














INTRODUCERE 

 

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală ȘTEFAN CEL MARE este situat majoritar în 

județul Iași,  în proporție de 62,21 %, și 37,79 % în județul Vaslui. Teritoriul se situează în 

regiunea de nord-est a țării, respectiv partea de sud-est a județului Iași, suprafața 

teritoriului GAL, formată din cele 9 comune din Iași acoperind 9,14 % din suprafața județului 

Iași, și partea de nord a județului Vaslui, suprafata acoperită de cele 4 comune și de orașul 

Negrești din județul Vaslui acoperind 5,72 % din suprafata județului Vaslui. Teritoriul GAL 

Ștefan cel Mare reprezintă în ansamblul județelor Iași și Vaslui un spațiu cu tradiție în 

domeniul agricol și un bogat patrimoniu cultural-istoric, fiind un cadru propice pentru 

revigorarea meseriilor tradiționale, promovarea obiceiurilor, a cadrului natural, a identității 

culturale, existând premizele obținerii de beneficii economice pentru comunitate prin 

atragerea turiștilor și investitorilor. 

Implementarea unor acțiuni integrate prin intermediul axei LEADER va contribui la 

consolidarea coerenței teritoriale și la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale. 

Parteneriatul care a elaborat prezentul plan de dezvoltare este alcătuit din 

reprezentanți ai mediului public, ai celui privat și ai societății civile, și se întinde pe 

teritoriul a treisprezece comune și a unui oraș având sub 20.000 de locuitori. Cele 13 comune 

— Aroneanu, Ciortești, Comarna, Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Prisăcani, Țuțora, Ungheni 

(jud. Iași) și Codăești, Dănești, Rebricea, Tăcuta și orașul Negrești (jud. Vaslui) — acoperă 

un teritoriu omogen din punct de vedere geografic, dar caracterizat și de diversitate și 

multiculturalitate, determinate de prezența și conviețuirea comunităților de români și rromi 

(în regiunea orașului Negrești) din județul Vaslui. 

Principalele teme care se vor regăsi în toate programele implementate în cadrul 

strategiei se concentrează pe: dezvoltarea unei identități regionale, dezvoltarea unor 

sate viabile și încurajarea micilor întreprinzători tineri. Dezvoltarea identității 

regionale se va realiza prin cooperare, transferarea și adaptarea inovației generate în alte 

zone, modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la 

problemele rurale persistente. Astfel, prima temă, identitatea regională, este dată de 

produsele agricole și non-agricole din teritoriu, peisaje, rețelele recreative care, o dată 

dezvoltate, pot contribui la conturarea unui brand de teritoriu. Măsurile agricole se vor 

focaliza pe dezvoltarea unei identități regionale agroalimentare, a dezvoltării unor produse 

locale specifice teritoriului și a marketingului acestora. A doua temă, dezvoltarea unor 

sate viabile, înseamnă a lucra pentru a obține serviciile necesare, care să  asigure 

oamenilor un trai plăcut în zonă și să le trezească dorința de a rămâne aici. Și, astfel, prin 

activitățile lor economice, să susțină regiunea. Coeziunea socială și stimularea participării 

locuitorilor sunt două elemente principale în interiorul acestei  teme. Îmbunătățirea 

incluziunii sociale, inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare / etnice, protejarea și 

conservarea patrimoniului natural și cultural rural sunt incluse în dezvoltarea acestei a doua 

teme. Cea de-a treia temă se focalizează pe încurajarea micilor întreprinzători tineri 

rurali din teritoriu prin diversificarea activităților economice non-agricole și  crearea, 

îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, a infrastructurii fizice 

locale la scară mică și a serviciilor de bază. Prin prezența lor, antreprenorii dau o valoare 

mai mare regiunii la nivel local, iar scopul acestei teme este de a încuraja tinerii din mediul 

rural să devină  și să rămână antreprenori. Unicitatea rurală și regională poate fi, de 

asemenea, un stimulent pentru a fi creativ în ceea ce se face și poate să încurajeze 

stabilirea unui număr mai mare de tineri în regiunea GAL. 



Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare urmărește aceleași obiective 

generale  și specifice cu cele ale Politicii Agricole Comune a U.E., cu cele ale LEADER și  ale 

PNDR, și presupune dezvoltarea microregiunii  într‐o manieră specifică, adaptată nevoilor 

și priorităților acesteia. Valoarea adăugată a abordării parteneriatului derivă din acele 

inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii existente la nivelul 

comunităților locale, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. 

Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare este un 

instrument important pentru microregiune,  pentru a reduce dezechilibrele economice și 

sociale și disparitățile dintre urban și rural. Astfel, dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității reprezintă o modalitate de implementare ce permite 

partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală în baza analizei nevoilor și 

priorităților specifice teritoriului.  

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER în 

teritoriul GAL Ștefan cel Mare sunt:  

• obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; 

• favorizarea competitivității agriculturii; 

• asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice. 

Analiza situației actuale a reliefat o multitudine de resurse locale nevalorificate. 

Pentru a asigura masa critică în vederea promovării zonei, dar și pentru a extinde și 

îmbunătăți experiența echipei de implementare a GAL și a actorilor locali, sunt necesare 

acțiuni de cooperare cu alte GAL-uri, sau parteneriate care funcționează după principiul 

LEADER. 

Experiența strategiei anterioare, prin implementarea proiectelor de cooperare 

„Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală în vederea promovării obiectivelor turistice din 

teritoriul comun, prin realizarea unui ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie 

QR” și „Cooperare pentru valorificarea produselor locale prin calitate și originalitate” a 

demonstrat  că cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale în 

vederea îmbunătățirii strategiilor locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, 

de a face schimb de experiențe și de a învăța  din experiența altor regiuni, pentru a stimula 

și sprijini inovația, pentru dobândirea de competențe și îmbunătățirea lor. 

De aceea, pentru perioada 2014 - 2020, GAL Ștefan cel Mare intentionează să 

dezvolte noi acțiuni de cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3, „Pregătirea și 

implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”, proiecte ce vor 

răspunde priorităților și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, 

obiective ce vor fi descrise în capitolul IV al Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Ștefan 

cel Mare — 2014 - 2020.   

Experiența acumulată de Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare prin 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală 2007 - 2013 va aduce plus-valoare noii 

dezvoltări a teritoriului GAL și un plus de performanță în activitățile întreprinse. Mai mult 

decât atât, cunoașterea teritoriului și a actorilor locali a permis echipei de implementare 

să cerceteze în profunzime și să identifice principalele aspecte care stau la baza întocmirii 

strategiei prezentate în continuare.   



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite — analiza diagnostic 

 

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare, din regiunea nord-est 

a României, cuprinde 13 comune și un oraș din județele Iași și Vaslui: comunele Golăiești, 

Aroneanu, Ungheni, Țuțora, Prisăcani, Comarna, Costuleni, Ciortești și Dobrovăț — în județul 

Iași, comunele Codăești, Rebricea, Dănești, Tăcuta și orașul Negrești, cu satele aferente —

în județul Vaslui. Teritoriul este vecin direct cu municipiul Iași, prin comuna Aroneanu, și 

este, de asemenea, vecin direct cu orașul Ungheni din Republica Moldova, prin comuna 

Ungheni. Alte comune aflate la granița cu Republica Moldova, având ca graniță naturală râul 

Prut, în afară de comuna Ungheni, sunt Golăiești, Țuțora și Prisăcani. Comunele Aroneanu 

și Ungheni  fac parte din Zona Metropolitană Iași, înființată în anul 2004.  

Suprafața totală a teritoriului este de 828,18 km2, iar populația totală este de 53.776 

locuitori (conform Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011, date oficiale 

care provin de la I.N.S.). 

Microregiunea GAL Ștefan cel Mare este un spațiu omogen datorită caracteristicilor 

fizico-geografice (din punct de vedere geografic fiind un teritoriu compact, fără întreruperi), 

socio-economice, specificității activităților desfășurate în această zonă  (agricultură, 

industrie, meșteșuguri, comerț etc.), fiind delimitat de următoarele referințe cardinale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristici economice  

Economia Grupului de Acțiune Locală Ștefan cel Mare are un caracter preponderent 

agricol, în special în domeniul zootehniei, viticulturii și apiculturii. Activitățile economice 

locale s-au dezvoltat în concordanță cu potențialul și resursele locale: cultura plantelor și 

creșterea animalelor, legumicultura, prin valorificarea potențialului natural (teren arabil, 

pășuni, fânețe), turismul și agroturismul, care valorifică potențialul turistic deosebit, atât 

natural, cât și istoric, cultural și etnografic de care beneficiază comunitatea. 

Cele mai multe societăți non-agricole din Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare 

au ca obiect de activitate comercializarea bunurilor de larg consum. Codul CAEN dominant 

este comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare și nealimentare, comerțul cu amănuntul al fructelor și legumelor 

proaspete, comerțul cu ridicata al animalelor vii, comerțul cu amănuntul al cărnii și al 

produselor din carne. 

Învecinarea cu unul din cele mai mari orașe din țară (municipiul Iași) creează 

premisele dezvoltării activităților economice,  a dezvoltării unor zone rezidențiale. 

Totodată, Iașul este o foarte bună piață de desfacere pentru produsele agroalimentare care 

provin din teritoriul GAL Ștefan cel Mare, având în vedere rețelele de transport feroviar și 

rutier existente. Alte orașe importante aflate în cadrul sau în proximitatea teritoriului GAL 

sunt Negrești (VS) și Vaslui (VS).  

Punctul extrem Longitudine 

estică1) 

Latitudine 

nordică 

Nord Sat Petrești, Comuna Golăiești 27°42′E 47°17′N 

Sud Sat Tătărăni, Comuna Dănești 27°40′E 46°48′N 

Est Sat Măcărești, Comuna Prisăcani 27°57′E 47°02′N 

Vest Sat Cioatele, Oraș Negrești  27°25′E 46°49′N 


