul Băişeşti se află situat în partea de Vest a comunei, aşezat de o parte şi de alta a DN 

Spătăreşti – Gura Humorului şi se întinde pe o lungime de 3,5 km (în continuarea satului Cornu 

Luncii); 

Satul Dumbrava este situat la o distanţă de 1,5 km faţă de satul de reşedinţă al comunei, 

în partea de Nord a acesteia. Este aşezat de o parte şi de alta a DJ Cornu Luncii– Horodniceni 

şi se întinde pe o lungime de 2 km. 

Satul Sasca Mare se află situat la o distanţă de 4 km, în partea de Sud-Est, aşezat de o 

parte şi de alta a pârâului Sasca Mare şi se întinde pe o lungime de 2,5 km. 
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Satul Sasca Mică situat la o distanţă de aproximativ 12 km NV de oraşul Fălticeni şi 3 

km de comuna Baia, pe malul stâng al râului Moldova a luat fiinţă la începutul secolului al 

XIX – lea (1821-1825), fiind proprietatea domnitorului Alexandru Şuţu. 

Satul Sasca Nouă este situat la o distanţă de 2 km, în partea de Est, aşezat de o parte şi 

de alta a DJ Spătăreşti–Gura Humorului şi se întinde pe o lungime de 0,5 km. 

Satul Şinca se află situat la o distanţă de 5 km, în partea de Sud-Est, aşezat pe partea 

dreaptă a râului Moldova şi se întinde pe o lungime de 1 km. 

Satul Păiseni se află situat la o distanţă de 7 km, în partea de sud, în continuarea satului 

Sasca Mare, aşezat pe ambele părţi ale pârâului Săscuţa şi Sasca Mare şi se întinde pe o distanţă 

de 2,5 km.  

În afara acestor drumuri cu caracter principal, teritoriul comunei Cornu Luncii este 

străbătut în sensul dictat de nevoile circulaţiei către diverse obiective sau zone, de o serie de 

drumuri de interes local. 

La nivelul satelor componente, infrastructura de transport se prezintă după cum urmează:  

Tabelul nr. 14 – Situația străzilor din comuna Cornu Luncii 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 
SAT 

LUNGIME 
STRĂZI 

LUNGIME 
STRĂZI 

ASFTALTATE 

EXISTENȚA 
TROTUARELOR/ 

ACOSTAMENTELOR 

1.  Băișești 9,89 4,85 0 

2.  Brăiești 5,71 1,35 2,40 

3.  Cornu Luncii 5,80 4,77 1,30 

4.  Dumbrava 4,55 0 0 

5.  Păiseni 7,84 3,70 0 

6.  Sasca Mare 10,29 7,94 0 

7.  Sasca Mică 5,26 3,45 0 

8.  Sasca Nouă 6,58 5,37 0,75 
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9.  Șinca 2,87 0,96 0 

TOTAL 58,79 32,39 4,45 

Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor furnizate de către UAT comuna Cornu Luncii 

 

Conform datelor din tabel, putem observa că în comuna Cornu Luncii gradul de asfaltare 

a străzilor este de peste 55%. Pe de altă parte, în comuna Cornu Luncii există puține 

trotuare/acostamente amenajate, respectiv doar 4,45 km, acestea fiind realizate în cadrul 

proiectului de extindere a rețelei de apă și canalizare în satele Brăiești, Băișești, Cornu Luncii 

și Sasca Nouă. Menționăm faptul că acest proiect prevede realizarea trotuarului în lungime 

totală de 8,2 km.  

Ceea ce ține de mobilitatea locuitorilor comunei, aceasta se desfășoară cu ajutorul 

mijloace de transport proprii ale cetățenilor. De asemenea, mobilitatea cetățenilor mai este 

asigurată și de cursele regulate ale companiilor de transport (de tip maxi-taxi) ce traversează 

pe teritoriul comunei Cornu Luncii. 

În comună există 18 stații de transport,amplasate după cum urmează: Brăiești – 1 stație, 

Baișești – 3 stații, Cornu Luncii – 3 stații, Dumbrava – 2 stații, Sasca Mică – stații, Sinca – 1 

stație, Sasca Mare  - 3 stații, Păiseni -  3 stații.  

Stațiile de transport prezintă platforme betonate, cu construcție din lemn natural și 

vopsite, prevăzute cu coș de gunoi. 

Autoritatea locală dorește în continuarea amenajarea și altor stații în următoarele 

localități și locații:  

- satul Sasca Nouă – 1 stație la scoala primară; 

- satul Băișești – 1 stație pe stada La C.A.P.; 

- satul Brăiești – 1 stație  pe strada la Corlățele. 

 

Infrastructura educațională:  

La nivelul comunei Cornu Luncii, procesul educațional se desfășoară în cadrul a 12 

unități de învățământ, respectiv 2 unități cu personalitate juridică și 10 structuri arondate, după 

cum este prezentat în tabelul următor:  

Tabel nr. 15 Unitățile de învățământ de la nivelul comunei Cornu Luncii 
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NR. 

CRT. 

DENUMIRE UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

STATUT UNITATE 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
LOCALITATE 

1.  
Școala Gimnazială “Constantin 

Blanaru” Cornu Luncii 

Instituție cu 

personalitate 

juridică 

Cornu Luncii 

2.  GPN “Constantin Blănaru” Cornu 

Luncii 
Instituție arondată Cornu Luncii 

3.  Școala Gimnazială “Ieremia Valahul” 

Sasca Mare 
Instituție arondată Sasca Mare 

4.  GPN “Ieremia Valahul” Sasca Mare Instituție arondată Sasca Mare 

5.  GPN “Ioan Grosaru” Păiseni Instituție arondată Păiseni 

6.  Școală primară “Ioan Grosaru” 

Păiseni 
Instituție arondată Păiseni 

7.  Școala Gimnazială Băișești 

Instituție cu 

personalitate 

juridică 

Băișești 

8.  Școala primară Dumbrava Instituție arondată Dumbrava 

9.  GPN Dumbrava Instituție arondată Dumbrava 

10.  GPN Brăiești Instituție arondată Brăiești 

11.  GPN Băișești Instituție arondată Băișești 

12.  Școala Gimnazială Brăiești Instituție arondată Brăiești 

 

Capacitatea acestor unități de învățământ se prezintă după cum urmează în tabelul 

anterior: 
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Tabel nr. 16 Capacitatea unităților de învățământ de la nivelul comuneei Cornu Luncii 

DENUMIRE UNITATE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NUMĂR 

CORP 

CLĂDIRI 

SUPRAFAȚA 

CORPURI 

CLĂDIRI 

ANUL 

CONSTRUCȚIEI 

Școala Gimnazială “Constantin 

Blanaru” Cornu Luncii 
1 corp 680 mp 1978 

Școala Gimnazială “Ieremia 

Valahul” Sasca Mare 

GPN “Constantin Blănaru” Cornu 

Luncii 

1 corp 440 mp 2016 

GPN “Ieremia Valahul” Sasca 

Mare 

GPN “Ioan Grosaru” Păiseni 

Școală primară “Ioan Grosaru” 

Păiseni 

Școala Gimnazială Băișești 

1 corp 472 mp 1950 

1 corp 271 mp 2008 

1 corp 190 mp 2012 

Școala primară Dumbrava 
1 corp 470 mp 1964 

GPN Dumbrava 

GPN Brăiești 
1 corp 54 mp 1992 

GPN Băișești 

Școala Gimnazială Brăiești 1 corp 763 mp 1970 

 

Din cele prezentate în tabelul anterior, putem concluziona că procesul educațional în 

comuna Cornu Luncii se desfășoară în 8 corpuri de clădire, toate însumând 3.340 mp. O parte 

din clădiri datează încă din anii 1950-1980, însă există și corpuri de clădire recent 

construite/renovate, respectiv 2008-2016. Conform autorității publice se impune modernizarea 

grădiniței cu program normal “Ioan Grosaru” Păiseni, și școala primară “Ioan Grosaru” Păiseni. 
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Conform estimărilor domnului primar, aproximativ 60% din bugetul local este dedicat 

învățământului din Cornu Luncii.  

Evoluția populației școlare din comuna Cornu Luncii este prezentată în tabelul următor. 

Se observă că, în perioada 2010-2020, populația totală de vârstă preșcolară și școlară a comunei 

a înregistrat o scădere de 13,95% în anul 2020 comparativ cu 2010. Detaliat, cea mai mare 

scădere este înregistrată de către copiii cu vârstă corespunzătoare nivelului de învățământ 

primar. 

 

Tabel nr. 17 Populația de vârstă preșcolară și școlară de la nivelul comunei Cornu Luncii 

INDICATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populația 

școlară totală, 

din care: 

1083 1060 1075 1081 1051 1046 962 931 934 934 932 

Copii cu vârstă 

corespunzătoare 

nivelului de 

învățământ 

preșcolar 

138 143 151 145 149 170 151 141 128 137 135 

Copii cu vârstă 

corespunzătoare 

nivelului de 

învățământ 

primar 

536 509 476 477 454 440 425 426 440 436 436 

Copii cu vârstă 

corespunzătoare 

nivelului de 

învățământ 

gimnazial 

409 408 448 459 448 436 386 364 366 361 361 

Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor preluate de pe INSSE 
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Astfel, după cum putem observa și din figura de mai jos, scăderea populației școlare este 

cauzată în mare parte de diminuarea populației de vârstă corespunzătoare învățământului 

primar și gimnazial de la nivelul comunei Cornu Luncii. 

Pe de altă parte, copiii cu vârstă corespunzătoare nivelului de învățământ preșcolar 

înregistrează o îmbunătățirea semnificativă, în sensul creșterii numărului populației cu vârstă 

preșcolară de la 95 copii în 2014 la 130 de copii în 2019. 

 

Figura nr. 31  Populația de vârstă preșcolară și școlară la nivelul comunei Cornu Luncii 

 
Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor preluate de pe INSSE 

 

Pe trepte de învățământ, situația numărului de elevi înscriși în instituțiile de învățământ 

de la nivelul comunei Cornu Luncii nu este una îmbucurătoare, aliniându-se trendului 

descendent aferent populației de vârstă școlară de la nivelul comunei Cornu Luncii, după cum 

urmează:  
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Tabelul nr. 18 – Populația înscrisă școlară, 2010-2019 

INDICATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Populația 
înscrisă 
școlară, din 
care: 

1072 980 982 962 935 867 837 831 797 786 

Copii înscriși la 
grădiniță 282 271 217 212 209 190 195 200 179 180 

Elevi înscriși în 
învățământul 
primar 

388 340 382 360 355 352 330 329 351 329 

Elevi înscriși în 
învățământul 
gimnazial 

402 369 383 390 371 325 312 302 267 277 

Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor preluate de pe INSSE 

 

Astfel, odată cu scăderea populației de vârstă școlară din comuna Cornu Luncii din 

perioada 2010-2019, scade și numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ, în special 

a copiilor înscriși la ciclul preșcolar și gimnazial.  

Cu toate acestea, gradul de înscriere în cadrul unităților de învățământ a populației de 

vârstă preșcolară și școlară, este în declin în perioada analizată, după cum urmează:  
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Figura nr. 32 Gradul de înscriere în unitățile de învățământ în comuna Cornu Luncii 

 
Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor preluate de pe INSSE 

 

Astfel, dacă în 2010 aproape toți copiii din comuna Cornu Luncii erau înscriși la o formă 

de învățământ, atunci în 2019, gradul de înscriere o scăzut până la 84%. Acest lucru poate fi 

explicat de înscrierea copiilor la alte grădinițe și școli din afara comunei Cornu Luncii. În 

același timp, o altă cauza ar fi creșterea gradului de abandon școlar.  

În ceea ce privește cadrele didactice de la nivelul comunei Cornu Luncii, acestea sunt în 

corelare cu numărul populației școlare participante la procesul de învățământ și se prezintă 

după cum urmează: 
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Figura nr. 33 Numărul  personalului didactic de la nivelul comunei Cornu Luncii 

 
Sursa: elaborat de autor în baza informațiilor preluate de pe INSSE 

 

În ceea ce privește gradul de modernizare a clădirilor școlilor existente aceasta se prezintă 

astfel: 

Tabel nr. 19 Gradul de modernizare și dotare a unităților de învățământ din comuna 

Cornu Luncii 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

de învățământ 

Starea 

construcției 

existente 

Gradul de 

dotare a 

școlilor și 

grădinițelor 

Denumire program 

prin care a fost 

reabilitat 

1.  
Școala Gimnazială 

“Constantin 
Foarte bună Foarte bună PNDL 

11 12 11 13 11 10 10 10 9 9

22 20 22
22

22 22 20
25

20 20
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33

28
29

27

31 30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personal didactic la nivelul comunei Cornu Luncii

Învățământ preșcolar Învățământ primar Învățământ gimnazial 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                      
COMUNA CORNU LUNCII                                                                                                                                     
- 2021-2027 - 

135 
 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

de învățământ 

Starea 

construcției 

existente 

Gradul de 

dotare a 

școlilor și 

grădinițelor 

Denumire program 

prin care a fost 

reabilitat 

Blanaru” Cornu 

Luncii 

2.  

GPN “Constantin 

Blănaru” Cornu 

Luncii 

Foarte bună Foarte bună 
PNDL 

 

3.  Școala Gimnazială 

“Ieremia Valahul” 

Sasca Mare 

Foarte bună Foarte bună PNDL 

4.  GPN “Ieremia 

Valahul” Sasca 

Mare 

Foarte bună Foarte bună PNDL 

5.  GPN “Ioan 

Grosaru” Păiseni 
Slabă Slabă 

Necesită reabilitare 

și modernizare 

6.  Școală primară 

“Ioan Grosaru” 

Păiseni 

Slabă Slabă 
Necesită reabilitare 

și modernizare 

7.  
Școala Gimnazială 

Băișești 
Bună 

Bună 

 

- Reabilitare cu 

fonduri de la Banca 

Mondiala in 2008 

- depus și acceptat 

proiect pe POR 

8.  
Școala primară 

Dumbrava 
Foarte bună 

Bună 

 

PNDL 

- s-a depus proiect 

POCU pentru dotari 

cu mijloace IT 
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Nr. 

crt. 

Denumire unitate 

de învățământ 

Starea 

construcției 

existente 

Gradul de 

dotare a 

școlilor și 

grădinițelor 

Denumire program 

prin care a fost 

reabilitat 

9.  GPN Dumbrava Foarte bună Foarte bună 

Se finalizează 

proiect GPP cu 

fonduri europene 

10.  GPN Brăiești Bună Bună 
depus și acceptat 

proiect pe POR 

11.  GPN Băișești Foarte bună Foarte bună 

Construcție nouă cu 

fonduri de la BERD 

și Banca Mondiala 

12.  
Școala Gimnazială 

Brăiești 
Nereabilitată Slabă 

- depus și acceptat 

proiect pe POR; 

- s-a depus proiect 

POCU pentru dotari 

cu mijloace IT 

 

Astfel, unitățile de învățământ sunt dotate în cea mai mare parte, acestea fiind în mare 

parte adecvate. Totodată, având în vedere contextul actual, toate școlile necesită achiziția de 

echipamente IT. În acest sens, primaria Cornu Luncii a depus un proiect pe POCA.  

În ceea ce privește siguranța elevilor în cadrul unităților de învățământ, o parte dintre 

acestea sunt dotate cu sisteme de supraveghere video. Pe de altă parte, în cadrul școlii primare 

Dumbrava lipsește sistemul de supraveghere video. 

În ceea ce privește conectivitatea, există rețea wireless proprie la toate școlile și 

grădinițile din comună, dar pentru o calitate mai bună a semnalului și pentru a se putea conecta 

mai mulți utilizatori s-a implementat și proiectul WIFI4EU.  

De asemenea, școala gimnazială “Constantin Blanaru” a accesat un proiect prin 

Platforma Natională Integrata – Wireless Campus. 
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Infrastructura socio-culturală: 

 
Figura nr. 34 Căminul cultural din satul Băișești, comuna Cornu Luncii 

 

Comuna Cornu Luncii, ca de altfel întreaga regiune a nordului Moldovei, se distinge prin 

păstrarea valorilor culturale specifice zonei: arta, tradiţia, obiceiurile populare, portul şi dansul 

popular, meşteşugurile tradiţionale, arhitectura tradiţională. 

În comuna Cornu Luncii există 6 cămine culturale, respectiv în 6 din 9 sate se regăsește 

câte un cămin cultural. 

 

Tabel nr. 20 Infrastructura culturală de la nivelul comunei Cornu Luncii 

Nr. crt. Sat 
Denumire 

infrastructură  

Teren (mp) 

Suprafață construită (mp) 

1.  Cornu Luncii cămin cultural 
2688 

750 
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Nr. crt. Sat 
Denumire 

infrastructură  

Teren (mp) 

Suprafață construită (mp) 

2.  Sasca Mică cămin cultural 
2064 

269 

3.  Sasca Mare cămin cultural 
720 

302 

4.  Băișești cămin cultural 
3249 

262 

5.  Brăiești cămin cultural 
926 

192 

6.  Dumbrava cămin cultural 
1430 

30 

 

În ceea ce privește gradul de modernizare al căminelor, de menționat este faptul că 

acestea fie au fost modernizate, fie se află în proces de modernizare. 

 

Pentru modernizarea infrastructurii culturale, au fost alocați bani atât din bugetul local, 

cât și de stat. De asemenea, au fost accesate fonduri europene pentru modernizarea și dotarea 

căminelor culturale. Situația căminelor culturale modernizate și dotate este prezentată în tabelul 

ce urmează: 

 

Tabel nr. 21  Gradul de modernizare al căminelor culturale din comuna Cornu Luncii 

Nr. crt. 
Denumire cămin 

cultural 
Proiectul prin care a fost 

modernizat/ dotat  
Gradul de 

finalizare / dotare 

1.  Cămin cultural Cornu 
Luncii 

Dotarea căminelor culturale 
din Cornu Luncii și Sasca 
Mică – AFIR (echipamente 
audio, foto, video, proiectie, 
calculatoare, imprrimanta, 
mobilier). 

Finalizat 

2.  Cămin cultural Sasca 
Mică 

Dotarea căminelor culturale 
din Cornu Luncii și Sasca 
Mică – AFIR (echipamente 

Finalizat 
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Nr. crt. Denumire cămin 
cultural 

Proiectul prin care a fost 
modernizat/ dotat  

Gradul de 
finalizare / dotare 

audio, foto, video, proiectie, 
calculatoare, imprrimanta, 
mobilier). 

3.  
Cămin cultural Sasca 

Mare 

Construire Cămin Cultural în 
satul Sasca Mare, comuna 
Cornu Luncii, județul Suceava 
– CNI. 

În curs de execuție 
(SF, Studiu 
Geotehnic, iar în 
prezent este în faza 
de proiectare). 

4.  Cămin cultural 
Băișești 

Modernizare și dotare cămin 
cultural în satul Băișești, 
comuna Cornu Luncii – AFIR 
(reabilitare cladire, mobilier, 
echipamente audio, video, IT, 
etc.). 

Finalizat 

5.  Cămin cultural 
Brăiești 

Reabilitare, modernizare, 
dotare și extindere așezământ 
cultural din comuna Cornu 
Luncii, sat Brăiești, județul 
Suceava – CNI (reabilitare 
cladire, mobilier, aer 
conditionat, etc.). 

Finalizat 

6.  
Cămin cultural 

Dumbrava 

Dotarea căminelor culturale 
din Cornu Luncii și Sasca 
Mică – AFIR (echipamente 
audio, foto, video, proiectie, 
calculatoare, imprrimanta, 
mobilier). 

Finalizat 

 

În cadrul căminelor culturale din comuna Cornu Luncii se organizează manifestări şi 

spectacole folclorice în scopul păstrării şi promovării folclorului, a datinilor şi obiceiurilor 

populare româneşti. Tradiţia datinilor a fost transmisă încă din cele mai vechi timpuri şi s-a 

păstrat până în zilele noastre. În timpul sărbatorilor de iarnă, practicarea lor se face prin  

îmbracarea portului popular şi a diferitelor costume specifice jocurilor pentru urât: capra, ursul, 

harapul, etc.,  fiind o delectare pentru turiştii care vin şi asistă la ele.  

“Iubim tradițiile și vrem să le ducem mai departe. Folclorul, dansul și portul popular fac 

parte din comorile neamului românesc și cred că este datoria noastră să nu le lăsăm să se 
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risipească în vâltoarea modernismului de astăzi”, a declarat  primarul Gheorghe Fron într-un 

interviu. 

Una dintre cele mai importante realizări pe plan cultural-artistic rămâne înființarea 

Ansamblului Folcloric Sătesc „Megieșii”, coordonat de profesorul Ioan Ilișescu. Acesta 

reprezintă proiectul de suflet al cornuluncenilor, care s-a remarcat în scurt timp. 

În 2019 cântăreții și dansatorii ansamblului au cucerit locul întâi la Festivalul „Comori de suflet 

românesc” de la Câmpulung Moldovensc, iar în 2020 au ajuns în finala concursului ”Românii 

au talent” de la Pro TV. 

 

Figura nr. 35 Ansamblul Folcloric Sătesc “Măgieșii” 

 

 

Ansamblul este format din 48 de dansatori, 24 îmbrăcați cu costume populare ca în 

Bucovina și 24 cu costume ca în Regat. Asta deoarece o parte din teritoriul localității Cornu 

Luncii se afla în Bucovina, iar cealaltă parte în Regatul României. 

În repertoriul megieșilor se regăsesc dansuri specifice Bucovinei precum ”Drăceanca” și 

dansuri specifice din Regat cum ar fi ”Hora din Bătăi” veche de 500-600 de ani. 

De asemenea, în comună există și o bibliotecă comunală. Aceasta funcționează ca o 

unitate organizată din anul 1968 prin unificarea celor două biblioteci Sasca Mică şi Băişeşti. 

Biblioteca are 4 calculatoare cu internet pentru utilizatori, imprimantă, scanner, 

videoproiector obţinute prin programul Biblionet. Numărul total de volume este de 11809, iar 
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numărul total de titluri este de 9847. În ceea ce privește numărul total de volume, acesta este 

format din cărți românești: 11654 și cărți străine: 155. Numărul total de utilizatori înscriși este 

de 245 persoane. 

Figura nr. 36 Biblioteca comuna din comuna Cornu Luncii 

 
 

Ceea ce ține de infrastructura sportivă, de menționat că în comuna Cornu Luncii  a fost 

construită cea mai mare și modernă sală de sport din zona Fălticeni. Aceasta investiție se ridică 

la o valoare de aproape 5,3 mln lei și a fost finanțată de către Compania Națională de Investiții.  

Sala prevede o tribună de 180 de locuri.  

 

Figura nr. 37 Sală de sport din satul Brăiești, comuna Cornu Luncii 
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Această este cu siguranță mândria satului Brăiești, localnicii fiind mari iubitori de sport, 

dar și a întregii comune. Această investiție a constituit o necesitate în comuna Cornu Luncii și 

asta pentru că există o tradiție sportivă bogată, iar localitatea a dat campioni naționali, europeni 

și chiar olimpici. La Cornu Luncii este o echipă de rugby valoroasă, echipă de fotbal și de 

handbal. În plus, se dorește încurajarea elevilor și tinerilor pentru practicarea de sport pentru 

sănătatea lor.  

Ceea ce ține de infrastructura religioasă în comună există 18 instituții religioase, după 

cum urmează: 11 biserici ortodoxe, 2 biserici catolice, 1 biserică pe stil vechi, 3 biserici 

penticostale, 1 mănăstire pe stil vechi. De asemenea, în comună există și o mănăstire pe stil 

vechi („Adormirea Maicii Domnului” cu un număr de 40 de călugărițe). 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                      
COMUNA CORNU LUNCII                                                                                                                                     
- 2021-2027 - 

143 
 

Tabel nr. 21 Numărul bisericilor și mănăstirilor din comuna Cornu Luncii 

Amplasament 

Număr 

biserici 

ortodoxe 

Număr 

biserici 

catolice 

Număr 

biserici 

pe stil 

vechi 

Număr 

biserici 

penticostale 

Mănăstire 

pe stil 

vechi 

Cornu Luncii 2 1 - - - 

Băișești 2 - - 1 - 

Brăiești 1 - 1 - - 

Sasca Nouă 1 - - - - 

Sasca Mică 1 - - - - 

Dumbrava 1 1 - 1 - 

Sasca Mare 1 - - 1 - 

Păiseni 1 - - - 1 

Șinca 1 - - - - 

TOTAL 

COMUNĂ 
11 2 1 3 1 

 

Mănăstirea de maici din Păiseni, comuna Cornu Luncii, are aproape 50 de ani de 

existență. La început era doar un paraclis, pentru ca în 1979 să înceapă construirea noii biserici 

cu binecuvântarea Sfântului Ierarh Glicherie. 

De multe ori autoritățile comuniste au încercat demolarea construcției, dar cu voia lui 

Dumnezeu, spun maicile, lăcașul a fost construit până la capăt. Prima Sfântă Liturghie a fost 

săvârșită în toamna anului 1982 la sărbătoarea de Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. 

Lucrările de pictură la biserica mănăstirii au durat trei ani, slujba de sfințire fiind săvârșită 

în iulie 1985 de către Î.P.S. Silvestru. După 1989 au fost construite alte clădiri care au format 
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un ansamblu monahal. Obștea mănăstirii este formată din 30 de maici, aflate sub oblăduirea 

stareței Minodora. 

 

Figura nr. 38 Mănăstirea Adormirea Maici Domnului din sat Păiseni, comuna Cornu Luncii 

 
 

Amplasată într-o zonă minunată, scaldată în liniște și frumusețe și cu o mănăstire 

devenită în ani loc de pelerinaj, comuna Cornu Luncii a intrat în circuitul turistic din Bucovina, 

devenind o atracție pentru turiștii care vin în căutare de tradiții și de peisaje. 

 

Infrastructura socială:  

Asistența medicală în comuna Cornu Luncii este asigurată de două centre medicale care 

acoperă necesitățile locuitorilor din toate satele în ceea ce privește medicina internă, respectiv 

cabinet Dr. Tatiana Aneculăiesei și cabinet Dr. Georgeta Cofler. De asemenea, în comuna 

există un cabinet veterinar.   

Persoanele înscrise numără  1.712 pacienți, împărțiți pe categorii de vârstă astfel: 
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Tabel nr. 22 Categoriile de pacienți înscriși la nivelul comunei Cornu Luncii 

CATEGORII DE VÂRSTĂ NUMĂR PACIENȚI 

0-1 an 35 pacienți 

1-14 ani 354 pacienți 

14-59 ani 1.108 pacienți 

Peste 60 de ani 215 pacienți 

TOTAL 1.712 pacienți 

 

De asemenea, în Cornu Luncii se află Centru de Recuperare și Reabilitate 

Neuropsihiatrică care este instituție de interes public pentru persoanele adulte cu dizabilități, 

fără personalitate juridică, aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 

Copilului Suceava. 

 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică este amplasat în satul 

Sasca Mică, comună Cornu Luncii, jud. Suceava la cca. 12 km de municipiul Fălticeni, ceea ce 
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face că accesul la diferite servicii (medicale, de aprovizionare, sociale, culturale) să vină în 

întâmpinarea nevoilor beneficiarilor. 

 

 
 

Unitatea a fost înfiinţată în anul 1962 ca un Cămin Spital primind în timp diferite 

denumiri, iar în 2002, devenind Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică. În 

prezent centrul are o capacitate de 390 locuri. și îşi desfăşoară activităţile specifice în 

următoarele locații: 

• Casă Erika – este compusă din parter, etajul I, etaj ÎI și mansardă, având o suprafață 

utilă totală de 2006 mp. În cadrul acestei case sunt amenajate 42 de dormitoare. 

• Casă Oskar – este compusă din două nivele, cu o suprafață totală de 969 mp. În 

cadrul acestei case sunt amenajate 15 dormitoare 

În ambele clădiri, pe lângă cele 57 de dormitoare sunt disponibile 6 holuri principale, 10 

holuri de acces, 17 spații specifice cabinetelor de recuperare (fizioterapie, ludoterapie, relaxare, 

terapie recreativ-educativă, camera de gardă, izolator, kinetoterapie, cabinet psihologic, 

psihoterapie, asistență socială și stomatologie), 3 minibucătării, 3 magazii de depozitare, a 

materialelor de curățenie și 4 vestiare destinate personalului. 
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Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Sasca Mică” sunt persoane adulte cu dizabilităţi, încadrate într-o categorie de 

persoane cu handicap, psihic, mental sau asociat, care necesită servicii sociale specializate în 

vederea menținerii/dezvoltării deprinderilor de viață independența, abilitării, reabilitării și 

integrării sociale. 

Serviciile sociale sunt acordate în conformitate cu nevoile individuale identificate în 

urmă evalurării multidisciplinare și a Planului Personalizat. Activitățile propuse țin cont de 

nevoile particulare a fiecărui beneficiar, de gradul de autonomie personală, de elementele 

afecțiunii psiho-somatice cu care sunt diagnosticați și de nevoia de sprijin din partea 

personalului. 

 
 

Principalele servicii și activități furnizate în cadrul centrului constau în: 
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1. găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcție de nevoile individuale ale 

beneficiarilor. 

2. informare și asistență socială – informare și consiliere cu privire la drepturile și 

facilitățile sociale, sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni 

etc, informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea deechipamente 

asistive;informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, 

servicii balneo, – informare despre activități și servicii alternative sau complementare 

oferite defurnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale, informare și 

sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei. 

3. consiliere psihologică - dezvoltarea comportamentului adecvat situațiilorsociale, 

dezvoltarea atenției și gândirii pozitive, adecvarea emoțiilor, conștientizareade sine, 

evitarea situațiilor de izolare socială și depresie, optimizarea şi dezvoltareapersonală, 

autocunoaşterea, altele. 

4. abilitare și reabilitare – psihoterapie, masaj, artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau 

desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin 

muzică, stimulare psiho-senzorio-motorie și terapie ocupaţională, activităţi de tip 

vocaţional /ocupaţional. 

5. îngrijire și asistență – sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea 

haineloradecvate, sprijin pentru asigurarea igienei zilnice, sprijin pentru administrarea 

medicamentației, în limita competenței, pe bazarecomandărilor medicului de 

familie/specialist, sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior / 

exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături, sprijin pentru comunicare, altele. 

6. dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care vizează:  

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor cognitive; 

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor zilnice; 

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare;  

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; 

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;  

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți; 

 menținerea și dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire. 

7. educație / pregătire pentru muncă – aplicarea de sprijin și exerciții pentru că beneficiarii 

săfacă față cerințelor instituției școlare/profesionale, să participe la acțiuni 
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demeșteșugărit sau hobby-uri, să-și exerseze/consolideze cunoșțînțele și 

abilitățilepractice și sociale, să-și capaciteze întreg potențialul creativ și lucrativ, altele. 

– consiliere pre și post angajare, consiliere juridică, organizarea de grupuri de suport.  

8. asistență și suport pentru luarea unei decizii, poate cuprinde, după caz: informare şi 

consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind 

demersurile de obţinere a acestora etc, asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a 

informaţiilor privind identificarea unei probleme, asistenţă şi suport pentru explorarea 

şi evaluarea alternativelor, asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi 

asumarea responsabilităţii consecinţelor, asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de 

acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate, asistenţă şi suport pentru revizuirea 

deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului. 

9. integrare și participare socială și civică: cunoașterea mediului social, stimularea 

/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale, implicarea înactivități 

sportive, culturale, artistice desfășurate în comunitate, participarea la acțiuni de recreere 

și petrecere a timpului liber, la acțiuni de meșteșugărit, vizite, altele. 
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Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică beneficiază de sprijinul 

şi colaborarea unor parteneri, cum ar fi: 

- Consiliul Local Cornu Luncii; 

- ONG-uri din ţară şi străînătate pentru protecţia socială a persoanelor cu handicap cum 

ar fi: 

 Fundaţia „Eine Patenschaft fur Sasca Mică” 

 Fundaţia  „Bavaria-România” 

 Fundaţia „Bridges” SUA 

 „Challenge Champ” Anglia 

 „S.T. Klara”  Altötting 

 „St Paulus Știft” Neuötting 

 „Atelierele Ruperti” Altötting 

- Instituţii religioase şi culturale sau alte organizaţii:  

 Stiftung Attl Germania 

 Forumul Democrat German Gură Humorului 

De asemenea, un număr mare de persoane importante pentru statul german, investesc 

permanent afecţiune şi resurse în centru: Anita Bachman, Oskar Hecht, Uwe Fabritius, Barbara 

Stam – președinta Parlamentului Bavariei. 

Totodată, majoritatea organizaţiilor non-guvernamentale din Landul Bavaria, a căror 

sediu sau activitate se află în oraşele Altötting sau Neuötting au sprijinit şi sprijină constant 

centrul, iar în urmă acestei colaborări s-au organizat cursuri de formare profesională şi 

specializare pentru angajaţii centrului, schimburi de experienţă cu alte centre de acelaşi profil 

din Germania, ajutoare pentru beneficiari şi dotări materiale. 

UAT comuna Cornu Luncii are un proiect ambițios, respectiv crearea unui “SAT 

SOCIAL”, care va reprezenta un complex de servicii sociale. 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neu%C3%B6tting
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Figura nr. 39 Satul Social  

 
Acesta va cuprinde: 

- 4 centre de recuperare a câte 50 de persoane cu nevoi speciale; 

- 4 căsuțe protejate a câte 10 persoane cu nevoi speciale; 

- 10 ateliere pentru ergoterapie; 

- 8 ateliere de economie socială unde persoanele cu nevoi speciale vor fi angajate și din 

consumatori de fonduri de la bugetul statului vor deveni contribuabili; 

- 1 centru de zi. 
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Figura nr. 40 Amplasamentul Satului Social 
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2.7 CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  

 

Comuna Cornu Luncii, județul Suceava, a fost înființată prin reorganizarea administrativ 

teritorială a comunei Băișești și a comunei Sasca, care a avut loc în anul 1968 prin Legea nr. 

2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România. 

Primăria comunei Cornu Luncii este o structură funcțională fără personalitate juridică și 

fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile 

autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale 

colectivității locale. Ea este constituită din: primar, viceprimar, consilierii primarului sau 

persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului. 

Aparatul de specialitate al primarului reprezintă totalitatea compartimentelor funcționale, 

fără personalitate juridică, de la nivelul unității administrativ-teritoriale, precum și secretarul 

general al unității administrativ-teritoriale. Primarul, consilierii personali sau personalul din 

cadrul cabinetului acestuia și viceprimarul nu fac parte din aparatul de specialitate. În 

continuare este prezentată organigrama stabilită la nivelul comunei Cornu Luncii.  

 

Potrivit legii, primăria comunei Cornu Luncii îndeplinește următoarele categorii 

principale de atribuții: 

 atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului 

local, instituțiilor și serviciilor publice de interes local și societăților cocmerciale; 

 atribuții privind dezvoltarea economico-socială a comunei; 

 atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine; 

 atribuții privind cooperarea inter-instituțională; 

 alte atribuții prevăzute de lege.
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Serviciile furnizate de către comuna Cornu Luncii cetățenilor sunt:  
 
 compartiment serviciu salubrizare; 

 compartiment administrativ și gospodărie comunală; 

 compartiment protecția mediului situații de urgență și apărare împotriva incendiilor; 

 compartiment cămine culturale; 

 compartiment asistență socială și autoritate tutelară; 

 compartiment administrație publică locală, juridic, achiziții publice, stare civilă și 

bibliotecă comunală; 

 compartiment agricol și fond funciar; 

 compartiment asistență medicală comunitară; 

 compartiment audit intern; 

 compartiment poliție locală; 

 birou contabilitate finanțe impozite și taxe locale 

 compartimet urbanism, amenajarea teritoriului, autorizații și control, disciplina ăn 

construcții. 

 

Toate informațiile de interes public utile pentru cetățenii comunei sunt prezentate și 

actualizate la avizierul din holul primăriei. De asemenea, pe site-ul primăriei sunt aduse la 

cunoștința celor interesați diferite informații de interes public: hotărâri ale Consiliului Local, 

declarații de avere, organigrama, programul de funcționare al serviciilor publice, datele de 

contact ale instituției și ale reprezentantului legal.  

De asemenea, de menționat este faptul că pagina Web a primăriei a fost accesibilizatp și 

poate fi accesată inclusiv de către persoanele cu anumite dizabilități. Accesibilitatea web se 

adresează tuturor dizabilităților senzoriale și motorii ce afectează accesul Web, fiind definită 

ca ansamblul de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, precum și măsurile de adaptare 

a mediului informațional și comunicațional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor 

esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu handicap în 

societate. 

În ceea ce privește realizările primăriei, acestea se pot cunatifica în proiecte fie realizate, 

fie în execuție la nivel de comună, prezentate în fișele de proiect ce urmează: 
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Tabel nr. 23  – Proiecte realizate/în execuție la nivelul comunei Cornu Luncii 

 

1.  Modernizare, extindere și dotare școală Dumbrava, comuna Cornu Luncii 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 1.142.084,00 lei 

Stadiu proiect În execuție Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
1.044.502,00 Buget local 97.582,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice pe anul 2017 în suma de 

1.044.502,00 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investiții 

"Modernizare, extindere și dotare școala Dumbrava, comuna Cornu 

Luncii, judetul Suceava", în baza Ordinului Ministrului Dezvoltarii 

Regionale și Administratiei Publice nr. 3659/2017 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investitii și sumele alocate acestora 

pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, 

pentru județul Suceava, în perioada 2017-2020, cu modificarile și 

completările ulterioare. 

Rezultate 
Scoala Dumbrava, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava 

modernizată, extinsă și dotată. 

Beneficiari 
Populația școlară de la nivelul satului Dumbrava din comuna Cornu 

Luncii. 

2.  
Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Sasca Mare, Sinca și Păiseni, 

comuna Cornu Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 9.441.566,00 lei 
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Stadiu proiect În execuție Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
9.095.766,00 Buget local 345.800,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale și Administratiei Publice pe anul 2017 in suma de 

9,095,766 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investiții 

"Inființare sistem de alimentare cu apa în satele Sasca Mare, Sinca 

și Paiseni, comuna Cornu Luncii, județul Suceava", în baza 

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice nr. 3659/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Suceava, în perioada 

2017-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Rezultate 
Sistem de alimentare cu apa în satele Sasca Mare, Sinca și Paiseni, 

comuna Cornu Luncii, județul Suceava înființat. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

3.  
Construire dispensar uman în sat Băișești, comuna Cornu Luncii, județul 

Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 2.399.751,00 lei  

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
2.175.698,00 Buget local 224.053,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 
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Obiectivul general 

Obtinerea unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice pe anul 2017 in suma de 

2,175,698 lei, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, pentru realizarea obiectivului de investitii 

"Construire dispensar uman in sat Baisesti, comuna Cornu Luncii, 

judetul Suceava", in baza Ordinului Ministrului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice nr. 3659/2017 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora 

pentru finantarea Programului National de Dezvoltare locala, 

pentru judetul Suceava, in perioada 2017-2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Rezultate 
Dispensar uman în sat Baisesti, comuna Cornu Luncii, județul 

Suceava construit. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

4.  Reabilitare și modernizare drum comunal în sat Păiseni, comuna Cornu Luncii, 

județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 1.033.246 lei 

Stadiu proiect În execuție Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
456.551,63 Buget local  

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEADR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale 

Obiectivul general 
Reabilitare și modernizare drum comunal în sat Paiseni, comuna 

Cornu Luncii, județul Suceava. 

Rezultate 
Drum comunal in sat Paiseni, comuna Cornu Luncii, judetul 

Suceava reabilitat si modernizat. 

Beneficiari Locuitorii satului Păiseni, comuna Cornu Luncii. 
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5.  
Dotatea căminelor culturale din localitatea Cornu Luncii și Sasca Mică din 

comuna Cornu Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 1.634.807,4 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2017-2020 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
1.359.811,49 Buget local 274.995,91 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEADR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale 

Obiectivul general 
Dotarea caminelor culturale din localitatea Cornu Luncii si Sasca 

Mica din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava. 

Rezultate 
Camine culturale din localitatea Cornu Luncii si Sasca Mica din 

comuna Cornu Luncii, judetul Suceava dotate. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

6.  

Proiect integrat cu 5 acțiuni: Rețea de alimentare cu apă ăn satele Băișești și 

Cornu Luncii; Canalizare și stație de epurare; Modernizare drumuri comunale 

în satele Băișești și Cornu Luncii; Înființare și dotare centru de asistență după 

programul școlar after school; Conservarea și păstrarea tradițiilor culturale 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 13.039.243,00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2010-2013 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
10.718.416,00 Buget local 2.320.827,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

 

Obiectivul general 

- Racordarea cetățenilor din satele Baișești și Cornu Luncii la 

rețeaua de alimentare cu apă și canalizare;  

- Îmbunătațirea accesului la locuințele cetățenilor prin 

construirea și modernizarea drumurilor comunale;  
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- Sprijinirea părinților salariați care au copii în învățământul 

primar;  

- Păstrarea tradițiilor culturale stramoșești. 

Rezultate 

- Rețea de alimentare cu apă în satele Băișesti și Cornu Luncii; 

- Canalizare și stație de epurare;  

- Drumuri comunale în satele Băișesti și Cornu Luncii 

modernizate;  

- Centru de asistența dupa programul școlar after school înfiintat 

si dotat;  

- Conservarea și pastrarea tradițiilor culturale. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

7.  
Reabilitare, modernizare și extindere școală cu clasele I – VIII Cornu Luncii, 

comuna Cornu Luncii,  județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 3.223.607,00 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2019 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
2.583.028,00 Buget local 640.579,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 în suma de 

2,583,028.00 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investitii 

"Reabilitare, modernizare și extindere școala cu clasele I-VIII 

Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava", în baza 

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administratiei 

Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 
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National de Dezvoltare locala, pentru județul Suceava, pentru anul 

2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Rezultate 
Școala cu clasele I-VIII Cornu Luncii, comuna Cornu Luncii, 

județul Suceava reabilitată, modernizată și extinsă. 

Beneficiari Populația școlară și personalul didactic din comuna Cornu Luncii. 

8.  
Construire școală generală cu clasele I-IV Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, 

județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 1.768.828,30 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2017 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
1.550.801,27 Buget local 218.027,30 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale și Administrației Publice pe anul 2014 în sumă de 

1,505,061.27 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investiții 

"Construire școală generală cu clasele I-IV Sasca Mare, comuna 

Cornu Luncii, judetul Suceava", in baza Ordinului Ministrului 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1011/2015 

privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate 

acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare 

locala, pentru judetul Suceava, pentru anul 2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Rezultate 
Scoala cu clasele I-IV Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, județul 

Suceava construită. 
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Beneficiari 
Populație școlară și personalul didactic de la nivelul comunei 

Cornu Luncii. 

9.  Extindere canalizare în comuna Cornu Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect  7.331.863,00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2020 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
6.568.439,00 Buget local 763.424,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice pe anul 2015 in suma de 

6,568,439 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investiții 

"Extindere canalizare în comuna Cornu Luncii, judetul Suceava", 

în baza Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice nr. 1011/2015 privind aprobarea listei 

obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru 

finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru 

județul Suceava, pentru anul 2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Rezultate 
Racordarea cetățenilor din comuna Cornu Luncii la rețeaua de 

canalizare extinsă prin proiect. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

10.  
Construire pod peste pârâul Sasca Mare în Zona “Ulița lui Gavriloaia” sat Sasca 

Mare, comuna  Cornu Luncii, juețul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect  1.762.614,00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2017 
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Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
1.389.687,11 Buget local 372.926,89 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale și Administrației Publice pe anul 2015 în suma de 

1,389,687.11 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investitii 

"Construire pod peste pârâul Sasca Mare în zona “Ulița la 

Gavriloaia” sat Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, județul 

Suceava", în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice nr. 1011/2015 privind aprobarea listei 

obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru 

finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală, pentru 

județul Suceava, pentru anul 2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Rezultate 
Pod construit peste pârâul Sasca Mare în zona “Ulita la Gavriloaia” 

sat Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, județul Suceava. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

11.  Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Cornu Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect   4.911.833,00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2020 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
4.309.489,00 Buget local 602.344,00 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 
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Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice pe anul 2015 în suma de 

4,309,489.00 lei, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, pentru realizarea obiectivului de investitii 

"Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Cornu Luncii, 

judetul Suceava", in baza Ordinului Ministrului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice nr. 1011/2015 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora 

pentru finantarea Programului National de Dezvoltare locala, 

pentru judetul Suceava, pentru anul 2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Rezultate 
Racordarea cetățenilor din comuna Cornu Luncii la rețeaua de 

alimentare cu apă extinsă prin proiect. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

12.  
Modernizare DC 15 Lămășeni-Sasca Noua – Sasca Mică în lungime de 6,170 km, 

comuna Cornu Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect   5.638.245,00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2015-2017 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
5.488.564,25 Buget local 149.680,75 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finantări din bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Regionale și Administrației Publice pe anul 2015 în suma de 

5.488.564.25 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investitii 

"Modernizare DC 15 Lamașeni – Sasca Noua – Sasca Mica în 
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lungime de 6,170 km, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava", în 

baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice nr. 1011/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de 

investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Suceava, pentru anul 

2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Rezultate 
DC 15 Lămășeni – Sasca Noua – Sasca Mica în lungime de 6,170 

km, comuna Cornu Luncii , județul Suceava modernizat. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

13.  
Modernizare drumuri de interes local în lungime totală de 5,5 km în comuna 

Cornu Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii. 

Valoare totală proiect  5.507.255,21 lei 

Stadiu proiect În execuție Perioada de implementare 2016-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
4.524.000,00 Buget local 983.255,21 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEADR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale 

Obiectivul general 
Modernizare drumuri de interes local in lungime totala de 5,5 km 

in comuna Cornu Luncii, judetul Suceava. 

Rezultate 
Drumuri de interes local modernizate pe o lungime totala de 5,5 

km in comuna Cornu Luncii, judetul Suceava. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

14.  
Reabilitarea și modernizarea șolii gimnaziale Sasca Mare, comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect   967.287,00 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2016-2020 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
891.611,00 Buget local 75.676,00 
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Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

PNDL II, subprogramul “Modernizarea satului Românesc” 

Obiectivul general 

Obținerea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice pe anul 2016 în suma de 

891,611.00 lei, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta 

destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, pentru realizarea obiectivului de investiții 

"Reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale Sasca Mare, 

comuna Cornu Luncii, județul Suceava", în baza Ordinului 

Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 

664/2016 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 

sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală, pentru județul Suceava, în perioada 2016-2019, 

cu modificarile și completările ulterioare. 

Rezultate 
Școală gimnazială Sasca Mare, comuna Cornu Luncii, județul 

Suceava reabilitată și modernizată. 

Beneficiari 
Populația școlară și cadrele didactice de la nivelul comunei Cornu 

Luncii. 

15.  
Modernizare și dotare cămin cultural în sat Băișești, comuna Cornu Luncii, 

județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 1.267.293,34 lei 

Stadiu proiect Finalizat Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
1.005.874,17 Buget local 261.419,17 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEADR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale 

Obiectivul general 
Modernizare și dotare cămin cultural în sat Baișesti comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava. 
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Rezultate 
Camin cultural în sat Baișesti comuna Cornu Luncii, județul 

Suceava modernizat și extins. 

Beneficiari Locuitorii comunei Cornu Luncii. 

16.  
Construire grădiniță cu program prelungit în satul Dumbrava, comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect  2.296.356,00 lei 

Stadiu proiect În execuție Perioada de implementare 2017-2021 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
1.175.655,46 Buget local 1.120.700,54 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEADR, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale 

Obiectivul general 
Construire grădiniță cu program prelungit în satul Dumbrava, 

comuna Cornu Luncii, județul Suceava. 

Rezultate 
Gradinita cu program prelungit in satul Dumbrava, comuna Cornu 

Luncii, judetul Suceava construită. 

Beneficiari Populația preșcolară de la nivelul comunei Cornu Luncii. 

17.  
Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Brăiești din comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect  3.216.595,94 lei 

Stadiu proiect În evaluare Perioada de implementare 2020-2023 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
2.835.908,77 Buget local 380.687,17 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEDR, Agenția de Dezvoltare Rurală Nord-Est 

Obiectivul general 
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea eficientei 

energetice a cladirii Scolii Gimnaziale Braiesti din comuna Cornu 
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Luncii, judetul Suceava de la clasa energetica B la clasa energetica 

A, prin implementarea unui set de masuri de reabilitare termica.  

Rezultate Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Brăiești. 

Beneficiari 
Populația școlară și cadrele didactice din satul Brăiești, comuna 

Cornu Luncii. 

18.  
Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Băișești din comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava 

Solicitant UAT comuna Cornu Luncii 

Valoare totală proiect 2.939.344,49  lei 

Stadiu proiect În evaluare Perioada de implementare 2020-2023 

Surse de finanțare 
Buget de 

stat 
2.811.889,49 lei Buget local 127.455 lei 

Fondul de finanțare 

sau Autoritatea de 

Management 

FEDR, Agenția de Dezvoltare Rurală Nord-Est 

Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului il constituie creșterea eficienței 

energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Baișesti din comuna Cornu 

Luncii, județul Suceava de la clasa energetica B la clasa energetică 

A, prin implementarea unui set de masuri de reabilitare termică.  

Rezultate Creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale Băișești. 

Beneficiari Populația școlară și cadrele didactice din satul Băișești. 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT PE DOMENII DE INTERES 
 

 
Analiza asupra punctelor forte, a punctelor negative, a oportunităţilor şi pericolelor în 

cazul dezvoltării unei localităţi se compune pornind de la cunoaşterea profundă şi 

multidisciplinară a situaţiei actuale privind factorii sociali, demografici, culturali, economici ai 

comunităţii Cornu Luncii. Trebuie subliniat faptul că o asemenea analiză cuprinde o 

perspectivă obiectivă a personalului implicat în realizarea strategiei, dar nu poate fi construită 

fără incluziunea activă a opiniei şi perspectivelor comunităţii, adică a ceea ce se numeşte 

participare socială. În cele ce urmează, ne vom concentra asupra realizării unui bilanţ în ceea 

ce priveşte caracteristicile pozitive şi neajunsurile găsite în toate domeniile analizei localităţii. 

Totodată, vor fi enumerate oportunităţile de dezvoltare considerate a avea un rezultat pozitiv 

în evoluţia localităţii, dar şi acele schimbări, care pot avea efecte negative şi nedorite în acest 

sens. 

Efectuarea analizei SWOT asupra comunei Cornu Lunxii a permis identificarea factorilor 

relevanţi aferenţi fiecăreia dintre cele patru categorii (puncte tari, puncte slabe, amenințări și 

oportunități), iar rezultatele nu s-au rezumat numai la menţionarea factorilor care descriu 

situaţia economică şi socială curentă şi condiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la identificarea 

celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică 

şi coeziunea socială a localităţii în perioada 2021-2027. 
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3.1 ANALIZA SWOT CADRU NATURAL, AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ 
 

Tabel nr. 24 – Analiza SWOT cadru natural, agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- suprafaţa mare de teren agricol (care se 

pretează unei game largi de culturi 

agricole, cum ar fi: cartofi, grâu, porumb, 

orz, orzoaică); 

- sol favorabil pentru producția agricolă, 

pomicolă, pășuni și fânețuri datorită 

așezării geografice a comunei; 

- existența fermelor mici având ca 

activitate creșterea animalelor; 

- existența resurselor de lemn la nivel de 

comună; 

- existența unor relații bune de cooperare 

cu instituțiile și autoritățile județene și 

centrale în vederea valorificării sectorului 

agricol și silvicol; 

- puritatea aerului permite crearea și 

intensificarea reţelei turistice; 

- existența ciupercilor, fructelor de pădure 

și a plantelor medicinale în pădurile de pe 

teritoriul comunei; 

- lipsa factorilor poluatori; 

- utilizarea redusă a pesticidelor şi 

îngrăşămintelor în agricultură; 

- cadrul natural propice dezvoltării 

agroturismului. 

 

- investiții insuficiente în agricultură; 

- organizarea ineficientă a filierelor pe 

produs și numărul mic de contracte de 

preluare a producției; 

- lipsa unui sistem centralizat de desfacere 

al produselor agricole; 

- dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor 

din zootehnie și agricultură; 

- lipsa resurselor materiale care să 

faciliteze angajarea specialiștilor în 

agricultură în stadiul actual (slaba 

eficiență economică a exploatărilor 

agricole); 

- lipsa unor politici guvernamentale 

coerente în domeniu; 

- lipsa sistemelor de colectare a produselor 

pomicole la nivelul comunei; 

- insuficienţa rețelelor şi echipamentelor 

tehnico-edilitare, precum şi slaba 

echipare cu dotări specifice necesare 

domeniului agricol, silvicol și dezvoltării 

rurale; 

- lipsa unor centre de colectare şi 

valorificare a produselor agricole; 

- proprietăţi agricole dispersate; 
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- lipsa unui sistem de irigare la nivelul 

comunei. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- existența unui potențial hidrografic care 

poate fi valorificat; 

- existența unor asociații profesionale și a 

unor organisme de sprijin a 

producătorilor;  

- sprijinirea exploatațiilor agricole 

(fermelor) de semisubzistență; 

- sprijinirea fermierilor și deținătorilor de 

păduri să utilizeze serviciile de consiliere 

și consultanță în vederea îmbunătățirii 

performanțelor generale ale activității 

acestora confom înregistrării APIA; 

- promovarea inițiativelor de dezvoltare 

rurală;  

- îmbunătățirea și perfecționarea 

competențelor profesionale a persoanelor 

adulte care activează în domeniile 

agriculturii și industriei agro-alimentare; 

- posibilitatea de a forma asociații agricole 

în vederea valorificării culturilor agricole; 

- existenţa fondurilor cu finanţare 

nerambursabilă ce pot fi accesate pentru 

dezvoltarea mediului rural. 

- eroziunea și degradarea calității solurilor 

ce pot conduce la scăderea 

randamentului; 

- frecvența ridicată a perioadelor secetoase 

în agricultură; 

- despăduriri, utilizarea nejudicioasă a 

fondului forestier și a pășunilor; 

- capacități reduse de prelucrare a 

producției vegetale ce pot determina 

pierderi în perioadele de vârf de 

producție; 

- numărul de concurenți în creștere pentru 

produsele agroalimentare de pe piața 

Uniunii Europene; 

- cadrul legislativ instabil; 

- slaba informare a agricultorilor cu privire 

la normele europene; 

- pierderea culturii tradiționale pentru 

agricultură și silvicultură prin 

dezinteresul tinerilor față de acestea; 

- lipsa culturii umane de protecție a 

mediului înconjurător; 

- existenţa unor resurse locale insuficient 

sau necorespunzător valorificate. 
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3.2 ANALIZA SWOT INFRASTRUCTURA 
Tabel nr. 25 – Analiza SWOT infrastructură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- amplasarea în imediată vecinătate față de 

cele mai mari orașe din județul Suceava, 

respectiv: Fălticeni, Gura Humorului, 

Suceava, ce facilitează conectivitatea cu 

zona urbană; 

- existența căilor de acces  modernizate în 

comună; 

- traversarea comunei de către drumul 

european 2E; 

- existența rețelei de electricitate, rețelei de 

iluminat public, a telefoniei fixe și 

mobile; 

- eforturi ale autorităților locale de aplicare 

riguroasă a legislației privind protecția 

mediului, ecologizare și colectare 

selectivă a deșeurilor, comuna Cornu 

Luncii fiind singura comuna din județul 

Suceava care colectează selectiv deșeurile 

100%; 

- existența stațiilor de epurare și tratare a 

apelor reziduale; 

- existența parțială a rețelei de aducțiune 

apă și canalizare în comună; 

- existența unei biblioteci în comuna Cornu 

Luncii; 

- existența infrastructurii de sport, inclusiv 

a unei săli de sport cu o tribună de 180 de 

locuri în satul Brăiești; 

- valori de patrimoniu tangibil și intangibil 

insuficient promovate/protejate și 

valorificate; 

- insuficienţa rețelelor şi echipamentelor 

tehnico-edilitare, precum şi slaba 

echipare cu dotări specifice; 

- inexistența parcurilor de agrement și 

locurilor de petrecere a timpului liber în 

comună; 

- inexistența unui punct de informare 

turistică, respectiv investiții insuficiente 

în domeniul turismului; 

- inexistența unui centru pentru situații de 

urgență la nivelul comunei; 

- dotarea necorespunzătoare pentru 

intervenții în situații de urgență; 

- lipsa infrastructurii pietonale și velo; 

- valorificarea insuficientă a potenţialului 

hidrologic al comunei; 

- lipsa infrastructurii de captare și colecare 

a apelor pluviale; 

- infrastructura verde insuficient 

dezvoltată; 

- lipsa rampelor de acces în unele instituții 

de interes public în vederea facilitării 

accesului persoanelor cu dizabilități; 

- lipsa sistemului de supraveghere video,  a 

mijloacelor  de semnalizare luminoase și 
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- modernizarea infrastructurii de iluminat 

cu lămpi LED; 

- reabilitarea și modernizarea sistemelor 

existente de colectare și transport deșeuri; 

- conectarea instituțiilor publice din 

localitate la internet prin conexiuni 

broadband și promovarea conceptului de 

e - educație și e – guvernare. 

a indicatoarelor stradale pe unele străzi 

din comună; 

- lipsa acțiunilor de împădurire pentru 

prevenirea alunecărilor de teren; 

- existența clădirilor publice și blocuri de 

locuințe neeficiente din punct de vedere 

energetic; 

- lipsa unei stații de compost pentru 

deșeuri biodegradabile; 

- lipsa perdelelor de protecție a căilor de 

comunicații, localității și a câmpului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- posibilitatea elaborării planurilor pentru 

finalizarea proceselor de microzonare, 

cadastrare, parcelare și atribuire a 

titlurilor de proprietate; 

- existența tehnologiilor nepoluante, 

conform standardelor europene ce trebuie 

să fie implementate pe plan local; 

- posibilitatea amenajării spațiilor verzi din 

localitate, inclusiv cele situate lângă 

trotuare; 

- existența facilităților pentru realizarea de 

infrastructuri de generare și distribuire a 

surselor de energie alternativă, 

promovarea culturilor energetice și a 

proiectelor de energie eoliană, biomasă, 

energie solară; 

- posibilitatea prevenirii / reducerii 

efectelor riscurilor naturale prin 

modernizarea sistemului de intervenții în 

- amplasarea în apropiere de râul Moldova 

și alte pârâuri care necesită lucrări de 

regularizare a albielor și apărări de maluri 

pentru prevenirea și reducerea 

consecințelor distructive ale inundațiilor; 

- exploatarea potențialului comunei în mod 

arhaic, ceea ce împiedică modernizarea 

infrastructurii pentru turism, industrie 

etc.; 

- reticiența consumatorilor casnici de a se 

racorda la infrastructura de apă și 

canalizare; 

- lipsa spațiului necesar în unele zone 

pentru amenajarea infrastructurii 

pietonale și velo; 

- lipsa spațiilor necesare în unele zone 

pentru amenajarea rigolelor și a 

sistemelor de scurgere a apelor pluviale; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ                                                                                                      
COMUNA CORNU LUNCII                                                                                                                                     
- 2021-2027 - 

174 
 

situații de urgență (sistemul de 

avertizare). 

- costul ridicat al documentațiilor 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

- surse financiare insuficiente pentru 

susținerea proiectelor de modernizare a 

infrastructurii; 

- instabilitate legislativă și monetară; 

- instabilitate politică. 

 
 
 
3.3 ANALIZA SWOT DEMOGRAFIE ȘI ASPECTE SOCIALE 
Tabel nr. 26 – Analiza SWOT demografie și aspecte sociale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- populația activă din comuna Cornu 

Luncii reprezintă aproximativ 65% din 

totalul rezidenților, acest segment fiind 

o resursă importantă care susține 

potențialul de dezvoltare socio-

economic și a mediului de afaceri local; 

- populaţia tânără care denotă faptul că în 

comună există rezerve demografice care 

se vor concretiza în viitor în creşterea 

presiunii pe piaţa muncii; 

- existența infrastructurii socio-culturale 

ce influențează pozitiv Indicele 

Dezvoltării Umane la nivel de comună; 

- implicarea autorităţii locale în 

problemele sociale ale comunităţi; 

- stabilirile cu reședință sunt peste 

plecările cu reședința, ceea ce 

evidențiază o imigrație netă, cu efecte 

- trend moderat descendent al populației de 

la nivelul comunei Cornu Luncii, ce se 

aliniază trendului național; 

- proces accentuat de îmbătrânire al 

populației; 

- numărul persoanelor decedate este net 

superior numărului de născuți vii, ceea ce  

impactează semnificativ pe termen lung 

capitalul forței de muncă, acesta din urmă 

având repercusiuni asupra creșterii 

economice a comunei; 

- spor natural negativ înregistrat în ultima 

perioada; 

- adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature ș vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale, în general, și la 

fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 
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pozitive asupra capitalului de muncă și 

nemijlocit asupra dezvoltării economice 

a comunei Cornu Luncii; 

- rata infracționalității extrem de redusă; 

- disponibilitatea de a muncii în condiții 

de motivare adecvată; 

- existența resurselor umane într-un 

volum și calificare ce pot asigura 

dezvoltarea activității economico- 

sociale. 

- ponderea salariaților în total populație 

activă este destul de mică, resimțindu-se 

la nivel local o nevoie acută de dezvoltare 

prin creșterea atractivității investiționale 

a comunei și crearea de noi oportunități 

de utilizare a resurselor umane și 

materiale de care dispune localitatea; 

- existența șomajului de lungă durată care 

conduce la descalificarea și descurajarea 

foștilor angajați. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- conservarea tradițiilor și ospitalitatea 

locuitorilor din mediul rural care ar 

putea să crească potențialul turistic al 

comunei; 

- grad ridicat de adaptare la schimbări a 

locuitorilor comunei; 

- distanța relativ mică până în municipiul 

Suceava, unde tinerii își pot continua 

studiile pentru formarea capitalului 

uman bine pregătit; 

- susținerea natalității la nivel național 

prin stimulente guvernamentale 

(ajutoare pentru copii, alocații, etc.); 

- susținerea demografică prin programe 

naționale de vaccinare și programe 

obligatorii subvenționate privind 

controlul medical pentru mame și copii; 

- fondurile comunitare puse la dispoziţie 

în domeniul social; 

- dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului 

civic; 

- reducerea cuantumului indemnizaţiei de 

maternitate poate determina reducerea 

ratei natalităţii; 

- creșterea presiunii asupra sistemului de 

protecție socială, prin creșterea cererii de 

servicii și prestații sociale; 

- tendința de lungă durată a modificării 

structurii pe vârste a populației, în 

favoarea celor vârstnici și în dezavantajul 

celor tineri reprezintă un fenomen 

negativ cu implicații sociale și 

economice; 

- gradul de sărăcie generează fenomene de 

depopulare, de plecare a tinerilor şi 

adulţilor pentru a lucra în străinătate, la 

care se adaugă îmbătrânirea populaţiei, 

ceea ce creează premizele diminuării 

populaţiei; 

- reducerea numărului locurilor de muncă 

și creșterea șomajului; 
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- îmbunătățirea serviciilor publice pentru 

reducerea disparităților între mediul 

urban și rural în vederea reducerii 

sporului migrator; 

- existența programelor de finanțare din 

fonduri structurale privind dezvoltarea 

capacității umane. 

- pierderea tradițiilor și a valorilor 

culturale (risc crescut pentru minorități); 

- adaptarea mai lentă a populației rurale 

mature ș vârstnice la schimbările și 

provocările lumii actuale, în general, și la 

fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special. 

 
 
3.4 ANALIZA SWOT ECONOMIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ 
Tabel nr. 27 – Analiza SWOT economie și forță de muncă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- forța de muncă existentă și nefructificată 

la valoarea reală; 

- prezența unor activități economice 

neagricole în ultimii ani; 

- potențial de dezvoltare a turismului în 

zonă; 

- existența în localitate a agenților 

economici, care ajută la dezvoltarea 

localității și la crearea de noi locuri de 

muncă; 

- suportul administrației locale oferit noilor 

investitori; 

- nivelul scăzut al taxelor și impozitelor 

locale. 

- resurse financare la nivel local 

insuficiente pentru susținerea și 

promovarea unor noi investiții; 

- folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate și eficiență economică 

scăzută; 

- lipsa unui management calitativ la nivelul 

afacerilor mici; 

- inexistența unor forme de promovare a 

comunei pentru creșterea numărului de 

turiști pe teritoriul acesteia; 

- infrastructură deficitară de asistență 

pentru afaceri; 

- lipsa canalelor de colectare a produselor 

agricole; 

- folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate și eficiență economică 

scăzută; 

- lipsa unor investiți economice de tip 

parteneriat public-privat; 
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- lipsa unei strategii de marketing local 

insuficienta promovare a produselor și 

serviciilor locale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- existenţa unor terenuri, spaţii şi clădiri ce 

pot fi utilizate de către întreprinzători 

pentru demararea unor afaceri locale; 

- disponibilitatea din partea autorităţilor 

locale de a încheia parteneriate cu 

investitori locali sau străini; 

- existenţa unor exemple din cadrul 

comunităţii privind dezvoltarea unor 

afaceri; 

- preocuparea pentru introducerea 

tehnologiilor noi și pentru activitatea de 

cercetare-dezvoltare; 

- existența și posibilitatea accesării 

programelor de finanțare nerambursabilă 

din Fonduri Europene pentru dezvoltarea 

activității sau susținerea 

antreprenoriatului; 

- dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare 

care să conecteze producătorii și 

consumatorii, inclusiv să asigure o 

legătură mai bună între mediul rural și 

urban; 

- programe de consiliere și orientare 

profesională pentru șomeri, persoane 

inactive sau persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă. 

- legislație în continuă schimbare; 

- oferte de creditare greu accesibile; 

- numărul în scădere a populației active; 

- din cauza infrastructurii insuficient 

dezvoltate raportate la potențialul 

comunei, investitorii au un interes scăzut 

pentru începerea afacerilor în comună; 

- creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale în 

perspectivă; 

- receptivitate și flexibilitate scăzută a 

populației locale la cerințele noi ale 

pieței, care determină în timp decalaje 

economice mari; 

- politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite numeroase); 

- interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri în comună, din 

cauza lipsei pieței de desfacere; 

- migrația forței de muncă spre centrele 

urbane din proximitate. 
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3.5 ANALIZA SWOT CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
Tabel nr. 28 – Analiza SWOT capacitate administrativă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- mediu de lucru organizat și disciplinat; 

- experiență, disponibilitatea și 

determinarea personalului pentru 

modernizarea și eficientizarea 

administrației publice; 

- existența și aplicarea regulamentului de 

organizare și funcționare; 

- atragerea surselor de finanțare și 

derularea proiectelor de la bugetul de 

stat și din fonduri europene; 

- servicii de calitate acordate cetățenilor 

comunei; 

- participarea angajaților aparatului 

propriu de specialitate la programe, 

cursuri de instruire și de perfecționare 

profesională; 

- experența aparatului administrativ în 

derularea proiectelor din diverse surse 

de finanțare; 

- adaptarea site-ului primăriei pentru 

persoanele cu dizabilități, acesta având 

diverse opțiuni de accesibilitate; 

- susținerea aparatului administrativ de 

către diverse ONG-uri din Germania; 

- implicarea efectivă a conducerii la nivel 

de vârf în procesul de conștientizare și 

aplicare a acțiunilor legate de reformă în 

administrație; 

- lipsa indicatorilor și criteriilor de 

evaluare; 

- fonduri insuficiente pentru formare 

profesională; 

- comunicare interinstituţională greoaie; 

- resurse bugetare alocate dezvoltării 

economice locale insuficiente nevoilor 

existente ale comunității; 

- absenţa unui sistem modern de 

monitorizare şi evaluare a serviciilor 

publice; 

- insuficienta dezvoltare a digitalizării în 

cadrul primăriei; 

- utilizarea relativ scăzută a tehnologiilor 

avansate; 

- rezistența la schimbare manifestată de o 

parte din personalul instituției; 

- dificultăți legate de aplicarea curentă a 

noilor acte normative datorită 

multitudinii și complexității acestora. 
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- existența unui cadru legal coerent și 

stabil privind liberul acces la informația 

de interes public și transparența actului 

administrativ. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- existența surselor de finanțare pentru 

digitalizarea serviciilor publice la nivel 

de comună; 

- cooperarea cu alte comune învecinate, 

cum ar fi realizarea unei asocieri cu 

comuna Rădășeni pentru atragerea de 

fonduri în vederea depunerii proiectului 

pentru aducțiunea de gaz metan în 

ambele localități; 

- exisența de noi platforme de e-learning, 

e-guvernare care pot fi implementate la 

nivel local; 

- înfrăţirea cu alte localități și utilizarea 

schimburilor de experienţă; 

- parteneriate între instituțiile publice și 

societatea civilă pentru dezvoltarea 

serviciilor publice; 

- realizarea de către UAT a unor studii în 

vederea identificării nevoilor și 

așteptărilor cetățenilor față de serviciile 

oferite de acestea. 

- educaţie, cultură civică slab dezvoltate, 

grad redus de participare civică; 

- plecarea specialiștilor din aparatul 

propriu către alte domenii de activitate, în 

special cele din domeniul privat, datorită 

standardelor salariale mult mai ridicate; 

- legislația instabilă, incoerentă, ce suferă 

dese modificări; 

- sprijin redus din partea unor autorități 

publice centrale; 

- neimplicarea tuturor actorilor; 

- unele servicii neadecvate la 

nevoile/așteptările cetățenilor; 

- dificultatea realizării unei strategii și a 

unor planuri de acțiune care să reziste 

schimbărilor politice. 
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CAPITOLUL IV: STRATEGIA DE DEZVOLTARE PROPUSĂ 

4.1 VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 
Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Cornu 

Luncii pentru perioada 2021-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și ceea 

ce trebuie să devină comuna Cornu Luncii în următorii 7 ani. 

 În viziunea reprezentanților autorității pubblice locale, comuna Cornu Luncii va deveni 

până în anul 2027, o comună mult mai prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare și durabilă, 

care va tinde spre îmbunătățirea continuă a calității vieții, spre gestionare și utilizarea eficientă 

a resurselor, pentru o valorificare a potențialului de inovare ecologică și socială al economiei, 

astfel încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială, devenind un 

centru rural important din punct de vedere social și economic.   

Prin urmare, viziunea comunei Cornu Luncii este aceea de a-și orienta acțiunile în 

vederea creșterii calității vieții populației, dinamizarea și susținerea economiei, agriculturii și 

turismului, sprijinirea educației continue, precum și promovarea identității culturale și a 

tradițiilor, într-un mediu sănătos. 

Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei va fi instrumentul de lucru al 

administrației publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, 

decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs 

să existe abateri din cauza urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în 
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anumite momente. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Locală se dorește a fi, în aceeași 

măsură, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în progresul 

economico-social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul 

de timp propus până în 2027.  

Mai mult, Strategia de Dezvoltare Locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare, indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final 

detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice 

locale. 

Astfel, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornnu Luncii este realizată în 

contextul pregătirii unui nou ciclu strategic și de programare a fondurilor europene, pentru 

perioada 2021-2027.  

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pronind de la problemele cu care 

se confruntă localitatea, abordate într-un cadru integrat și propune un model de dezvoltare 

economică care să susțină rezolvarea problemelor sociale, precum și exploatarea rațională a 

resurselor, protejarea mediului ambient și folosirea oportunităților locale și a surselor de 

finanțare disponibile. 

În urma analizei situației existente și a utilizării instrumentelor specifice de programare 

strategică, au fost definite principalele direcții de intervenție în care autoritatea publică locală 

își va concentra resursele în vederea îndeplinirii viziunii propuse prin strategie: 

Tabel  nr. 29 Direcțiile strategice ale comunei Cornu Luncii pentru perioada 2021-2027 

NR. 

CRT. 

DIRECȚIE 

STRATEGICĂ 
DESCRIERE DIRECȚIE STRATEGICĂ 

1.  Direcția strategică nr. 1 
Dezvoltarea rurală, sprijinirea agriculturii și 

silviculturii 

2.  Direcția strategică nr. 2 Dezvoltarea economică și a capitalului de muncă 

3.  Direcția strategică nr. 3 Dezvoltarea educațională 

4.  Direcția strategică nr. 4 
Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu 

mediul 

5.  Direcția strategică nr. 5 Creșterea incluziunii sociale 
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6.  Direcția strategică nr. 6 Dezvoltarea turistică, culturală și sportivă 

7.  Direcția strategică nr. 7 Adaptarea la noile tehnologii 

8.  Direcția strategică nr. 8 Servicii publice adaptate nevoilor cetățenilor 

9.  Direcția strategică nr. 9 Cooperare 

 

Direcțiile strategice se vor materializa în obiective strategice, respectiv: 

1.  

Obiectiv strategic nr. 1 

Dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază, a agriculturii și silviculturii și 

îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare în comuna 

Cornu Luncii 

2.  
Obiectiv strategic nr. 2 

Dezvoltarea echilibrată a economiei locale concomitent cu forța de muncă calificată 

3.  

Obiectiv  strategic nr. 3 

Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin 

pentru formare și învățărea pe tot parcursul vieții 

4.  

Obiectiv strategic nr. 4 

Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării 

surselor alternative 

5.  
Obiectiv strategic nr. 5 

Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

6.  
Obiectiv strategic nr. 6 

Teritoriu local atractiv pentru turism cultură și sport 

7.  
Obiectiv strategic nr. 7 

Dezvoltarea tehnologică și digitalizarea 

8.  Obiectiv strategic nr. 8 
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Creșterea capacității instituționale 

9.  
Obiectiv strategic nr. 9 

Dezvoltarea cooperării și asocierii 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 1:  DEZVOLTARE RURALĂ, SPRIJINIREA 

AGRICULTURII ȘI SILVICULTURII 

Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază, a agriculturii 

și silviculturii, și îmbunătățirea accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de 

deplasare în comuna Cornu Luncii 

Măsuri specifice obiectivului strategic: 

Măsura 1.1 Dezvoltarea în continuare a infrastructurii de transport și comunicații și atingerea 

unui grad de asfaltare de 100% din total infrastructură rutieră de la nivelul comunei; 

Măsura 1.2 Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare (apă, apă uzată, sistem 

de supraveghere video, gaze naturale, etc..); 

Măsura 1.3 Sprijin pentru dezvoltarea formelor asociative agricole și de creștere a animalelor 

cu scop economic; 

Măsura 1.4 Sprijin pentru desfacerea produselor locale. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 2:  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI A CAPITALULUI 

DE MUNCĂ 

Obiectiv strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale concomitent cu forța 

de muncă calificată 

Măsura 2.1 Măsuri pentru susținerea și dezvoltarea activităților economice; 

Măsura 2.2 Creșterea competitivității prin inovare, digitalizare și dezvoltare economică; 

Măsura 2.3 Atragerea de noi investitori; 

Măsura 2.4 Valorificarea durabilă a resurselor naturale ale comunei în vederea creșterii 

atractivității și competitivității sectoarelor economice principale. 

 
 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 3: DEZVOLTARE EDUCAȚIONALĂ 

Obiectiv strategic nr. 3 - Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la 

sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții 

Măsura 3.1 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale și asigurarea unui proces de învățare 

modern adaptat cerințelor pieței; 

Măsura 3.2 Modernizarea serviciilor educaționale adresate elevilor și cadrelor didactice pentru 

fiecare nivel educațional; 

Măsura 3.3 Creșterea accesului la serviciile de educație pentru persoanele aparținând 

grupurilor vulnerabile; 

Măsura 3.4 Modernizarea și îmbunătățirea accesului la infrastructura sportivă educațională. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 4: DEZVOLTAREA UNEI COMUNITĂȚI LOCALE 

PRIETENOASE CU MEDIUL 

 Obiectivul strategic nr. 4 – Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței 

energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie 

Măsura 4.1 Investiții ce promovează infrastructura verde; 

Măsura 4.2 Investiții în asigurarea/îmbunătățirea unor sisteme de iluminat public performant 

și eficient energetic; 

Măsura 4.3 Modernizarea gestionării deșeurilor; 

Măsura 4.4 Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor; 

Măsura 4.5 Atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, prevenirea 

riscurilor naturale. 
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 5: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, 

CREȘTEREA INCLUZIUNII SOCIALE 

Obiectivul strategic 5 – Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

Măsura 5.1 Modernizarea și dezvoltarea serviciilor de sănătate; 

Măsura 5.2 Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale (centru de zi, centru 

rezidențial, centru multifuncțional, etc..); 

Măsura 5.3 Dezvoltarea infrastructurii cultural-recreative și susținerea dezvoltării comunitare; 

Măsura 5.4 Susținerea formării profesionale a personalului din domeniul asistenței sociale. 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 6: DEZVOLTAREA TURISTICĂ, CULTURALĂ ȘI 

SPORTIVĂ  

Obiectivul strategic 6 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport 

Măsura 6.1 Modernizarea și extinderea elementelor de semnalistică de la nivelul comunei 

Cornu Luncii; 

Măsură 6.2 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și 

dezvoltarea infrastructurii culturale inovatoare; 

Măsura 6.3 Punerea în valoare a identității culturale locale prin acțiuni specifice de promovare, 

informare și cooperare; 

Măsura 6.4 Îmbunătățirea infrastructurii de turism; 

Măsura 6.5 Dezvoltarea de infrastructuri rurale, regenerare spații publice; 

Măsura 6.6 Dezvoltarea infrastructurii de agrement. 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 7: ADAPTAREA LA NOILE TEHNOLOGII 

Obiectivul strategic nr. 7 – Dezvoltarea tehnologică și digitalizare 

Măsura 7.1 Digitalizarea serviciilor publice la nivel local; 

Măsura 7.2 Promovarea competențelor digitale în afara sistemelor de învățământ oficiale, în 

rândul agricultorilor, al administratorilor silvici și al întreprinderilor rurale; 

Măsura 7.3 Creșterea capacității administrației publice locale de management integrat al 

resurselor culturale și naturale ale comunei, inclusiv prin implementarea de soluții inovative.  
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DIRECȚIA STRATEGICĂ 8: SERVICII PUBLICE ADAPTATE NEVOILOR 

CETĂȚENILOR 

Obiectivul strategic nr. 8 – Creșterea capacității instituționale 

Măsura 8.1 Dezvoltarea serviciilor de e-administrație; 

Măsura 8.2 Creșterea eficienței activității administrației publice locale; 

Măsura 8.3 Modernizarea administrației locale în vederea creșterii accesului populației la 

servicii publice modernizate; 

Măsura 8.4 Dezvoltarea, modernizarea și diversificarea serviciilor publice pentru cetățeni; 

Măsura 8.5 Promovarea unui mod de lucru transparent, pozitiv și participativ al guvernării 

locale. 

 

DIRECȚIA STRATEGICĂ 9 - COOPERARE 

Obiectiv strategic nr. 9 – Dezvoltarea cooperării și asocierii 

Măsura 9.1 – Încurajarea și promovarea parteneriatului public-privat 

Măsura 9.2 – Încurajarea schimburilor de experiență și bune practici 
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4.2 PLAN DE ACȚIUNE ȘI PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
 

Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

Obiectivul strategic nr. 1 – Dezvoltarea în continuare a serviciilor de bază, a agriculturii și silviculturii, și îmbunătățirea accesibilității 

concomitent cu creșterea siguranței de deplasare în comuna Cornu Luncii 

1.  

Modernizarea 

infrastructurii rutiere în 

comuna Cornu Luncii 

Obiective: 

- creșterea siguranței de deplasare a 

locuitorilor pe drumurile locale; 

- îmbunătățirea condițiilor de 

accesibilitate în comună. 

 Activități: 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- realizarea lucrărilor de execuție și 

altor lucrări conform expertizei 

tehnice. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

2.  

Amenajare trotuare, 

alei pietonale, șanțuri de 

scurgere, podețe și punți 

Obiective: 

- creșterea siguranței de deplasare a 

pietonilor; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

pietonale în comuna 

Cornu Luncii 

- îmbunătățirea condițiilor de 

accesibilitate. 

Activități: 

- realizarea documenației tehnico-

economice; 

- realizarea lucrărilor de execuție și 

altor lucrări conform expertizei 

tehnice. 

3.  

Modernizarea și 

reabilitarea drumurilor 

agricole din comuna 

Cornu Luncii 

Obiective: 

- îmbunătățirea gradului de acces la 

terenurile agricole; 

- dezvoltarea agriculturii locale. 

Activități: 

- realizarea documenației tehnico-

economice; 

- realizarea lucrărilor de execuție și 

altor lucrări conform expertizei 

tehnice. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

4.  

Amenajare/modernizare 

stații de transport 

public în comun din 

comuna Cornu Luncii 

Obiective: 

- îmbunătățirea condițiilor de trai și 

mobilitate pentru populația rurală. 

Activități: 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- achiziția și montarea stațiilor de 

transport în comun în toate satele 

aparținătoare comunei Cornu 

Luncii. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

5.  

Amenajarea 

aerodromului în 

comuna Cornu Luncii 

Obiective: 

- facilitarea accesului în zona de 

Nord a țării pentru turiști, dar și 

pentru situațiile de urgență. 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- execuție lucrări de amenajare a 

aerodromului în comuna Cornu 

Luncii în vederea promovării 

turismului local, dar și pentru 

situațiile de urgență.  

6.  

Extinderea sistemului 

de alimentare cu apă și 

apă uzată în comuna 

Cornu Luncii 

Obiective: 

- îmbunătățirea condițiilor de trai 

pentru populația rurală; 

- facilitarea accesului tuturor 

locuitorilor din comuna Cornu 

Luncii la condiții și utilități de 

bază. 

Activități: 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- realizarea lucrărilor de extindere a 

sistemului de alimentare cu apă și 

apă uzată; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- asigurarea condițiilor tehnice 

pentru posibilitatea racordării 

populației la rețeaua de canalizare. 

7.  

Construire rețea 

inteligentă de distribuție 

gaze naturale în comuna 

Cornu Luncii 

Obiective: 

- garantarea accesului comunităţii 

locale din comuna Cornu Luncii la 

o infrastructură publică de calitate 

prin dezvoltarea unui sistem 

inteligent de distribuție, stocare și 

transport al gazelor naturale. 

Activități: 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- realizarea execuției lucrărilor de 

construire rețea inteligentă de 

distribuție gaze naturale.  

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Studiu de 

fezabilitate 
2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

8.  

Înființarea, dezvoltarea, 

și dotarea 

infrastructurii de 

valorificare a 

produselor locale 

Obiective: 

- creșterea gradului de consum al 

produselor locale; 

- stimularea economiei locale. 

Activități: 

- măsuri pentru înființarea, 

dezvoltarea, modernizarea și 

dotarea infrastructurii de 

valorificare a produselor locale.  

 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

9.  

Încurajarea înființării și 

funcționării 

administrative a 

grupurilor de 

producători și a altor 

forme asociative 

agricole și de creștere a 

Obiective: 

- adaptarea producției și a 

produselor producătorilor care 

sunt membri ai acestor grupuri la 

cerințele pieței; 

- introducerea în comun a 

produselor pe piață; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

animalelor cu scop 

economic 

- stabilirea unor norme comune 

privind informarea asupra 

producției, acordând o atenție 

deosebită recoltării și 

disponibilității; 

- realizarea unor activități care pot 

fi desfășurate de către grupurile de 

producători și a altor forme 

asociative cu scop economic. 

Activități: 

- campanii de informare privind 

importanța înființării și 

funcționării administrative a 

grupurilor de producători; 

- alte măsuri specifice pentru 

susținerea asocierii și funcționării 

grupurilor de producători și de 

creștere a animalelor. 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

Obiectiv strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale concomitent cu forța de muncă calificată 

10.  

Promovarea comunei 

Cornu Luncii în mediul 

de afaceri pentru 

atragerea investitorilor 

Obiective: 

- îmbunătățirea mediului de afaceri 

în vederea creșterii nivelului de trai 

din comuna Cornu Luncii. 

Activități: 

- campanii de promovare; 

- acordarea de facilități agenților 

economici; 

- facilitarea accesului la utilități 

pentru operatorii economici. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

11.  

Promovarea 

programelor 

guvernamentale și/sau 

europene pentru 

stimularea înființării 

Obiective: 

- dezvoltarea economiei locale. 

Activități: 

- campanii de informare și promovre 

a programelor guvernamentale 

și/sau europene pentru stimularea 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

sau modernizării 

firmelor 

înființării sau modernizării 

firmelor. 

12.  
Competitivitate prin 

inovare, digitalizare și 

dezvoltare economică 

Obiective: 

- fructificarea avantajelor 

digitalizarii în beneficiul 

cetățenilor și al companiilor. 

Activități: 

- campanii de informare și 

promovare al programelor 

guvernamentale și/sau europene 

pentru stimularea înființării sau 

modernizării firmelor. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

13.  

Crearea parcului 

industrial la nivel de 

comună în vederea 

creșterii competitivității 

Obiective: 

- creșterea competitivității firmelor 

locale din domeniul industrial. 

Activități: 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

fabricilor industriale 

locale 

- identificarea spațiului pentru un 

parc industrial; 

- lucrări de amenajare a parcului 

industriale; 

- dotarea parcului industrial cu 

echipamente necesare pentru buna 

funcționare.  

Obiectiv strategic nr. 3 - Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la sistemul educațional și sprijin pentru formare și 

învățarea pe tot parcursul vieții 

14.  

Cresterea eficienței 

energetice a școlii 

gimnaziale Braiești din 

comuna Cornu Luncii, 

judetul Suceava 

Obiective: 

- îmbunătățirea accesului la 

infrastructura educațională 

modernă, eficientă energetic; 

- asigurarea unui sistem educațional 

calitativ pentru reducerea 

discrepanțelor între mediul rural și 

mediul urban. 

 

Buget de 

Stat/Fonduri 

Europene 

Studiu de 

fezabilitate 
2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

Activități:  

- realizarea lucrărilor de creștere a 

eficienței energetice; 

- dotarea infrastructurii modernizate 

cu mobilier și dotări specifice. 

15.  

Creșterea eficienței 

energetice a Școlii 

Gimnaziale Baișești din 

comuna Cornu Luncii, 

judetul Suceava 

Obiective: 

- îmbunătățirea accesului la 

infrastructura educațională 

modernă, eficientă energetic; 

- asigurarea unui sistem educațional 

calitativ pentru reducerea 

discrepanțelor între mediul rural și 

mediul urban. 

Activități:  

- realizarea lucrărilor de creștere a 

eficienței energetice; 

- dotarea infrastructurii modernizate 

cu mobilier și dotări specifice. 

Buget de 

Stat/Fonduri 

Europene 

Studiu de 

fezabilitate 
2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

16.  
Transport specializat 

pentru preșcolari și 

școlari  

Obiective: 

- îmbunătățirea accesului la 

infrastructura școlară și preșcolară 

și reducerea abandonului școlar. 

Activități: 

- achiziție mijloc de transport 

specializat pentru transportul 

preșcolarilor și școlarilor din satele 

aparținătoare comunei. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

17.  
Înființarea/dezvoltarea 

infrastructurii pentru 

educația non-formală 

Obiective: 

- realizarea unui poces educațional 

optim dezvoltării armonioase a 

personalității copiilor; 

- oportunități de învățare formală și 

nonformală, pentru consolidarea 

competențelor, învățare remedială 

și accelerare a învățării prin 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

activități educative, recreative și 

de timp liber. 

Activități: 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- achiziționarea de dotări specifice 

pentru educația non-formală; 

- susținerea programelor de învățare 

prin acțiune, învățarea de la egali 

și activități de voluntariat. 

Obiectivul strategic nr. 4 – Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de 

energie 

18.  
Creșterea eficienței 

energetice aferente 

clădirilor publice 

Obiective: 

- creșterea eficienței energetice în 

clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

înregistrează consumuri 

energetice mari.  

Activități:  

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- îmbunătățirea izolației termice a 

anvelopei clădirilor, șarpantelor și 

învelitoarelor, inclusiv măsuri de 

conslidare a acestora; 

- înlocuirea corpurilor de iluminat 

fluorescente și incandescente cu 

corpuri de iluminat LED, ce au o 

eficiență sporită; 

- implementarea sistemelor de 

management al funcționării 

consumurilor energetice; 

- alte activități conform expertizei. 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

19.  

Înființarea sistemului 

public de iluminat 

inteligent în comună și 

extinderea acestuia 

acolo unde este cazul 

Obiective: 

- creșterea eficienței energetice; 

- reducerea poluării; 

- creșterea calității vieții și creșterea 

siguranței locuitorilor pe timp de 

noapte în comună. 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- înlocuirea sistemelor de iluminat 

public cu incandescență cu 

iluminat prin utilizarea unor lămpi 

cu eficiență energetică ridicată, 

durata mare de viață și asigurarea 

confortului corespunzător, 

inclusiv prin reabilitarea 

instalațiilor electrice. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

20.  

Îmbunătățirea 

sistemului de colectare 

al deșeurilor 

Obiective: 

- menținerea gradului de reciclare la 

nivelul comunei; 

- reducerea poluării; 

- creșterea calității vieții. 

Activități: 

- campanii de informare și 

promovare privind colectarea 

selectivă a deșeurilor; 

- implementarea unui sistem de 

colectare a deșeurilor comunitare 

prin achiziția containerelor 

individuale pentru colectarea 

selectivă a acestora de către 

fiecare gospodărie în parte.  

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

21.  
Crearea energiei prin 

realizarea 

microhidrocentralelor 

Obiective: 

- crearea sistemului propriu de 

energie electrică ce va putea fi 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

pe cursul de apă a 

râului Moldova 

folosit în cadrul comunei prin 

realizarea microhidrocentralelor 

pe râul Moldova. 

Activități: 

- realizarea studiilor tehnice; 

- realizarea execuției lucrărilor de 

aamenajare a 

microhidrocentralelor.  

Obiectivul strategic 5 -  Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

22.  
Realizarea satului 

social-complex de 

servicii sociale 

Obiective: 

- transformarea centrului de la 

Sasca Mică într-un complex 

rezidențial de servicii și facilități 

sociale de nivel european. 

Activități: 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene/ 

Donații 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- realizarea centrelor de recuperare 

pentru persoanele cu nevoi 

speciale; 

- realizarea căsuțelor protejate 

pentru persoanele cu nevoi 

speciale; 

- realizarea atelierelor de economie 

socială unde vor fi angajate 

persoanele cu nevoi speciale; 

- modernizarea celor două clădiri 

rezidențiale. 

23.  
Construire dispensar 

medical în comuna 

Cornu Luncii 

Obiective: 

- creșterea gradului de acces la 

servicii medicale moderne și 

performante. 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

Buget local/ Buget 

de Stat 
Execuție 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- lucrări de execuție; 

- dotarea dispensarului cu 

echipamente specifice.  

24.  

Realizarea cursurilor de 

susținere și formare a 

persoanelor ce lucrează 

în domeniul social 

Obiective: 

- cursuri de formare și instruire a 

persoanelor din domeniul social; 

Activități: 

- realizarea cursurilor de formare și 

instruire a persoanelor din 

domeniul socal. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene/ 

Donații 

Idee de proiect 2021-2027 

25.  

Amenajarea spațiilor 

verzi de petrecere a 

timpului liber în fiecare 

sat din comuna Cornu 

Luncii 

Obiective: 

- crearea infrastructurii de petrecere 

a timpului liber și de comunicare 

între localnici; 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

tehnice-economice; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- realizarea lucrărilor de amenajare 

a spațiilor verzi de petrecere a 

timpului liber. 

Obiectivul strategic 6 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport 

26.  

Realizarea panourilor 

indicatoare în vederea 

accesibilizării punctelor 

de interes local 

Obiective: 

- accesibilizarea obiectivelor 

turistice și punctelor de interes 

local. 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- lucrări de execuție și amplasare a 

panourilor indicatoare pentru 

accesibilizarea punctelor de 

interes și a obiectivelor turistice. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

27.  

Crearea spațiilor și 

zonelor de agrement în 

comuna Cornu Luncii 

în vederea creșterii 

potențialului turistic 

Obiective: 

- revitalizarea mediului rural; 

- îmbunătățirea gradului de atracție 

turistică a teritoriul rural; 

- regenerarea terenurilor 

dezafectate, dar cu potențial 

turistic valoros. 

Activități: 

- realizarea documentațiilor 

tehnico-economice; 

- execuție lucrări de amenajare zone 

de agrement și petrece a timpului 

liber în natură în vederea 

promovării turismului local.  

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Studiu de 

fezabilitate 
2021-2027 

28.  
Promovarea turistică a 

comunei Cornu Luncii 

Obiective: 

- punerea în valoare a obiectivelor 

turistice și a patrimoniului cultural 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

și natural din comuna Cornu 

Luncii; 

- punerea în valoare a patrimoniului 

cultural imaterial local; 

- creșterea numărului de turiști care 

tranzitează comuna Cornu Luncii. 

Activități: 

- elaborarea de materiale de 

informare și promovare turistică; 

- elaborarea de studii și cercetări 

despre patrimoniul imaterial local; 

- realizarea evenimentelor culturale 

care să atragă turiști interesați de 

patrimoniu imaterial local și 

agroturism; 

- reconstituirea unor tradiții și 

obiceiuri locale. 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

29.  

Sprijinirea agenților 

economici în 

dezvoltarea afacerilor în 

domeniul turistic 

Obiective: 

- dezvoltarea economică a 

comunității locale; 

- creșterea calității vieții a 

locuitorilor comunei; 

- dezvoltarea turistică a comunei 

Cornu Luncii și crearea zonelor de 

interes turistic. 

Activități: 

- suport pentru agenții economici în 

deschiderea de afaceri în domeniul 

turistic. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

30.  

Exploatarea resurselor 

locale cum ar fi izvoare 

cu apă sulfuroasă în 

vederea creșterii 

atractivității comunei 

Obiective: 

- dezvoltarea economică a 

comunității locale; 

- creșterea calității vieții a 

locuitorilor comunei; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- dezvoltarea turistică a comunei 

Cornu Luncii și crearea zonelor de 

interes turistic. 

Activități: 

- amenajarea zonelor aferente 

izvoarelor cu apă sulfuroasă; 

- crearea infrastructurii necesare 

pentru exploatarea resurselor 

naturale, respectiv apă minerală 

sulfuroasă. 

31.  
Construire și dotare 

sală sport în comuna 

Cornu Luncii 

Obiective: 

- promovarea sportului în rândul 

tinerilor. 

Activități:  

- identificarea terenului; 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- realizarea achizițiilor specifice; 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- construire sală de sport; 

dotarea noii infrastructuri. 

Obiectivul strategic nr. 7 – Dezvoltarea tehnologică și digitalizare 

32.  
Dezvoltarea serviciilor 

de e-administrație 

Obiective: 

- susținerea digitalizării în 

beneficiul cetățenilor. 

Activități: 

- decoltarea sistemului on-line 

implementat prin digitalizarea 

unor noi servicii. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

33.  
Acces gratuit la WI-FI 

în spațiile publice din 

comuna Cornu Luncii 

Obiective: 

- promovarea accesului gratuit la 

WI-FI în spațiile publice precum 

clădirile publice, stațiile de 

transport în comun, etc.. 

Activități: 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- realizarea documentației tehnico-

economice; 

- achiziționarea echipamentelor; 

- montajul și punerea în funcțiune a 

sistemului WI-FI. 

34.  

Extinderea sistemului 

de supraveghere video 

în comuna Cornu 

Luncii 

Obiective: 

- îmbunătățirea siguranței 

locuitorilor din comuna Cornu 

Luncii. 

Activități: 

- achiziția camerelor de 

supraveghere video și extinderea 

sistemului existent de 

supraveghere video. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

35.  Digitalizare locală 

Obiective: Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- creșterea gradului de utilizare al 

tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor; 

- susținerea conectivității. 

Activități: 

- implementarea de măsuri pentru 

stimularea dezvoltării tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor. 

Obiectivul strategic nr. 8 – Creșterea capacității instituționale 

36.  

Dezvoltarea resurselor 

umane din cadrul 

aparatului de 

specialitate al Unității 

Administrativ 

Teritoriale 

Obiective: 

- creșterea performanței la locul de 

muncă; 

- creșterea gradului de mulțumire 

privind interacțiunea cu 

funcționarii publici. 

Activități: 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- participarea personalului la cursuri 

de formare și perfecționare a 

resurselor umane din administrația 

publică; 

- încurajarea schimburilor de 

experiență; 

- încurajarea utilizării bunelor 

practici din domeniu; 

- alte măsuri specifice care să 

conducă la îndeplinirea 

obiectivelor. 

37.  

Achiziționarea de 

utilaje, echipamente 

pentru serviciile publice 

locale 

Obiective: 

- îmbunătățirea accesului populației 

din comuna Cornu Luncii la 

serviciile publice de bază. 

Activități: 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

- achiziționarea de echipamente 

specializate pentru activitățile de 

întreținere al domeniului public. 

38.  
Lucrări de Cadastru și 

Carte Funciară în 

comuna Cornu Luncii 

Obiective: 

- extinderea geografică a sistemului 

de înregistrare a proprietăților în 

cadastru și cartea funciară. 

Activități: 

- înregistrări gratuite a imobilelor în 

sistemul integrat de cadastru și 

carte funciară; 

- eliberarea certificatelor pentru 

înscrierea în cartea funciară a 

posesorilor de proprietate. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

Obiectiv strategic nr. 9 – Dezvoltarea cooperării și asocierii 
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Nr. 

crt. 

Obiectiv strategic 

/ Denumire investiție Obiective și activități propuse 
Potențiale surse 

de finanțare 
Stadiu 

Perioada de 

implementare 

39.  
Schimburi culturale și 

acțiuni de colaborare cu 

alte localități 

Obiective: 

- creșterea gradului de cooperare; 

- îmbunătățirea procesului 

administrativ local. 

Activități: 

- inițierea demersurilor de înfrățire 

cu alte localități – schimburi de 

experiență pe diverse teme cu alte 

localități naționale și din afara 

țării.  

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 

40.  Inițierea de parteneriate 

între ONG și 

Autoritatea Publică 

Locală pentru 

rezolvarea problemelor 

sanitare și sociale 

Obiective: 

- creșterea gradului de cooperare; 

- consolidarea relațiilor public-

privat prin parteneriate și 

susținerea activității ONG-urilor. 

Buget local / 

Buget de Stat / 

Fonduri Europene 

Idee de proiect 2021-2027 
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4.3 IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

 
Identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei 

(întocmirea fișelor de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în raport 

cu obiectivele sectoriale și strategice, precum și cu devoltarea teritorială, impactul estimat al 

proiectelor) s-a realizat în vederea identificării celor mai bune soluții pentru atingerea 

obiectivelor și priorităților locale propuse. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă un document cu caracter normativ și prospectiv 

care cuprinde o analiză reală a comunei atât din punct de vedere al situației existente cât și din 

punct de vedere al oportunităților de dezvoltare. 

Identificarea oportunităților de dezvoltare pentru comuna Cornu Luncii trebuie să fie 

urmată de acțiuni concrete pentru implementarea acțiunilor, dar și de monitorizarea 

implementării. 

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de 

capacitatea administrației locale de a atrage fonduri necesare pentru a finanța acțiunile selectate 

și de a gestiona fondurile de la bugetul local. 

Absorbția fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor de 

capacitatea instituțională de a iniția proiecte și de a lucra în parteneriat pentru atingerea 

scopurilor strategice. 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se vor parcurge următorii pași: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figura nr. 41 - Implementarea strategiei de dezvoltare locală 
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită un 

management și control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces unitar de 

implementare și evaluare a rezultatelor obținute.  

Monitorizarea evoluției implementării strategiei este, în principiu, o practică formală 

puțin cunoscută și asumată în mediul instituțional public. 

Monitorizarea strategiei va furniza informația necesară evaluării, iar pentru a putea 

monitoriza implementarea strategiei și pentru a aprecia performanțele ei în raport cu obiectivele 

propuse, este necesară stabilirea unui set de indicatori. 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte anuale întocmite de către 

comisia de monitorizare, care va evalua: 

 stadiul în care se află diversele acțiuni programate în cadrul strategiei; 

 revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul; 

 timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor; 

 alte aspecte. 

Se vor monitoriza activitățile, rezultatele și resursele strategiei, astfel: 

 
Figura nr. 42  - Tipuri de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală 

Monitorizare 
activități

• se verifică realizarea calendarului de activități (durata previzionată și
durata realizării)

• se verifică atingerea rezultatelor intermediare pe diferite intervale de
timp

Monitorizare 
rezultate

• se verifică progresul în atingerea indicatorilor prevăzuți

Monitorizare 
resurse

• se vor monitoriza sursele de finanțare disponibile și se vor identifica
noi surse de finanțare

• se vor monitoriza cheltuielile realizate și încadrarea, măsura în care
acestea respectă procesul de planificare

• se vor monitoriza disponibilitatea resurselor umane pentru realizarea
strategiei
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Consiliul Local va trebui să aibă în vedere Strategia de Dezvoltare Locală atunci când se 

aprobă diferite documentații de urbanism sau alte documente strategice, astfel încât să se 

asigure o corelare între acestea. 

Evaluarea este aprecierea activităților sau a rezultatelor implementării Strategiei, 

utilizând informațiile obținute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului 

de implementare a Strategiei și eficienței acesteia.  

În urma monitorizării și evaluării Strategiei se poate recomanda revizuirea acesteia 

conform noilor priorități identificate.  

Evaluarea va fi realizată de către aceeași echipă care realizează și activitatea de 

monitorizare a Strategiei. Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare 

care va conține situația indicatorilor de evaluare. În urma monitorizării și evaluării Strategiei 

se poate recomanda revizuirea acesteia conform noilor priorități. 

Procesul de evaluare va fi realizat în baza următoarelor criterii: 

 
 

O evaluare a impactului strategiei se va face la sfârșitul perioadei de programare, 

respectiv în anul 2027, când se vor putea compara rezultatele înregistrate la sfârșitul perioadei 

față de perioada de bază, respectiv anul 2021. Evaluarea va aprecia, în egală măsură 

performanța - realizarea obiectivelor propuse și procesul – modul în care au fost atinse 

obiectivele strategice. 

• În ce măsură s-au atins indicatorii preconizați la momentul
elaborării?Efectivitatea

• Care au fost factorii care au contribuit sau au afectat
implementarea aproiectului?

• În ce măsură ipotezele formulate s-au verificat?
• Ce alți factori de risc nu au fost luați în considerare?

Cauzalitatea

• Raportarea rezultatelor obținute la resurse-productivitatea?Eficiența

• Vor contitnua rezultatele obținute să se mențină și să-și
manifeste efectele pozitive și după încheierea perioadei de
implementare?

Sustenabilitate

• Se verifică relevanța măsurrătorilor din documentul de
politică pentru un proces vviitori, ținând cont de
modificările apărute în perioada de implementare?

Relevanță

• Care sunt consecințele neprevăzute (pozitive și neegative)
apărute pe perioada implementării?

• Cum pot fi valorificate sau eliminate acestea?

Rezultate 
secundare
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Abaterile constatate vor impune luarea unor măsuri de corecție agreate de comun acord 

prin contractele de finanțare semnate între părți.  

Colectarea și prelucrarea informațiilor de încredere, cuantificate și actualizate regulat, 

agregate la nivelul indicatorilor de dezvoltare durabilă, va permite măsurarea performanțelor 

în atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta strategie și raportarea corectă asupra 

rezultatelor. 

Pentru realizarea evaluării corespunzătoare privind implementarea strategiei, se vor lua 

în considerare următorii indicatori de evaluare:  

 

Obiectivul strategic nr. 1 - Devoltarea în continuare  a serviciilor de bază și îmbunătățirea 

accesibilității concomitent cu creșterea siguranței de deplasare din comuna Cornu Luncii 

 Lungimea străzilor modernizate în cadrul comunei; 

 Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă; 

 Numărul gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare menajeră; 

 Numărul gospodăriilor conectate la sistemul centralizat de termoficare; 

 Numărul camerelor de supraveghere video care au fost montate în comună; 

 Numărul elementelor de semnalistică modernizate/realizate în comună. 

Obiectiv strategic nr. 2 - Dezvoltarea echilibrată a economiei locale concomitent cu forța 

de muncă calificată 

 Evoluția numărului agenților economici din comună; 

 Gradul de diverisificare al domeniilor de activitate ale operatorilor economici; 

 Proiecte propuse de agenții economici pentru dezvoltarea mediului de afaceri; 

 Sprijinul oferit din partea angajaților autorității publice locale în rezolvarea problemelor 

zilnice ale agenților economici; 

 Numărul parteneriatelor public-private între agenții economici și autoritatea publică 

locală. 

Obiectiv strategic nr. 3 - Reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea accesului la 

sistemul educațional și sprijin pentru formare și învățarea pe tot parcursul vieții 

 Rata de abandon șccolar; 

 Gradul de promovabilitate; 

 Numărul unităților școlare reabilitate/modernizate; 
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 Numărul sălilor de gimnastică și sălilor de sport; 

 Evoluția populației școlare. 

Obiectivul strategic nr. 4 – Dezvoltarea unei comunități locale prietenoase cu mediul 

 Numărul străzilor care au fost dotate cu sistem inteligent și eficient de iluminat public; 

 Numărul clădirilor publice reabilitate termic în vederea creșterii eficienței energetice; 

 Gradul de colectare selectivă a deșeurilor. 

Obiectivul strategic 5 -  Dezvoltarea serviciilor sanitare și sociale 

 Investiții realizate pentru crearea/modernizarea infrastructurii sanitare; 

 Investiții realizate pentru infrastructura veterinară; 

 Infrastructură socială nou creată / extinsă / modernizată. 

Obiectivul strategic 6 – Teritoriu local atractiv pentru turism, cultură și sport 

 Numărul evenimentelor culturale organizate în comună; 

 Numărul participanților la evenimentele culturale organizate în comună; 

 Infrastructura de petrecere a timpului liber creată/modernizată/dotată; 

 Numărul infrastructurii de cazare construite în comună. 

Obiectivul strategic nr. 7 – Dezvoltarea tehnologică și digitalizare 

 Tipul și numărul serviciilor publice digitalizate; 

 Numărul cetățenilor care utilizează soluțiile digitale oferite; 

 Gradul de utilizare a serviciilor WI-FI din instituțiile publice. 

Obiectivul strategic nr. 8 – Creșterea capacității instituționale 

 Investiții realizate pentru dezvoltarea capacităților administrative și a serviciilor 

publice; 

 Gradul de satisfacție al cetățenilor în ceea ce privește serviciile publice utilizate. 

Obiectiv strategic nr. 9 – Dezvoltarea cooperării și asocierii 

 numărul acordurilor de parteneriat cu alte comune pentru realizarea de investiții; 

 numărul parteneriatelor public private; 

 numărul ONG-urilor interesate în dezvoltarea comunității locale; 

 aderarea unității administrativ teritoriale la noi asociații de dezvoltare comunitară 

integrată. 
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CAPITOLUL V: CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 
Politica regională a Uniunii Europene cuprinde ansamblul instrumentelor și procedeelor 

aplicate în scopul creșterii gradului de coeziune economico-socială a ansamblului comunitar. 

Coeziunea desemnează acel nivel de convergență reală între economiile și regiunile unui sistem 

aflat în proces de integrare care asigură functionarea optimă, echilibrarea și promovarea unei 

dezvoltări armonioase în condiții de cost economic și social minim.  

Realizarea unui document de planificare strategică este importantă pentru centralizarea 

și planificarea investițiilor care pot fi realizate la nivelul comunității cu scopul de a genera și 

alimenta procesele de dezvoltare economică, socială și de mediu în vederea imbunătățirii 

calității vieții și creșterii nivelului de trai. 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală la nivel regional, național și european 

îmbunătățește semnificativ șansele de dezvotlare economică și socială, durabilă, incluzivă și 

performanță. Lipsa unei viziuni strategice pe termen mediu și lung, ar duce la creșterea 

vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri sociale și economice prin imposibilitatea 

de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un 

element definitoriu pentru a fi formulată o viziune strategică globală asupra procesului de 

dezvoltare a unei localități. 

Ca parte integrantă a comunităţii europene, comuna Cornu Luncii are nevoie de o viziune 

clară pentru a putea orienta eforturile proprii şi de o strategie care să sublinieze rolul important 

ce revine valorificării potenţialului de absorbţie a fondurilor europene. Noile abordări sunt 

necesare atât pentru rezolvarea problemelor prezentului cât şi pe cele ale viitorului.  

La nivelul comunei Cornu Luncii, pe baza diagnozei situației economice și sociale 

existente a fost întocmit prezentul document de planificare pentru perioada 2021-2027, prin 

intermediul căruia se urmărește atât integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării 

economice, cât și integrarea pe verticală a dezvoltării principalelor sectoare de activitate, în 

concordanță cu documentele programatice existente, în contextul noii perioade de programare.  

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Cornu Luncii 2021-2027 se constituie ca un 

document legal de lucru al UAT comuna Cornu Luncii. Documentul are un caracter normativ 

și prospectiv și angajează la o permanentă reevaluare și optimizare a opțiunilor de dezvoltare 

a comunei pentru a le adecva evoluției realităților economice și sociale.  
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Strategia exprimă opțiunea administrației publice locale de a aborda integrat fenomenul 

economic, social și de protecție a mediului și de a se deschide spre parteneriatul constant cu 

societatea civilă și cu comunitatea actorilor economici.  

Documentul strategic prezentat propune tuturor partenerilor interesați un limbaj comun 

de abordare și întelegere a realităților comunei Cornu Luncii, a obiectivelor prioritare și 

direcțiilor de dezvoltare, programelor și proiectelor prioritare pentru realizarea dezideratelor 

respective. În același timp, documentul exprimă prin metodologia de întocmire și adoptare o 

politică transparentă de administrare publică în spirit european. 

Strategia constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor comunităţii, a 

priorităţilor acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi orientările politice. 

Programele și proiectele enunțate în strategie pentru atingerea obiectivelor și realizarea 

direcțiilor de dezvoltare prevăzute au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în 

viitorul apropiat sau mai îndepărtat. Ele pot fi nuanțate și amendate, completate cu altele sau 

chiar anulate dacă mediul dinamic al realității viitoare va genera alte împrejurări și perspective, 

dar reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii 

de anumite deziderate.  

Orice modificare a strategiei propusă în urma evaluărilor anuale și a schimbărilor 

contextuale care au impact asupra obiectivelor și direcțiilor de dezvoltare anterior fixate va fi 

făcută numai cu aprobarea Consiliului Local. De asemenea, strategia și documentele aferente 

prezente și viitoare sunt considerate de domeniul public și vor fi puse la dispoziția societății 

civile. 

Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioadă 2021-2027 își propune să antreneze toți 

actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltării locale, pentru a fi 

valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage finanțări guvernamentale și 

europene. 

Administrația Publică Locală are rolul catalizator de a coagula toate elementele 

decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea acestei strategii, însă 

eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și economică a 

comunității din comuna Cornu Luncii.  

Plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari, dar mai ales 

a punctelor slabe care trebuie îmbunătățite, s-a stabilit viziunea comunei Cornu Luncii pentru 

anul 2027: “În 2027, comuna Cornu Luncii va fi un teritoriu rural atractiv, cu infrastructură 
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modernă, economie diversificată, orientată spre dezvoltarea durabilă și adaptată noilor 

tehnologii”. Această viziune asigură menținerea echilibrului între pilonii principali ai 

dezvoltării durabile locale: dezvoltarea socială, dezvoltarea economică și protejarea mediului 

înconjurător.  

Așadar, în viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna Cornu Luncii va 

deveni o comună prosperă și durabilă până în anul 2027, care: 

 va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la 

utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă, 

oferind un teritoriu rural atractiv pentru toți. Se urmărește combaterea fenomenului de 

depopulare prin atragerea tinerilor în mediul rural, prin oferirea unor condiții cât mai 

adecvate și mai apropiate de mediul urban în ceea ce privește infrastructura de transport, 

accesul la utilități și telecomunicații, spații verzi și de recreere, servicii publice și 

dezvoltare economică; 

 va realiza creșterea economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, 

servicii, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire 

a resurselor umane din comună; 

 va sprijini dezvoltarea sectorului educațional de la nivel local, prin îmbunătățirea 

condițiilor de derulare a procesului educațional, prin îmbunătățirea unor măsuri concrete 

privind prevenirea și combaterea abandonului școlar și promovarea conceptului de 

învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale și de vârstă să participe 

și să se identifice cu comunitatea; 

 va sprijini și va dezvolta activitățile de cooperare, oferind oportunități pentru intervenția 

sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub forma investițiilor directe, fie sub forma 

parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri precum și prin bune practici și 

schimburi de experiență relevante; 

 va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, garantând protecția 

factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale; 

 va sprijini dezvoltarea tehnologică și digitalizarea.  
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