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1.1. Prezentarea generală a comunei Burla
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1.1.1. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE
Situare geografică şi accesibilitate
Regiunea Nord-Est este regiunea de
dezvoltare cu cea mai mare suprafaţă
din România, fiind amplasată în
partea de nord-est a ţării. În cadrul
Uniunii Europene, Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est reprezintă una
din regiunile situate la limita estică ale
acesteia, alături de Regiunea Sud-Est
şi alte regiuni de dezvoltare din alte
state.
Regiunea Nord-Est este o zona în care istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente
şi completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Datorită costurilor scăzute şi a
forţei de muncă bine calificată, Regiunea Nord-Est este una din cele mai
avantajoase zone pentru investiţii din Europa. Beneficiind de trei centre universitare
în regiune, forţa de muncă prezintă un grad înalt de pregătire profesională şi un nivel
adecvat de educaţie.
Relieful bogat oferă zone de deal si câmpie care se pretează unei game largi
de culturi agricole iar zonele de munte sunt favorabile dezvoltării turismului. Alte
sectoare productive importante sunt prelucrarea lemnului şi mecanica. În prezent
industria textilă este considerată ramura economică cu creşterea cea mai rapidă, în
timp de turismul oferă cel mai mare potenţial al zonei.
Din punct de vedere al participării la principalele activităţi economice,
populaţia ocupată civilă din agricultură, silvicultură şi pescuit este predominantă
(41.5%) în timp ce în servicii populaţia ocupată civilă reprezintă 35.6% iar industrie şi
construcţii este de 22.9%. Conform Anuarului Statistic 2011, în structura PIB,
serviciile reprezintă 49.8% din PIB, agricultura reprezintă 10.0% iar industria şi
construcţiile reprezintă 30.1%.
Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a
României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează
pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare.
Unul dintre principalii factori care determină nivelul scăzut de dezvoltare a
Regiunii Nord-Est este reprezentat de nivelul scăzut de atractivitate a zonelor rurale.
Spațiul rural din Regiunea Nord-Est prezintă, în context socio-economic, o
serie de elemente ce contribuie la definirea particularităților teritoriilor celor 506
comune și 2.414 de sate din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.
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Zonele rurale, în special cele din partea estică a regiunii, sunt caracterizate
printr-un nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de bază – gradul redus de
modernizare al drumurilor comunale, ce determină o accesibilitate redusă către
centrele urbane (implicit la serviciile de educație și sănătate). Adăugând acest
element la lipsa locurilor de muncă obținem un cadru al cauzelor care determină
migrarea tinerilor din mediul rural fie către Statele Membre, fie către zonele urbane.
Principala problemă care conduce la stagnarea dezvoltării economiei în
zonele rurale din regiune este reprezentată de starea proastă a infrastructurii și în
unele locuri chiar de lipsa acesteia. Acest fapt are câteva consecințe imediate cu un
rol hotărâtor în dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale, respectiv:
- imposibilitatea de a atrage investitori;
- imposibilitatea de a pune în valoare bogățiile naturale și așezămintele
cultural-istorice existente prin dezvoltarea unor sectoare de activitate cum ar fi
turismul rural;
- scăderea calității vieții.
Toate acestea conduc în final la stagnarea dezvoltării economice a zonelor
rurale și la apariția în cadrul acestora a unor zone cu probleme socio-economice
deosebite.
Starea infrastructurii fizice de transport și de utilități în mediul rural este
precară, fiind îmbătrânită atât fizic cât și moral. Ținând cont de faptul că
infrastructura reprezintă temelia pe care se clădesc activitățile economice, rezultă
că investițiile în infrastructură sunt prioritare în vederea remedierii dezechilibrelor și
pentru stimularea dezvoltării durabile a regiunii.
Situația drumurilor la nivelul Regiunii Nord-Est este grevată atât de lipsa
fondurilor, a lucrărilor slabe din punct de vedere calitativ, nerespectarea legislației
transporturilor, cât și a condițiilor climatice cu ierni bogate în precipitații și
temperaturi scăzute care duc la distrugerea rapidă a drumurilor.
Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile reprezintă obiectivul
esenţial pentru asigurarea depăşirii condiţiei actuale a Regiunii Nord-Est. Acesta
vizează crearea infrastructurilor necesare pentru favorizarea mediului de afaceri,
precum şi sprijinirea dezvoltării IMM-urilor, dezvoltarea accentuată a spiritului
antreprenorial, dezvoltarea rurală şi a agriculturii.
Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbină
în mod armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul
acesteia putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a
turismului şi a resurselor umane.
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Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României (în
2004, PIB/locuitor reprezenta 69,2% din media naţională). În interiorul regiunii, cele
mai sărace zone sunt sudul judeţului Suceava, sud-estul judeţului Neamţ, estul
judeţului Bacău, judeţele Botoşani şi Vaslui.
În special vestul regiunii, care a fost în anii 60 – 70 obiectul unei industrializări
forţate (mobilă, chimie, materiale de construcţii, construcţii de maşini, textile), a intrat
într-un proces de dezindustrializare în ultimii 15 ani (întreprinderi din ramura chimie,
petrochimie, uşoară, construcţii de maşini, mobilă), ceea ce a agravat situaţia
economică, estul regiunii fiind tradiţional subdezvoltat.
Indicele atractivităţii este cel mai scăzut în această regiune - 19,7 (cel mai
mare grad de atractivitate fiind realizat, conform studiului, de Regiunea Nord-Vest,
respectiv 39,8).
Atractivitatea scăzută se manifestă şi în volumul mic al investiţiilor străine
directe: 292 mil. EURO în 2005, reprezentând 1,3% din totalul investiţiilor străine
directe realizate în România. De asemenea, Regiunea Nord - Est are cel mai mic
număr de IMM-uri la 1000 de locuitori, doar 13,1%, numărul total al IMM-urilor fiind
de 49.078, microîntreprinderile reprezentând 87,6% din total IMM-uri. La nivel
intraregional, judeţele Suceava (27,2%), Bacău (20,8%) şi Suceava (18,8%) au cel
mai mare număr de IMM-uri, la polul apus aflându-se judeţul Vaslui cu doar (8,5%).
În regiune funcţionează 2 parcuri industriale (Bacău şi Suceava), 1 în proprietate
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privată şi 1 realizat în parteneriat public-privat. Acestea acoperă o suprafaţă de
22,38 ha, de tip brownfield.
În ceea ce priveşte integrarea Comunei Burla în Strategia de Dezvoltare
2011-2020 a Judeţului Suceava, aceasta este cuprinsă în zona 3 – Zona
Radauti şi cuprinde:
-

2 oraşe: Oraşul Radauti şi Oraşul Marginea

-

6 comune: Bilca, Brodina, Burla, Dornesti, Fratautii Noi, Fratautii Vechi,
Galanesti, Horodnis de Jos, Horodnic de Sus, Iaslovat, Milisauti, Putna, Satu
Mare, Straja, Sucevita, Ulma, Vicou de Jos, Vicovu de Sus, Voitinel, Volovat

Zona de dezvoltare 3 – Radauti
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Încadrarea pe obiective şi măsuri a portofoliului de proiecte

M Ă S U R I
4.1. „Investiții în exploatații agricole”: sprijin nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile,
cu majorare de 20% pentru: tineri fermieri <40 ani; investiții realizate de cooperative și grupuri de
producători și proiecte integrate, lanț scurt; operațiuni prin PEI; agricultura ecologică; zone defavorizate,
dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%. (Măsura 4.1. este echivalentă cu măsura 121
– P.N.D.R. 2007-2013)

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

2.000.000 euro (max. 90%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: – Achiziții de utilaje agricole – Sere și solarii – Sisteme de irigații –
Sisteme de stocare și conditionare a cerealelor – Utilaje pentru procesarea producției agricole – Echipamente
pentru producerea de energie regenerabilă

4.1.a „Invesții în exploatații pomicole”: sprijin nerambursabil de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu
majorare de 20% pentru: tineri fermieri <40 ani; investiții realizate de cooperative și grupuri de producători și
proiecte integrate, lanț scurt; operațiuni prin PEI; agricultura ecologică; zone defavorizate, dar rata maximă a
sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

1.050.000 euro (max. 90%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: – Reconversia plantațiilor existente - Înființarea de plantații pomicole Înființarea de pepiniere - Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare,
sortare și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației.

4.2. „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”: sprijin nerambursabil de
50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu majorare de 20% pentru: Operaţiuni sprijinite în cadrul
PEI. (Măsura 4.2. este echivalentă cu măsura 123 – P.N.D.R. 2007-2013)
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FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

2.500.000 euro (max. 70%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: – Fabrici de procesare a laptelui – Abatoare și carmangerii – Sisteme
de stocare și conditionare a cerealelor pentru terți – Sisteme de morărit – Echipamente pentru producerea de
energie regenerabilă

4.2.a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”: sprijin nerambursabil de 50%
din totalul cheltuielilor eligibile, cu majorare de 20% pentru: Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI. (Măsura
4.2. este echivalentă cu măsura 123 – P.N.D.R. 2007-2013)

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

1.500.000 euro (max. 70%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: Depozite pentru fructe – Procesarea fructelor

4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”: sprijin
nerambursabil de 100% din totalul cheltuielilor eligibile

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

1.500.000 euro (max. 100%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: Construcția și/sau modernizarea, inclusiv dotarea infrastructurii
secundare de irigații - Construcția şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole și forestiere
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6.1. „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”: finanțare 100%; cuantumul maxim al sprijinului este de până
la 50.000 Euro.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

50.000 euro (max. 100%)

6.2. „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”: finanțare 100%; cuantumul maxim al
sprijinului este de 70.000 Euro.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

70.000 euro (max. 100%)

6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”: finanțare 100%; sprijin public nerambursabil de până la
15.000 Euro/exploatație agricolă.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

15.000 euro (max. 100%)

6.4. „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”: sprijin public nerambursabil maxim 200.000
Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 90%.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ
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200.000 euro (max. 90%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,
articole de hărtie și carton - Fabricarea produselor chimice, farmaceutice - Activități de prelucrare a produselor
lemnoase - Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente - Fabricare
produse electrice, electronice, etc.;

6.5. „Schema pentru micii fermieri”: Intensitatea sprijinului va fi de 120% din cuantumul sprijinului acordat
conform art. 63 din Regulamentul (UE) NR. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a
unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului.

7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”: sprijin public nerambursabil
maxim

4.000.000

Euro.

Intensitatea

sprijinului

public

nerambursabil

– 100%

din

totalul

cheltuielilor eligibile. (Măsura 7.2. este echivalentă cu M 3.2.2. – P.N.D.R. 2007-2013)

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

4.000.000 euro (max. 100%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes
local; Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă; Înființarea, extinderea și îmbunătățirea
rețelei publice de apă uzată; Investiții în crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/
îngrijire și anume: - Înființarea și modernizarea (inclusiv dotare) grădinițelor și a creșelor; - Înființare și
modernizare (inclusiv dotare) after-school - Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar cu
profil agricol; Investiții aferente serviciilor medicale și sociale - Înființarea și/sau modernizarea dispensarelor
medicale rurale și a centrelor comunitare de îngrijire.

7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”: sprijin public nerambursabil maxim 500.000
euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.
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FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

500.000 euro (max. 100%)

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural
imobil de interes local (clasa B) - Restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale.

8.1 „Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite”: sprijin public nerambursabil de tip primă. Intensitatea
sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

EXEMPLE DE PROIECTE POSIBILE: Prima de înființare a plantațiilor forestiere (denumită în cadrul măsurii
Prima 1), care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire. Prima anuală acordată pe
unitatea de suprafaţă (denumită în cadrul măsurii Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea
costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca
urmare a împăduririi.

10.1 „Plăţi de agro-mediu şi climă”: sprijin public nerambursabil pe suprafață. Intensitatea sprijinului public
nerambursabil –maxim 100%.

10.2 „Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon”: sprijin public nerambursabil pe
cap de animal. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

11.1 „Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică”: sprijin public nerambursabil pe
suprafață. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

- (max. 100%)

11.2 „Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică”: sprijin public nerambursabil pe
suprafață. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.
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13.1 „Plăți compensatorii în zona montană”: sprijin public nerambursabil de tip plăți compensatorii.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

13.2 „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative”: sprijin
public nerambursabil de tip plăți compensatorii. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

13.3 „Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice”: sprijin public
nerambursabil de tip plăți compensatorii. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”: sprijin public nerambursabil de tip plăți compensatorii.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

16.1 „Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte
pilot, noi produse”: sprijin public nerambursabil maxim 500.000 Euro. Intensitatea sprijinului public
nerambursabil –maxim 100%.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

500.000 euro (max. 100%)

16.1a „Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot,
produse și procese”: sprijin public nerambursabil maxim 500.000 Euro. Intensitatea sprijinului public
nerambursabil –maxim 100%.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

500.000 euro (max. 100%)

16.4

„Sprijin

acordat pentru

cooperare orizontală

şi

verticală

între

actorii

din

lanţul

de aprovizionare”: sprijin public nerambursabil maxim 100.000 Euro. Intensitatea sprijinului public
nerambursabil –maxim 100%.
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FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

100.000 euro (max. 100%)

16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: sprijin
public nerambursabil maxim 100.000 Euro. Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 100%.

FINANȚARE NERAMBUSRABILĂ

100.000 euro (max. 100%)

17.2 „Fonduri Mutuale”: Intensitatea sprijinului public nerambursabil –maxim 65%.

