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I. INTRODUCERE 

 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesitățile prezente, fără a 

compromite posibilitatile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități." 

 

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Marginea pentru perioada 2014 - 2020, a 

fost realizata pe o perioadă de 7 ani și urmărește dezvoltarea durabilă prin valorificarea 

potențialului local, pentru „reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare 

socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene” (sursa: 

PND 2007-2013). 

 

Prezentul document reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de 

dezvoltare ale comunei pentru următorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin 

efectuarea unui sondaj aplicat cetățenilor comunei Marginea, din județul Suceava. 

 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile 

actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor. 

 

Odată cu intrarea Romaniei în Uniunea Europeana, aceasta va trebui să ajungă la 

un nivel de trai similar celorlalte țări care se află deja în Uniune. Pentru atingerea acestui 

obiectiv România va beneficia și în perioada 2014-2020 de finanțări pe diverse domenii, 

pentru a atinge nivelul de trai al țărilor care se află în UE.  

Astfel, în perioada 2014 -2020, România va avea la dispoziţie peste 7,1 miliarde de 

euro fonduri europene pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, la care se adaugă 

cofinanţarea naţională de 20 %, încă 1,4 miliarde de euro, cu un miliard de euro mai puțin 

decât pentru exercițiul financiar 2007-2014. În schimb, Uniunea Europeană a majorat 

fondurile ce urmează să fie plătite prin APIA de la la 5,6 miliarde de euro pentru exercițiul 

financiar 2007-2014, la 12,6 miliarde pentru 2014-2020. Acest lucru se datorează creșterii 
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semnificative a suprafețelor agricole de la nivelul țării, declarate la APIA și care vor 

beneficia de subvențiile europene. 

În momentul de faţă atenția este îndreptată înspre acordarea unor sume mai mari 

pentru Măsura 3.22 – dezvoltarea satului românesc, pentru Măsura 1.21 – dezvoltarea 

exploataţiilor agricole, pentru Măsura 1.23 – procesarea produselor agricole, pentru Măsura 

1.12 – instalarea tinerilor în mediul rural ca şefi de exploataţii, Măsura 3.13 – încurajarea 

activităţilor turistice, Măsura 3.12  - înfiinţarea IMM-urilor în mediul rural, dar şi înfiinţarea şi 

consolidarea grupurilor de acţiune locală GAL-uri, Comuna Marginea fiind membru fondator 

al GAL Sucevița - Putna. 

 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Marginea 2014 – 2020, va fi 

instrumentul de lucru al administratiei publice locale, agreat de intreaga comunitate locala, 

care va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele 

obiectivelor, fara ca pe parcurs sa existe abateri datorate urgentelor sau avantajelor si 

dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. 

De asemenea, Strategia de dezvoltare locala a comunei Marginea se doreste 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 pînă în 2020. 

           Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a tuturor 

obiectivelor de dezvoltare, indicând totodata direcțiile de dezvoltare specifice, și în final 

detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale adminisțrației 

publice locale.  

            Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat adaptarea 

tuturor propunerilor de acțiuni, în final, strategia de dezvoltare locala fiind în consens cu 

aspiratiile locuitorilor comunei Marginea. Importanta acestui aspect este dată atât de 

certitudinea implicării viitoare a comunitatii locale in implementarea strategiei de dezvoltare 

locala,  cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. 

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala administratia publica locala 

lanseaza procedura de consultare a comunităţii locale din localitatea Marginea asupra 

propunerii finale. 

Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele 

instrumente si proceduri de lucru: 

 

 analiza de continut; 

 analiza de date statistice din diferite surse oficiale; 

 comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; 

 interviuri de profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura 
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domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; 

 analiza SWOT; 

 interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, 

staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si 

locale. 

 

Auditul comunei Marginea respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa 

cu documente legislative si de politica de dezvoltare reper atat la nivel european, cat si 

national, regional si local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Marginea trebuie 

sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural 

european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in 

conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene. 

Viziunea de dezvoltare a comunei Marginea trebuie sa inglobeze materializarea in 

timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni 

europeni. Comuna Marginea trebuie sa se dezvolte ca un sat european, cu standarde de 

calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, industrie, agricultura, servicii 

publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta 

cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul 

existent. Comuna Marginea trebuie sa se impuna ca un actor local, valorificand acest 

potential in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si 

investitonale, care sa atraga surse publice si private in dezvoltarea sa.  

 

 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în Programul National si 

Regional de Dezvoltare, Primaria Comunei Marginea îsi va desfasura activitatea în 

urmatoarele directii: 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 

2. Protectia mediului. 

3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 

4. Regenerarea rurala.  

 

Conditii de implementare a strategiei: 

 acordul si sustinerea planului de catre cetateni; 

 sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor; 

 informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului. 


