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CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 
 

 
1.1.    ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 
Denumirea lucrării: Plan Urbanistic General al comunei Pojorâta 
Elaborator:   S.C. HABITAT PROIECT S.A. IAŞI 
Număr proiect:  15391 / 2007 
Beneficiar:   Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava 
Perioada elaborării: trimestrul IV,  2007  – trimestrul II, 2008  

 
                                                  
1.2. OBIECTUL STUDIULUI  

 
 

Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Pojorâta, reprezintă strategia, 
cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ- teritoriale şi corelarea cu 
strategiile elaborate în cadrul planificărilor spaţiale ale Regiunii de Dezvoltare Nord – 
Est   şi ale judeţului Suceava. 

În componenţa comunei Pojorâta  intră satele Pojorâta şi Valea Putnei. 
 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 

 

P.U.G.  se elaborează în scopul: 
§ Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 

dezvoltare urbanistică a localităţilor;  
§ Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;  
§ Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, 

neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit  existent); 
§ Evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 
§ Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente 

locuirii şi serviciilor; 
§ Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică; 
§ Asigurării suportului reglementar (o peraţional) pentru eliberarea certificatelor  

de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
§ Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică 
reglementate prin P.U.G. se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu 
unităţilor teritorial  administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul 
statului sau ale unor întreprinzători. 

Dintre principalele obiective  urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic 
General se menţionează: 

§ Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 
§ Valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 
§ Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 
§ Stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 

viitoare de dezvoltare; 
§ Stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 
§ Stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 
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§ Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 
construire; 

§ Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 
§  Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 
§ Stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 
§ Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi 

realizare a construcţiilor. 
 

În "Caietul de sarcini" şi în Tema-program a Elaborării Planului Urbanistic General 
al Comunei Pojorâta, Consiliul Local a formulat solicitări pentru: 

Ø Reambularea  planurilor topografice; 
Ø Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 
Ø Reamplasarea unor dotări din sistemul echipării tehnico – edilitare; 
Ø Realizarea unor indicatori de locuire la nivelul mediei pe judeţ; 
Ø Dezvoltarea economică în cadrul industriei mici şi agriculturii; 
Ø Dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în    

perspectivă, ţinând cont de factorii reali de dezvoltare a localităţilor; 
Ø Instituirea zonelor de protecţie pentru monumente; 
Ø Mărirea suprafeţei intravilanului, cât şi îmbunătăţirea zonificării funcţionale a 

acestuia. 
  Completările intravilanelor şi reconsiderarea utilităţilor în localităţile comunei Pojorâta 
se vor face pe cât posibil în suprafeţe compacte care să permită uşor dotarea cu echipări 
edilitare, de-a lungul drumurilor principale care le traversează, cât şi a celor de legătură şi 
exploatare a satelor. Pentru cele două sate ale comunei Pojorâta se vor lua în considerare 
următoarele extinderi :  
 Pojorâta  -  în partea de E a localităţii,  o suprafaţă de 12,3 ha; 

- de o parte şi alta a DJ 175B spre Rarău, de-a lungul pârâului Giumalău, în S 
localităţii, o suprafaţă de 4,7ha; 

- paralel cu extinderea precedentă, spre pădure, o suprafaţă de 8,2 ha; 
- în S, de-a lungul pârâului Chilia 9,2 ha; 

 Valea Putnei – pe partea dreaptă a DJ 17 –Spre Mestecăniş 4 suprafeţe de extinderi: 

• o suprafaţă de 2,6 ha; 

• o suprafaţă de 4,5 ha; 

• o suprafaţă de 4,8 ha; 

• o suprafaţă de 1,1 ha; 
                  - o suprafaţă la Popasul Mestecăniş, la limita teritoriului administrativ, de 19,2 ha; 
                 - o suprafaţă la Schit de 17,25 ha; 
                 - în partea de S a localităţii, pe partea dreaptă a pârâului Putna o suprafaţă de 
2,4ha; 
                 - extinderea trupului Existent B2 – fostă cabană de vânătoare, actualmente 
cabană nouă, cu o suprafaţă de 4,0ha. 
 

 Proiectantul va studia teritoriul comunei Pojorâta, depistând posibilităţi de introducere 
în intravilan a acelor suprafeţe care corespund, fără restricţii şi fără riscuri în ceea ce priveşte 
posibilităţile de construire, terenuri proprietate ale persoanelor fizice sau juridice. 
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Planul urbanistic general (P.U.G.) orientează aplicarea unor politici în scopul 
construirii şi amenajării teritoriului localităţilor, politici ce îşi propun, între altele, restabilirea 
dreptului de proprietate şi implementarea unor noi relaţii socio-economice în perioada de 
tranziţie spre economia de piaţă şi integrare europeană.   
 

1.3. NECESITATEA ŞI SCOPUL LUCRĂRII 
        Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 
desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care după anul 1989 cunosc procese noi de 
dezvoltare şi extindere. Satele ce compun comuna Pojorâta  sunt: Pojorâta şi Valea PUTNEI. 
 Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de 
dezvoltare urbanistică a comunei Pojorâta şi a localităţilor componente, din punctul de 
vedere al amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţului Suceava (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 
Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est şi cu prevederile Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional (PATN) - secţiunile I - V, precum şi cu "Strategiile de dezvoltare şi 
planificare a teritoriului judeţului Suceava", strategii elaborate de Consiliului Judeţean 
Suceava. 
 
 
 1.4. DOMENII DE UTILIZARE 
 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna 
Consiliului Local şi al Primăriei Comunei Pojorâta, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 
 Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea autorizării construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective 
de utilitate publică. 

 
 

 1.5. EFECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE SCONTATE 
 

 Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin 
găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, 
o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spaţiul 
administrativ; prin lucrările propuse se doreşte facilitarea accesării fondurilor de finanţare 
naţionale şi internaţionale ale U.E. (fonduri structurale – ANEXA 1). 
  
 
 1.6. BAZA JURIDICĂ 
 
 Planul urbanistic general este elaborat în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, specifice domeniului sau în complementarea acestuia. Dintre 
principalele acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se menţionează: 

• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
• Legea nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea  Legii  nr. 

350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor 
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1430/2005 cu modificări şi completări; 

• Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii; 
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• Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 a fondului funciar, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
• Legea nr. 54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor; 
• Legea nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică; 
• Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 
• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată în M.Of. 201 

din 03.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală; 
• O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265 din 2006; 
• Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 
• SR 13387/1997 Salubrizarea localităţilor.  Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a 

punctelor pentru precolectare. 
• Legea nr. 82/1998 - pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor; 
• Legea nr. 203/2003 republicată în 2005 privind realizarea, dezvoltarea şi 

modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european; 
•  Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004; 
• Legea nr. 41/1995 - privind protecţia patrimoniului naţional; 
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• H.G.R. nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 
• Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 

Urbaniştilor din România, publicat în M.O.nr. 853/18.10.2006. 
• Codul civil; 
• Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
• Legea nr.363/2006 privind aprobarea PATN - Secţiunea I - Căi de comunicaţie; 
• Legea 171/1997 privind aprobarea PATN - Secţiunea II – Apa; 
• Legea 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea III - Zone protejate; 
• Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; 
• Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Secţiunea V- Zone de riscuri naturale. 
• Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 
• Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
• Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 
• H.G.R. nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism 
• H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiective de mobilier urban 
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/1998, privind “Normele tehnice privind 

proiectarea  şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicat în M.Of. nr. 
138bis/1998. 

• Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Şefului 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministrului Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului nr. 62/N/19.O/288/1.955 privind delimitarea zonelor expuse 
riscurilor naturale 

• H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
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exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

• H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 
inundaţii. 

• H.G.R. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare 
cu apă; 

• H.G.R. 974/2004 privind normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 
a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei 
apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile; 

• H.G.R.  348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice; 

• Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

• H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 

• H.G.R. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 
acestei proceduri. 

 
 
 1.7. MODUL DE ELABORARE 
 
 La baza elaborării Actualizare Plan Urbanistic General al comunei Pojorâta se 
află: 

1. Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind 
elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”; 

2. Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General. 

3. Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului 
apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de 
Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 
tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 

 

1.8.  BAZA ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE, SUPORTUL TOPOGRAFIC 
 

A. Baza documentară 
 

Planul Urbanistic General reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în 
elaborarea documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare spaţială şi economică a 
comunei analizate.  

 Pentru fundamentarea Planului Urbanistic General este necesară studierea 
documentelor elaborate anterior, a studiilor de bază, sectoriale şi de fundamentare – 
elaborate pe domenii de activitate ce intră în incidenţa amenajării teritoriului: 

• planurile de amenajare a teritoriului naţional:    
  P.A.T.N. - secţiunile I - V; 
  P.AT.Z.R. Regiunea de Nord - Est; 

• planurile de amenajare a teritoriului judeţean şi intercomunal: 
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  P.A.T.Judeţul Suceava 
• planurile urbanistice generale ale unităţii teritorial administrative: 

   P.U.G.- ul comunei  Pojorâta.  
 

 Surse statistice: 
• Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică  Direcţia Judeţeană Suceava; 
• Date puse la dispoziţie de către Agenţia de Protecţia Mediului; 
• Date puse la dispoziţie de către Registrul Comerţuli de pe lângă Tribunalul judeţean 

Suceava; 
• Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al comunei Pojorâta prin fişele tehnice 

Registrul Agricol. 

 Obiectivul acestora este punerea în evidenţă a stadiului actual al dezvoltării şi 
opţiunile generale ale amenajării teritoriului în vederea utilizării judicioase a solului, 
repartizării armonioase a activităţilor social-economice, protejării factorilor de mediu şi 
peisajului. 
 Analiza de detaliu a relaţiilor complexe şi sincrone dintre spaţiul rural  (reprezentat de 
comuna Pojorâta) şi spaţiul urban (reprezentat de Municipiul Câmpulung Moldovenesc) se 
face pe baza a numeroase cercetări de teren, a interpretării de date statistice, a 
caracteristicilor şi funcţiilor economice, a poziţiei geografice, dar mai ales în raport cu 
deplasările pentru muncă şi aprovizionarea cu produse agroindustriale. Se utilizează de 
asemenea date privind gradul de dezvoltare al comunei, modul de utilizare actuală a 
terenurilor, producţia agricolă şi forţa de muncă la nivel de unitate administrativă. 

 
  

B. Suportul topografic 
 

 Suportul topografic al lucrării constă în planşe reactualizate, după cum urmează: 

•  încadrarea comunei Pojotâta în teritoriu - scara 1: 25.000,  

• intravilanele satelor din comuna Pojotâta  - scara 1 : 5000, 

• Ortofotoplanuri – scara 1: 5000, 

• Planuri topografice – trapeze – sc. 1:5000. 
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CAPITOLUL 2 -  STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 
 

2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI EVOLUŢIE 
  
 
 

2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial – administrative 
 

            Comuna Pojorâta este situată  în partea vestică a judetului Suceava, la circa 7 km 
vest -de Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi la circa 77 km faţă de municipiul Suceava. 
 Formele de relief pe care este aşezată comuna au favorizat întemeierea localităţii pe 
aceste plaiuri încă din cele mai vechi timpuri, comuna fiind aşezată în bazinul superior al 
râului Moldova. 

       Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în ansamblu, este rezultatul unui 
complex de condiţii naturale şi social economice din diferite etape istorice.  

     Aşezările rurale au evoluat, în principal, sub acţiunea factorilor social-economici, dar s-
au dezvoltat şi sub influenţa mediului natural, a localizării în raport cu posibilităţile de 
alimentare cu apă, cu existenţa unor resurse (lemn, piatră, loc de cultivat şi de păşunat), a 
unor microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc. 

      Referitor la formarea şi evoluţia aşezărilor rurale menţionăm că actuala reţea este 
rezultatul unui proces istoric, multisecular care atestă continuitatea de locuire a acestui 
teritoriu din cele mai vechi timpuri. Se consideră că actuala configuraţie este moştenită din 
perioada feudală cu completările ulterioare care s-au produs prin defrişări, împroprietăriri, 
roiri. 

     Astfel, reţeaua de localităţi prinde a se contura mai bine abia în partea a doua a sec. 
XIX, prin formare de sate noi prin împroprietărire. La definitivarea şi fixarea reţelei de sate au 
contribuit în mare măsură construcţia căii ferate şi modernizarea drumurilor principale. 
Acestea au provocat fenomenul de roire, satele de codru şi cele retrase migrând spre zone 
deschise, de-a lungul drumurilor şi spre văi. 

      Fenomenul de roire şi formare de sate prin împroprietărire au determinat în unele 
cazuri extinderi tentaculare sau constituirea de nuclee noi. 

     Fenomenul de extindere tentaculară a vetrelor de sat ia amploare după 1989 aproape 
în tot judeţul, satele ieşind din perimetrele în care au fost încorsetate şi obligate să se 
dezvolte prin legea sistematizării din 1974. 

     Analizând poziţia în teritoriu a comunei, se observă atracţia faţă de municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, comuna aflându-se în zona de influenţă a acestui municipiu. 

În ceea ce priveşte dinamica relaţiilor demografice ale comunei Pojorâta cu oraşul 
Câmpulung Moldovenesc, se constată că la începutul anilor 1990 aceasta a prezentat un 
avantaj pentru zona rurală, populaţia întorcându-se la sat după închiderea anumitor centre 
industriale. 

O analiză mai aprofundată relevă complexitatea şi complementaritatea sistemului 
relaţiilor existente, care cuprinde relaţii demografice, social - culturale şi politico-
administrative. Un tip de relaţie care se stabileşte între centrul urban  polarizator (oraşul 
Câmpulung) şi teritoriul comunei, constă în  legătura dintre industriile existente în mediul 
urban şi resursele naturale ale ariei adiacente, respectiv între  consumul agroalimentar urban 
şi agricultura spaţiului rural.  

Această zonă se caracterizează prin următoarele elemente:   
 -  localizare: Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali, la contactul dintre Obcinele 
Bucovinei şi Masivul Rarău Giumalău; 

- componenţă: satele Pojorâta şi Valea Putnei. 
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- potenţial fizico-geografic: zonă montană situată în  bazinul depresionar Pojorâta,  pe 
valea râului Moldova, la confluenţa acestuia cu pâraiele ce drenează masivele montane 
înconjurătoare; 

- potenţial demografic: populaţia în scădere cu tendinţe de înbătrânire, cu sold natural 
negativ. 

- potenţial economic: agricultură bazată pe creşterea animalelor, resurse forestiere 
importante, resurse ale subsolului ca materiale de construcţii (piatră spartă, calcare, gresie), 
activitate turistică dezvoltată. 

- accesibilitate: bună, cu o reţea de drumuri judicios distribuită pe întreg teritoriul. 
-posibilităţi de dezvoltare: specializarea agricultirii (zootehnie), dezvoltarea micii 

industrii şi a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului etnografic, de tranzit, agroturism, a 
serviciilor de bază şi a infrastructurii. 
  
 

2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în 
evoluţia spaţială a localităţilor 

 
 Prima prezentare sistematizată, analitică şi complexă a istoriei românilor din toate 
provinciile tradiţionale, începând tratarea problematicii din cele mai vechi timpuri până la 
unirea din 1859 este Istoria Românilor din Dacia Traiană a lui A.D.Xenopol. 
 A.D.Xenopol arată că mulţi cronicari şi istorici (Cantemir, Neculai Costin, Grigore 
Ureche, Miron Costin) au fost de părere că Moldova „ar fi fost cu totul deşartă de locuitori, 
atunci cănd fu colonizată prin Românii de peste munţi”. 
 De altă părere sunt boierii Moldovei care au întocmit vestita anafora din 1817, căreia i 
s-a dat numirea de „anafora pentru feliul proprietăţei în ţară din vechime”. Aceasta este 
o „socotinţă a boierilor, un proces al răzăşilor de Vrancea cu vistierul Iordache Ruset”. 
Răzeşii susţineau că stăpânirea lor era mai veche decât înfiinţarea Moldovei şi deci nu 
puteau avea hrisoave de la domni „ce venise în urma naşterii proprietăţii lor”. Argumentul pe 
care îl aduc răzeşii pentru a susţine că ţara a fost locuită din vechime, că pământul Moldovei 
n-a fost cu totul pustiu pe timpul descălecării este „mărturisirea istoricului Filipide arătând 
„Câmpul-Lung din Moldova şi Vrancea erau locuite cu mult înainte de descălecarea lui 
Dragoş, pentru că au fost locuri tari şi pentru bărbăţia locuitorilor, singuri erau 
stăpânitori slobozi acestor părţi”. 
 Din studiul întemeierii domniei Moldovei, reiese cum „această ţară a primit în două 
rânduri imigrări din Maramureş, cea întâi sub Dragoş, ce avu de pricină dorinţa Românilor de 
a căuta un trai mai uşor, cătră părţile mai joase ale regiunilor carpatine, deci motive 
economice şi cea de-a doua, sub Bogdan, care se smulse de sub această stăpânire şi 
punând munţii hotar între el şi Unguri, întemeie în Moldova o domnie neatârnată”, A.D 
Xenolol – Istoria Românilor din Dacia Traiană, când începe istoria propriu-zisă a statului 
moldovean. 
 „În anul 1348, Bogdan I dezlipeşte Moldova de coroana ungurească şi o făcu de sine 
stătătoare, Moldova începând a trăi propria viaţă”. Pentru a-şi întări stăpânirea în Moldova, 
Bogdan I a recunoscut, ca şi Radu Negru pentru Muntenia, „privilegii grupelor de Romîni 
aşăzaţi prin locurile tari, precum celuilalt Câmpulung din Bucovina, pe care îi lasă să 
se ocîrmuiască de sine, numindu-şi ei judecătorii lor şi plătind domnului numai un 
tribut anual, apoi fiind îndatoraţi la slujba armată, poziţiune de care se bucură locuitorii 
acestei regiuni, până pe timpul lui Cantemir”. (A.D.Xenopol – Istoria Românilor, vol. II). 
 Vestigii privind vechimea aşezărilor umane din teritoriu s-au identificat în partea de est 
a comunei, pe versantul drept al Moldovei, unde, prin săpăturile arheologice efectuate au fost 
găsite unelte de silex din paleolitic şi urme de locuire din neolitic, dovedind că pe aceste 
meleaguri oamenii au avut condiţii prielnice de existenţă din cele mai vechi timpuri. 
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 Din legendele locale reiese că în teritoriu existau pe timpul năvălirilor tătare din anul 
1241, locuri de strajă. Primele gospodării au fost construite în locul numit Valea Străjerelui, 
extinzându-se cu timpul pe toate amplasamentele de azi.  
 Zona de amplasare a comunei Pojorâta constituie una din cele mai interesante regiuni 
româneşti, atât din punct de vedere istoric, cât şi ca aspect politic, social şi economic. 
Comuna Pojorâta cu satele Valea Putnei şi Pojorâta a aparţinut vechiului Ocol al 
Câmpulungului Moldovenesc, vechiul ţinut amintit în „Descriptio Moldaviae” a lui Dimitrie 
Cantemir, denumit şi „republica Câmpulungului Moldovenesc”.  
 Dovadă că ţinutul Câmpulungului Moldovenesc a fost ţinut de graniţă este şi toponimia 
locală – cei doi munţi aşezaţi la circa 6 km de târgul Câmpulungului, pe drumul spre Pojorâta 
- Munceii Străjii şi Piatra Străjii, care formează defileul ce face legătura dintre Ardeal, 
Maramure şi Moldova. 
 Din documentele posterioare lui Dimitrie Cantemir, în anul 1783 (aproape 9 ani de la 
ocuparea de fapt a Bucovinei de către trupele austriece), câmpulunghenii chemaţi înaintea 
unei comisii imperiale pentru a fi întrebaţi ce teritoriu cuprinde ţinutul Câmpulungului, arată 
că acest ţinut cuprinde: Târgul Câmpulung, satele Sadova, Pojorâta, Fundul Moldovei, 
Porşescu, Ciocăneşti, Valea Putnei, Dorna, Cândreni, Săreni şi Iacobeni, în total 11 localităţi 
(T. V. Stefanelli, Istoricul luptei pentru drept în ţinutul Câmpulungului Moldovenesc. Discurs 
de recepţie la Academia Română rostit la 3.VI.1911). 
 Gheorghe C. Leon în lucrarea “Proprietatea forestieră în vechiul Ocol al 
Câmpulungului Moldovenesc” afirmă: “socotind că suprafaţa comunelor sus arătate nu ar fi 
suferit prea multe schimbări, aşa încât poate fi luat în considerare – cu oarecare aproximaţie 
– teritoriul actual al comunelor respective şi ţinând seama că unele din acestea, în decursul 
timpului, din cauza înmulţirii aşezărilor omeneşti, s-au divizat în două sau trei comune, 
rezultă că suprafaţa vechiului Ocol al Cămpulungului Moldovenesc (porţiunea din Bucovina 
anexată Austriei) este de 139.672 ha, din care 10.070 ha Pojorâta şi 3.795 ha Valea 
Putnei”. 
 Comuna Pojorâta este situată în partea de nord-est a României, în vestul judeţului 
Suceava. Denumirea oficială a satului Pojorâta apare la data de 6 ianuarie 1707 şi este un 
zapis de împărţeală a moşiei Obcina Florească între fraţii Ieremie, Vasile şi Dumitraşcu, fii lui 
Gheorghe Focea din Pojorâta care a fost scrisă în Pojorâta de către dascălul Pavel pentru 
care a primit suma de 50 parale.alcătuită din două sate: Pojorâta şi Valea Putnei, suprafaţa 
totală este de 13.770 ha, din care 722,70 ha, construibil. 
 Cu privire la întemeierea satului Pojorâta, cronicarii şi istoricii arată că primii locuitori ai 
acestei localităţi au fost „vreo trei familii de străjeri care stăteau de pază la locul denumit 
Piatra Străjii”, iar primele locuinţe au fost pe Valea Străjerului – un cătun al localităţii. 
 Bătrânii satului susţin că denumirea satului ar deriva de la cuvântul „coborât” sau 
„descălecat”, sau „pogorâta”. Teodor Bălan constată că etimologia cuvântului pojorâta derivă 
din cuvântul slav „pojor”, care ar însemna strajă – locul unde se ţinea staja. 
 Ţăranii stăpâneau pământul în devălmăşie cu micii proprietari săteşti, care era împărţit 
în delniţe. O delniţă era folosită de o singură familie care avea amplasată aici o casă. 
Locuitorii erau ţărani liberi, supuşi numai Domnului ţării, ocupându-se cu creşterea 
animalelor, albinăritul, cultivarea micilor suprafeţe de teren, ţinerea străjii la hotar. 
 După ocuparea nordului Moldovei de către trupele austriece (octombrie 1774) şi satul 
Pojorâta intră sub ocupaţia austriacă. Denumirea comunei devine Pozoritta. 
 Deoarece documentele vechi au fost distruse în timpul primului război mondial, nu 
cunoaştem data reală când localitatea Pojorâta a devenit independentă, dar putem menţiona 
că prima pecete a localităţii datează din anul 1797, iar primul vornic menţionat în catagrafia 
Moldovei alcătuită de ofiţerii ruşi în anul 1774 a fost vornicul Ştefan Bedrule, urmat de alţi 7 
vornici.  
 În anul 1805 austriacul Anton Manz a adus colonişti din Styria, Boemia, Zipa şi Graiu 
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şi pe raza localităţii au întemeiat satul austriac „Louisenthal” care se întindea pe malul râului 
Moldova până la hotar cu Fundu Moldovei. 
 Coloniştii germani aveau o comunitate politică puternică, cu vornicul şi pecetea ei, 2 
biserici (una catolică şi una evanghelică) ce funcţionează şi azi. 
 În perioada 1805 – 1918 localitatea Pojorâta se dezvoltă mult întrucât existau locuri de 
muncă la cele trei fabrici de cherestea şi la exploatările miniere deschise de austriacul Manz 
la Pojorâta şi Iacobeni.  
 Numărul familiilor în 1774 era de 104 cu 520 membri, în 1908, erau 1100 locuitori, iar 
în 1937 numărul locuitorilor era de 3286, din care 1925 – români, 1243 – germani, 76 – evrei. 
 Satul Valea Putnei a luat fiinţă în 1783 pe terenul Fondului Bisericesc Ortodox 
Român, ca sat component al Ocolului Câmpulung Moldovenesc (cu 335 locuitori în 1908), la 
altitudinea de 835 m, în pasul Mestecăniş, la poalele masivului Giumalău, pe drumul ce leagă 
Câmpulungul Moldovenesc de Vatra Dornei. 
 Satul Valea Putnei face parte din comuna Pojorâta din 1952, ca sat aparţinător. În 
timpul ocupaţiei austro-ungare, numele vechi al satului Valea Putnei a fost Valeputna 
(Waleputna). Suprafaţa satului este de 3.795 ha. 
 Pe raza satului, în partea dinspre masivul Giumalău, a fost construit un Castel de 
vânătoare, care a găzduit până după al doilea război mondial, partidele de vânătoare ale 
Casei Regale, în prezent acesta funcţionează ca adăpost pentru lucrătorii forestieri din zonă. 
 Suprafaţa actuală totală a comunei Pojorâta este de 13.770 ha, din care 722,70 ha 
este perimetru construibil. Numărul de locuitori este de 3235, din care 460 în satul Valea 
Putnei.  
 
 
 
 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
         
 

2.2.1. Substratul geologic 
 

                    2.2.1.1. Alcătuire petrografică şi aspecte tectono-structurale 
 
 Din punct de vedere geologic teritoriul comunei Pojorâta aparţine unor unităţi ale 
orogenului carpatic, mai tânăr, dar şi mai pregnant în arhitectura teritoriului României faţă de 
unităţile de platformă situate la exteriorul arcului carpatic. Formarea materialului litologic 
constitutiv al unitaţilor orogenului carpatic “a început încă din precambrian, orogenezele  mai 
vechi metamorfozând rocile şi aducându-le la stadiul de şisturi cristaline, conturarea unităţilor 
structurale realizându-se pe parcursul evoluţiei alpine. Şisturile cristaline astfel formate 
(mezometamofice, epimetamorfice, ankimetamorfice), cu învelişurile lor sedimentare 
paleozoice, constituie osatura sau structura de rezistenţă a orogenului carpatic” (I. Bojoi – 
România. Geografie fizică, 2000). 
  
 Comuna Pojorâta este poziţionată în Carpaţii Orientali, iar substratul teritoriului său 
aparţine atât ariei morfostructurale a flişului cât şi ariei masivelor cristaline şi cristalino-
mezozoice a acestor munţi. 
 Aria morfostructurală a masivelor cristaline şi cristalino-mezozoice din Carpaţii 
Orientali include parţial, printre alte masive desfăşurate de la nord la sud, şi Munţii cristalini ai 
Bistriţei cu Masivele Suhard, Giumalău şi zona cristalino-mezozoică a Rarăului. Cum, în 
mare parte, teritoriul comunei Pojorâta cuprinde masivul Giumalău şi porţiuni din zona 
Rarăului, substratul geologic va corespunde şi el acestor arii montane. 
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 Astfel, Giumalăul este alcătuit în întregime din şisturi cristaline, iar în dreptul celor mai 
mari înalţimi, dintr-o bandă de rocă dură ce strapunge acest masiv. Rocile cristaline, 
paleozoice reprezintă fundamentul Rarăului şi alcătuiesc în întregime masivul Giumalău. 
Şisturile cristaline epizonale sunt compuse din şisturi cloritice, sericitice, apoi din cuarţite, 
porfiroide, calcare cristaline şi gnaisuri oculare numite de Rarău.  
 De altfel, în peretele stâncos şi abrupt al Măgurii se regăseşte rezervaţia geologică 
cunoscută sub denumirea de “Stratele de Pojorâta”, cu fosile de genul Aptychus (moluscă 
fosilă din era mezozoică), în marne şi calcare roşii violacee şi verzui asociate cu gresii într-un 
anticlinal aplecat spre vest care atestă vârsta jurasic superioară a acestor strate. “Stratele de 
Pojorâta” fac parte din aşa numita serie Bucovinică, alături de formaţiunea conglomeratelor şi 
gresiilor de Muncelu de vârstă barremian inferior – hauterivian, alcătuită din următoarele 
tipuri petrografice: gresii grosiere, cenuşii sau gălbui, calcaro-gresii rubanate, bine 
stratificate, dure, cenuşii-albăstrui. La acestea se adaugă calcare şi dolomite de vârstă 
anisian – campilian ce provin din rama estică a sinclinalului Breaza – Rarău. 
 
 Teritoriul comunei se suprapune apoi şi peste zona montană formată parţial din 
ultimele ramificaţii ale Obcinei Feredeului şi Obcinei Mestecănişului. Acestea fac parte din 
Obcinele sedimentare ale Bucovinei, încadrate ariei morfostructurale a flişului. 
 Litologic unitatea de fliş cuprinde o suită clară de roci detritice cu sedimentare ritmică, 
acumulată în mai multe cicluri, începând din mezozoic şi până în miocen, într-un bazin 
geosinclinal ce a migrat succesiv de la vest către est (după I. Bojoi, 2000). 
 Obcina Mestecănişului este alcătuită din formaţiuni metamorfice, sedimentare şi 
magmatice.  

- Formaţiunile metamorfice sunt reprezentate prin gnaise de Rarău, ce aparţin 
grupului Bretila-Rarău şi apar în partea estică a Obcinei Mestecănişului, ca o fâşie 
îngustă de la Pojorâta spre nord-vest, micaşisturi cu granaţi, şisturi muscovitice, 
cuarţite-grupul de Rebra-Barnar, şisturi sericito-cloritoase, sericito-grafitoase, 
cuarţite negre, metatufuri şi metatufite acide şi bazice - grupul de Tulgheş. 

- Formaţiunile sedimentare apar în latura estică a Obcinei Mestecaniş, unde 
alcătuiesc terminaţia nordică a cuvetei Rarău. Ele se aşează transgresiv şi 
discordant peste şisturile cristaline, fiind reprezentate prin roci carbonatate şi roci 
silicioase. Toate se impun în relief prin forme specifice: dolomitele şi calcarele 
triasice, care creează reliefuri cu abrupturi şi chei; pe argilele cretacice, foarte 
expresive în zona Pojorâta şi pe pârâul Cailor.  

- Formaţiunile magmatice apar sub forma unor Klippe (blocuri) pe o suprafaţă mai 
mare, între Benea si Sadova, fiind reprezentate prin bazalte, peridotite şi serpentin.  

 Obcina Feredeului este modelată pe depozite de fliş, roci predominant detritice, sub 
formă de succesiuni ritmice, groase de sute şi mii de metri şi  se suprapune, în cea mai mare 
parte, pe pânza de Audia, alcătuită din depozite cretacice şi paleocen - eocene. Acestea din 
urmă, cât şi cele cuarţoase, fiind roci dure, se înscriu pregnant în relief, conferind Obcinei 
Feredeului particularitaţile sale morfologice. 
 Cuaternarul este reprezentat prin acumulări ale produselor de eroziune pe principalele 
văi şi în special pe valea Moldovei, constituind depozitele de terasă, de suprafaţă, rezultate 
în urma proceselor de alterare, dezagregare, transformare şi redepunere a rocilor din 
substrat. Acestea sunt dispuse discordant peste formaţiunile epimetamorfice din seria de 
Tulgheş (care alcătuiesc fundamentul).  
 Grosimea scoarţei de alterare (alohtonă şi autohtonă) variază între 7 şi 10 m. Scoarţa 
de alterare alohtonă s-a format în condiţiile a trei faciesuri diferite: aluvial pentru depozitele 
care alcătuiesc terasele, deluvial pentru depozitele acumulate pe versanţi şi coluvial pentru 
depozitele de la baza versanţilor. 
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 Depozitele aluviale sunt reprezentate prin agregate naturale de râu (pietrişuri, nisipuri, 
bolovănişuri). Din punct de vedere petrografic sunt alcătuite din diverse tipuri de roci 
sedimentare (calcare, dolomite, marnocalcare, gresii) şi roci metamorfice (şisturi cuarţitice 
sericitoase, cloritoase, roci porfirogene, gnaise, micaşisturi, amfibolite). Formaţiunile 
deluviilor şi coluviilor au un grad redus de sortare, fragmentele având forme angulare şi 
subangulare, rar subrotunjite şi sunt prinse într-o matrice argilo-nisipoasă sau argiloasă. 
  
 Din punct de vedere tectonic, sinclinalul merginal Breaza – Rarău se prezintă ca o 
cuvetă uşor deversată spre est cu flancurile inegal dezvoltate. Flancul vestic prezintă, spre 
deosebire de cel estic, o remarcabilă continuitate de la nord-vest către sud-est, întreaga zonă 
terminându-se centriclinal în zona Grebin. 
 Tectonica flancului vestic al sinclinalului marginal este dominată de faliile sistemului 
transversal (NE-SV), care produc decroşări de până la 100 m. Compartimentele astfel 
rezultate au dimensiuni de 200 – 1000 m (dacă se au în vedere numai faliile principale), 
dispunându-se direcţional în sistemul “culise”. Din punct de vedere plicativ, sinclinalul 
marginal este de fapt un sinclinoriu, cutarea de care este afectat având frecvent aspecte mai 
complicate (conform unui Studiu Geologic-tehnic Preliminar pentru un amplasament, realizat 
de S.C. Geomold S.A., Câmpulung Moldovenesc). 
 
 Dintre resursele subsolului se exploatează roci de construcţie: gresie silicioasă de 
culoare cenuşie – verzuie, conglomerate slicioase şi calcare dolomitice.  
 Gresiile şi conglomeratele sunt utilizate la lucrări de taluzare, terasamente, întreţinerea 
şoselelor, construcţii civile etc. 
 Calcarele sunt întrebuinţate la fabricarea varului, iar calcarele dolomitice sunt folosite, 
aproape exclusiv, ca material concasat pentru întreţinerea şoselelor, dar ar putea fi utilizate 
şi ca amendament în agricultură. 
 
 
       2.2.1.2. Caracteristici geotehnice 
 
  a) Stratificaţia terenului de suprafaţă 
 Un studiul geologic cu privire la zona centrală a satului Pojorâta a arătat existenţa, în 
zona superficială, a unei succesiuni cuprinzând: 

- un nivel cu grosimi variind între 0,15 şi 0,40 m de sol vegetal, nisipos, cu elemente 
centrimetrice rulate, subrulate sau subangulare de roci metamorfice şi mai rar 
sedimentare. Stratele care alcătuiesc acest nivel sunt consolidate, de o 
compactitate medie, fără a se constata tasări diferenţiate; 

- un strat de argile nisipoase, cenuşii-negricioase sau cenuşii, cu frecvente elemente 
de roci metamorfice de dimensiuni centrimetrice rulate, subrulate sau subangulare, 
strat care are grosimi de 0,50 m; 

- un nivel de pietrişuri, nisipuri grosiere sau medii şi bolovănişuri, cu o compoziţie 
destul de omogenă care are grosimi, în sondajul executat, de 0,70 m, constituite 
din galeţi de roci predominant metamorfice (porfirogene, gnaise, cuarţite, şisturi 
cuarţitice cloritoase, sericitoase etc.) şi mai rar sedimentare (gresii, calcare, 
dolomite, jaspuri, marnocalcare). 

 Aceste depozite sedimentare de vârstă cuaternară sunt dispuse pe un fundament 
metamorfic alcătuit din roci constituite predominat din şisturi sericito-cloritoase  sau clorito-
sericitoase, cu slab pigment grafitos. În cuprinsul acestora nu există nivele de roci plastice 
care să permită alunecări gravitaţionale. 
 
 



16 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
16/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

  b) Apa subterană 
 Nivelul hidrostatic al apelor subterane este situat la o adâncime cuprinsă între 7 m şi 
10 m, iar în lunca râului Moldova şi a pâraielor afluente apa se ridică până aproape de nivelul 
solului.  
 Stratul acvifer este alimentat din precipitaţiile pluvio-nivale ce se infiltrează de pe 
versanţii râului Moldova şi ai afluenţilor acestuia. 
 
  c) Adâncimea de îngheţ 
 În conformitate cu STAS 6054/77, în zona localităţii Pojorâta adâncimea de îngheţ 
este de 1,10 m. 
  d) Seismicitate 
 Conform Codului de proiectare seismică P100 din 2006, perioada de control (colţ) a 
spectrului de răspuns este Tc = 0,7s.  
 Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului 
pentru proiectare aG, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, 
plasează comuna Pojorâta în zona cu  aG = 0,12g. 
 
  e) Condiţii de fundare 
 În zona cercetată, în funcţie de litologia terenului şi prin similitudine cu lucrările 
executate anterior, caracteristicile geotehnice ale acestuia şi prescripţiile standardelor în 
vigoare privind adâncimea maxima de îngheţ, adâncimea de fundare este Df = 1,00 – 1,20 
m, în stratul de pietrişuri, nisipuri şi bolovăniş, luându-se în considerare presiunea 
convenţională pconv = 350 kPa, pentru sarcini de calcul din gruparea de încărcări 
fundamentele. 
  
 
  2.2.2. Relieful 
 
            2.2.2.1. Aspecte dimensionale şi morfografice 
 
 Situată în aria montană a judeţului Suceava, respectiv în nordul Carpaţilor Orientali, 
comuna Pojorâta ocupă o zonă cuprinsă între obcinele bucovinene Feredeu şi Mestecaniş şi 
culmile Giumalăului şi Rarăului. 
  Satul Pojorâta se plasează în sinclinalul marginal al Rarăului, în zona formată prin 
îndepărtarea, de o parte şi de alta a Văii Moldovei, a rocilor mai puţin dure, care alcătuiesc 
umplutura acestui sinclinal.    
 Masivul Giumalău domină întreaga zonă, profilându-se ca un uriaş. Către nord culmile 
sunt greoaie şi văile înguste, iar înalţimile coboară în trepte, cea mai joasă fiind la 1200 – 
1300 m, a doua treaptă apărând la 1400 m, iar a treia la 1650 m. Deasupra acestora se 
înalţă vârful Giumalău, cu o altitudine maximă de 1857 m. 
 Obcinele Bucovinei reprezintă o unitate fizico-geografică bine individualizată, 
distingându-se două tipuri de peisaj: tipul obcinelor şi tipul culoarelor depresionare şi al văilor 
transversale. 
 Obcinele sunt caracterizate prin culmi relativ domoale, cu altitudini moderate. 
Altitudinea medie a culmilor principale scade de la vest la est, fiind sub 1400 m în Obcina 
Mestecănişului, între 1300 - 1200 m în Obcina Feredeului şi în jur de 1100 m în Obcina 
Mare. Maximul altitudinal este atins în Vf. Lucina – 1588 m, din nordul Obcinei 
Mestecănişului, iar altitudinea minimă o întâlnim la ieşirea Moldovei din munte, la Păltinoasa, 
de 460 m.  
 O altă trăsătură generală a reliefului o reprezintă paralelismul culmilor şi văilor pe 
direcţia NV-SE, direcţie concordantă cu cea a componentelor structurale. Versanţii, care 
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ocupa peste 70% din spaţiul Obcinelor Bucovinei, se găsesc în cea mai mare parte într-un 
echilibru relativ stabil, întrucât procesele gravitaţionale sunt mult atenuate de învelişul vegetal 
al pădurilor şi pajiştilor. 
 Bazinul depresionar Pojorâta se înscrie în aria geografică a munţilor Rarău - 
Giumalău, delimitându-i de Obcinele Bucovinei. Acest bazin corespunde nivelului altitudinal 
cuprins între 600 – 800 m, în timp ce valorile densităţii fragmentării reliefului se menţin la 4 – 
5 km/km2, în cazul bazinelor hidrografice mici depăşind 5 km/km2 pe un singur segment al 
văii Fundul Pojorâtei. Valoarea fragmentării reliefului este dependentă de litologie, fapt 
evident în cazul valorilor mai mici de 3 – 4 km/km2, care se suprapun în totalitate depozitelor 
de wildfliş. 
 În mijocul acestui peisaj dominat de culmi împădurite şi puţin înalte, separate de văi 
largi cu pajişti întinse şi intens umanizate, se înalţă doi munţi aproape simetrici ca formă, 
înălţime şi covor vegetal, pe care bogata fantezie a locuitorilor i-a denumit Adam şi Eva 
(1024 m şi respectiv 1009 m).   
 În ce priveşte declivitatea, suprafaţa morfologică cu cele mai mari valori ale declivităţii 
este reprezentată tocmai de abrupturile piramidelor dolomitice Adam şi Eva. Valorile 
declivităţii determină gradul de antrenare a materialelor pe versant şi formarea depozitelor 
derivate, fiind în raport invers proporţional cu grosimea solurilor şi volumul edafic util, şi direct 
proporţional cu scheletul solului. 
  
 
            2.2.2.2. Tipuri genetice de relief 
 
 În funcţie de modul cum au acţionat factorii externi şi rezultatul interacţiunii acestora 
cu factorii interni (geologici), tipologia reliefului este variatǎ: 
   

Relieful structural şi petrografic 
 “Raporturile evolutive strânse ale reţelei de văi cu dispoziţia stratelor şi cu alcătuirea 
lor petrografică explică succesiunea de sectoare largi, adevărate depresiuni de eroziune 
diferenţială, orientate longitudinal şi sculptate în roci puţin rezistente” (Câmpulung 
Moldovenesc, spre exemplu) „şi sectoare înguste, orientate transversal, sculptate în roci 
dure” (îngustarea-defileu de la Pojorâta, dacă ne referim strict la zona analizată) (Geografia 
Carpaţilor şi Subcarpaţilor, 2004). 
 Din punct de vedere morfostructural, Pojorâta este considerată ca făcând parte din 
unitatea wildflişului Pojorâta – Izvorul alb, unitate ce corespunde cuverturii sedimentare a 
pânzei bucovinene, caracterizată prin dominarea formelor de modelare selectivă în raport cu 
cele structurale. 
 Astfel, compartimentul depresionar Pojorâta este considerat ca fiind unul tipic de 
eroziune selectiv – litologică. Din masa wildflişului s-au detaşat numeroşi martori litologici, 
mici abrupturi şi vârfuri izolate, elemente de modelare selectivă tipică. Ca efect al condiţiilor 
litologice sunt favorizate alunecările de teren, instabilitatea versanţilor fiind un fenomen 
caracteristic. 
 Pe seama formaţiunilor moi din umplutura sinclinalului marginal al Rarăului a avut loc 
şi lărgirea Văii Moldovei la Pojorâta, realizând pitorescul bazinet, cunoscut în literatura de 
specialitate sub numele de “Cuveta Pojorîtei”. Lărgirea văii Moldovei este accentuată aici de 
confluenţa în acest sector a Moldovei cu pârâul Putna, Izvorul Giumalăului şi pârâul Pojorata. 
În aval de satul Pojorâta, Valea Moldovei se îngusteaza brusc în gresiile şi conglomeratele 
de Muncel, luând aspect tipic de chei - Cheile Pojorîtei - care sunt flancate de dealurile 
Muncel la Nord, Măgura cu Piatra Străjerului la est. 
 Apoi, orientarea versanţilor (expoziţia) are o importanţă deosebită, întrucât 
influenţează dispunerea locuinţelor şi aşezărilor şi modul de utilizare al terenurilor, 
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determinând diferenţieri climatice locale, concretizate prin însorire mai puternică şi pe durată 
mai mare, temperaturi mai ridicate, topirea mai timpurie a zăpezii, dinamica mai activă a 
aerului, uneori descendentă şi cu posibilităţi suplimentare de mărire a temperaturii aerului, pe 
versanţii orientaţi către soare. “Prin contrast, versanţii opuşi sunt umbriţi, mai reci, păstrează 
zăpada un timp îndelungat, sunt acoperiţi cu vegetaţie naturală umbrofilă, care valorifică 
soluri mai reci, mai umede, formate uneori chiar în condiţii de exces hidric şi care impun o 
dominantă silvică, cel mult silvo-pastorală în utilizarea terenurilor” (I. Ungureanu - Geografia 
mediului, 2005). 
 Având în vedere specificul zonei la care ne referim, respectiv prezenţa în substrat a 
argilelor şi marnelor, roci recunoscute pentru slaba rezistenţă la eroziune, o mare importanţă 
va reveni reliefului dezvoltat pe astfel de depozite. Prin prezenţa faciesurilor mai friabile cu 
depozite argiloase, marnoase şi şistoase se explică prezenţa lărgirilor de profil, cu caracter 
de depresiuni intramontane din lungul văilor montane, cum este şi cazul văii Moldovei la 
Pojorâta. În munţii flişului, predispoziţia la deplasări în masă pe versanţi ale scoarţelor de 
alterare depinde de frecvenţa intercalaţiilor argilo-marnoase.  
  Densitatea relativ mare a reţelei hidrografice, şi îndeosebi a celei torenţiale, este un 
indiciu asupra atacului intens al apei asupra versanţilor. Acest atac se manifestă mai vizibil şi 
cu precădere în zona fostelor şi actualelor exploatări miniere din zonă (Peciştei, cariera 
primăriei de la intrarea în satul Pojorâta) şi pe versanţii pârâului Pojorâta. 

 
Relieful periglaciar 
“Mediul morfogenetic periglaciar, aşa cum a fost el definit, ca ansamblu de condiţii 

precursoare şi ulterioare constituirii mediului glaciar propriu-zis” (I. Bojoi, 2000), este foarte 
răspândit, fiind “format în generaţii succesive începând din pleistocen şi suprapunându-se 
fostului domeniu glaciar (...). Acest tip de relief “se grupează în complexe care diversifică şi 
complică morfologia glaciară din unele sectoare înalte, produc convergenţe morfologice de 
tip glaciar la altitudini mai mici şi reduc stabilitatea versanţilor, în special în sectoarele 
puternic antropizate  (despădurite, cu nivel freatic şi unghi de taluz natural modificate etc.)” (I. 
Ungureanu, 2004).  
 Formele reliefului periglaciar regăsite pe teritoriul comunei Pojorâta au luat naştere 
datorită formaţiunilor sărăcăcioase de tundră, care, în timpul periglaciarului ultimei glaciaţiuni 
(würm), au permis dezvoltarea nestingherită a dezagregării şi avalanşelor de grohotişuri şi 
zapadă până la 1000 – 1200 m. Efectele acestor procese s-au materializat aici prin câmpurile 
de grohotişuri care s-au acumulat la baza abruptului Rarăului. 
 Între 100 – 1200 m, munţii scunzi au intrat în aria de dezvoltare a solifluxiunilor 
(proces de alunecare lentă a solului pe pantele mici ca urmare a îmbibării cu apă a 
depozitelor superficiale). Astfel, în Masivul Giumalău au fost identificate văi de solifluxiune pe 
afluenţi ai pârâului Giumalău. “Aici versanţii umbriţi au scoarţe de alterare groase de 2 – 3 m 
şi morfologie în valuri şi trepte, în timp ce versanţii însoriţi sunt mai înclinaţi” şi cu depozite 
având “stratificaţie ritmică ordonată” (după I. Bojoi, 2000”). 
 
 Relieful de acumulare 
 Relieful de acumulare este reprezentat prin valea Moldovei şi văile numeroşilor 
afluenţi ai acesteia din zonă (Pojorâta, Izvorul Giumalău, Putna ş.a) - puternic influenţate de 
specificul substratului geologic – şi prin complexele de terase (în număr de 9 pe Moldova) cu 
altitudini relative de la 1 m - 2 m la 100 m – 110 m. Lărgirea Văii Moldovei la Pojorâta este de 
altfel accentuată de confluenţa în acest sector a pâraielor menţionate cu râul Moldova. 
  Văile ocupǎ porţiunile cele mai coborâte ale reliefului, având o pantǎ redusǎ şi o mai 
mică energie de relief, constituind şi cele mai recente forme de relief de acumulare, iar unele 
conuri de dejecţie şi glacisuri continuǎ sǎ se formeze şi în prezent.  
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Conul de dejecţie costituie o formă de relief în evantai, rezultată din acumularea 
materialului transportat de torenţi acolo unde se micşorează panta. Acestea sunt foarte 
prezente fiind generate de pâraiele afluente Moldovei. 

Glacisurile sunt forme de relief cu pantă redusă, care constituie un racord între versant 
şi luncă. Unele continuă să se formeze şi în prezent, atât prin acţiunea unor procese naturale 
(doborâturi de copaci cauzate de vânt), cât mai ales datorită activităţii antropice (defrişări şi 
păşunat). Materialele erodate din sectoarele mai înalte sunt depuse în zonele joase din 
imediata apropiere contribuind la atenuarea contrastelor morfologice şi conturarea unui profil 
de echilibru. 
 Pe văile de munte “activitatea fluvială, în principal acumulativă, a creat sisteme bogate 
de terase, care dovedesc efecte stimulative puternice ale înălţării tectonice din romanian-
pleistocen.” Cele mai vechi terase nu se pot identifica însă decât fragmentar, ele însă 
“demonstrează vigoarea râurilor ca factori morfogenetici, capabili să impună în relieful 
montan actual complexe morfologice de însemnătate excepţională pentru dinamica apelor, 
pedogeneză, habitat uman” (I. Ungureanu, 2004).  
 De exemplu, conform unui Studiu geologic – tehnic preliminar pentru un amplasament 
din centrul comunei, situat în imediata apropiere a confluenţei pârâului Izvorul Giumalău cu 
râul Moldova, terasa de 1,0 – 2,0 m  altitudine (ca terasă inferioară sau de luncă), situată în 
imediat apropiere a albiei minore a pârâului Pojorâta, are o extindere redusă. Litologic este 
constituită din bolovănişuri, pietrişuri, mai puţin nisipuri grosiere, rar medii şi este frecvent 
inundată, îndeplinind în cea mai mare parte rolul de albie majoră. 
 Terasa următoare, de 3,0 – 4,0 m altitudine, ca primă terasă inferioară sau de vale, 
are o extindere mai mare, fiind constituită predominant din nisipuri şi pietrişuri, la care se 
adaugă  subordonat bolovănişuri. Fruntea terasei de 3,0 – 4,0 m este înclinată, iar podul este 
neted, uşor înclinat spre Moldova, având o lăţime de circa 200 m. Din punct de vedere 
litologic este constituită din pietrişuri în cadrul cărora se disting uneori ritmuri cu stratificaţie 
gradată, iar alteori se constată prezenţa unei stratificaţii încrucişate, la care se adaugă uneori 
argile şi argile nisipoase, ca matrice pentru pietrişuri, nisipuri grosiere şi bolovănişuri.         
 Terasele descrise, sub aspect morfologic şi structural, aparţin teraselor de fund de 
vale, bine reprezentate în zonă şi bine individualizate, cu toate că diferenţa de altitudine 
dintre ele este în general redusă. Relieful de modelare ciclică este identificat prin suprafaţa cu 
aceleşi nume - Mestecăniş, la 1000 – 1100 m, incluzând partea superioară a culmilor 
marginale dinspre bazinul Moldovei. 
 
 Influenţa reliefului asupra drenajului extern 
 Microdepresiunile de alunecare şi cele din anumite sectoare de vale împiedică 
drenajul solurilor, apa stagnând la suprafaţa solului timp îndelungat. 
 Pe valea Moldovei şi în unele sectoare ale cursurilor secundare, drenajul este fie 
foarte lent, cu băltire de 2-3 săptămâni, fie lent cu întârzieri apreciabile. 

Pe sectoare mai înclinate de vale şi pe versanţi, apa se scurge într-un timp relativ 
scurt. 

Pe pantele cu înclinare moderată, apa din precipitaţii este repede îndepărtată prin 
scurgere superficială. 

 
 

 2.2.3. Clima 
  
 Temperatura şi regimul termic 
 Sub aspect climatic, unitatea administrativă studiată se încadrează în aria climatului 
temperat moderat continental, care suportă influenţe ale climatului boreal din nord şi unele 
manifestări ale climatului mai accentuat continental din est. 

http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?lang=ro&query=form%C4%83
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=DE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=RELIEF
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=EVANTAI
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?lang=ro&query=rezultat%C4%83
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=DIN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=ACUMULARE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=MATERIAL
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=DE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=TORENT
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=ACOLO
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?lang=ro&query=unde
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=SE
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=MIC%C5%9EORA
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?lang=ro&query=PANT%C4%82
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 Având în vedere că limita dintre etajul temperat montan şi cel boreal montan în sud-
estul Obcinelor Bucovinene se situează la 900 - 1000 m şi coboară treptat spre nord şi vest, 
până la fundul văilor, la 700 - 800 m, comuna Pojorâta aparţine sectorului sud-estic al 
Obcinelor, de predominare a climatului temperat montan, cu medii anuale mai ridicate ale 
temperaturii, plasate între 5 şi 7°C. 
 Obcinele Bucovinei se bucură de un climat specific regiunilor montane joase şi mijlocii, 
lipsit de temperaturile prelungit scăzute, vânturile şi umezeala vârfurilor înalte, ca şi de 
căldurile excesive ale regiunilor extracarpatice. Temperaturile medii ale lunilor cele mai 
calde, iulie-august, sunt în jur de 15°C, iar a celor mai reci, decembrie-februarie, în jur de 
5°C. 
 Aşadar temperatura medie este de 6,9°C, cu un maxim în luna iulie de 16,9°C şi un 
minim de 4,9°C în luna ianuarie. 
 Relieful accidentat, cu altitudini şi expoziţii variate, precum şi celelalte componente ale 
climatului determină variaţii importante ale valorilor termice.  
 Astfel, temperaturile medii anuale variază de la 2,3°C la staţia meteo Rarău şi 6,8°C la 
Câmpulung Moldovenesc, fiind printre cele mai coborâte din Moldova şi din ţară.  
 Amplitudinea termică medie lunară are cele mai mari valori în lunile de iarnă, cu un 
maxim în luna februarie de 14,8°C (la Câmpulung Moldovenesc), iar cele mai reduse se 
înregistrează vara, cu un minim în luna iulie. Rezultă astfel că, la Câmpulung Moldovenesc, 
amplitudinea termică absolută a fost de 67,6°C. 
 Mediile lunare cele mai coborâte se înregistrează în ianuarie (- 3,5°C), iar cele mai 
ridicate în iulie (16,4°C). Extremele absolute sunt mult mai mari: de exemplu, în iulie 1957 s-
au înregistrat 34,4°C, iar în ianuarie 1963 m -30,3°C.  
 Rolul altitudinii reliefului asupra temperaturii este deosebit de important: astfel, 
comparativ cu datele prezentate anterior pentru Staţia meteo din oraşul Câmpulung 
Moldovenesc (642 m altitudine), la staţia din Rarău (1536 m) cei trei indici termici au valori 
mai coborâte cu circa 4 - 5°C. Media anuală este de 2,3°C, media lunii cele mai reci 
(ianuarie) este de -7,7°C, iar a celei mai calde (iulie) de +11,8°C. Temperaturi medii diurne 
sub zero grade se pot înregistra timp de peste 100 de zile. 
 Frecvenţa temperaturilor medii diurne sub 0°C variază de la 100 zile în depresiunea 
Câmpulung Moldovenesc, la 150 zile în Giumalău. Temperaturi sub 0°C se înregistrează, 
însă, timp de 2/3 din durata anului.  
 Frecvenţa zilelor de iarnă variază de la 120 la 150 şi chiar 180 de zile pe culmile cele 
mai înalte. Iernile sunt lungi şi aspre în Rarău şi Giumalău şi ceva mai moderate în 
depresiune. Prima zi cu îngheţ se semnalează înainte de 1 octombrie, iar ultima zi cu îngheţ 
după 1 mai. 
 Fenomenele caracteristice formelor negative de relief, în special depresiunilor şi 
culoarelor de vale, cum sunt inversiunile termice, au o frecvenţă, durată şi intensitate mare.  
 Astfel, şi în bazinul depresionar Pojorâta au loc, îndeosebi în perioadele reci ale 
anului, inversiuni termice: pentru câteva ore sau zile, în vatra depresiunii este mai frig decât 
pe munţii din preajmă. În aceste condiţii, pe văi se produc fenomene meteorologice 
caracteristice: rouă, brumă, „mări de nori”, în timp ce pe culmile înalte străluceşte soarele. 
 Poziţia geografică a localităţii face ca desprimăvărarea să întârzie circa trei săptămâni 
faţă de locurile de la aceeaşi latitudine din Câmpia Moldovei. Cu acelaşi interval de timp îşi 
fac apariţia mai timpurie şi fenomenele de toamnă (bruma, căderea frunzelor). Urmarea este 
o scurtare a anotimpului cald, care împiedică la rându-i creşterea unor plante de cultura şi, 
deci, determină o suprafaţă agricolă mai redusă.  
  
  Precipitaţiile şi regimul pluviometric 
 Regimul precipitaţiilor este influenţat de circulaţia atmosferei şi particularităţile 
reliefului. Valoarea precipitaţiilor medii anuale oscilează între 686 mm la Câmpulung 
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Moldovenesc, 926 mm pe Rarău şi peste 1000 mm pe Giumalău. Cea mai mare parte a 
precipitaţiilor cade în perioada de vară. Astfel, la Rarău, în intervalul iunie-septembrie, se 
înregistrează peste 51% din cantitatea anuală, dar luna cea mai ploioasă este mai, când cad 
143 mm, faţă de 133,7 mm în iunie, 126 mm în iulie, 119,5 mm în august şi doar 9,37 mm în 
septembrie. Lunile cu cele mai puţine precipitaţii sunt, pe Rarău, noiembrie - 33,2 mm, 
decembrie - 33,9 mm şi ianuarie - 36,1 mm. 
 La Pojorâta media anuală a precipitaţiilor este de 835 mm. Aici se constată o creştere 
bruscă a precipitaţiilor în luna mai, atingând maximul în luna iunie şi iulie, în această 
perioadă înregistrându-se 56% din totalul precipitaţiilor anuale, precipitaţii care se menţin 
ridicate până în luna august. Cantităţile reduse de precipitaţii din perioada septembrie – 
aprilie sunt un rezultat al persistenţei regimului anticiclonar continental în estul Europei. 
 Distribuţia pe semestre a cantităţilor de precipitaţii relevă faptul că 73% din cantitatea 
de precipitaţii se produce în semestrul cald (IV - IX) – 493,8 mm, în timp ce cantitatea medie 
înregistrată în semestrul rece este de 169,6 mm.     

Cantităţi medii de precipitaţii la Pojorâta (1891 – 1987) 

 Zăpada, având în medie 50 cm, este prezentă din noiembrie până în aprilie, durând 
între 115 – 135 zile/an, putând fi cu succes valorificată pentru diverse sporturi de iarnă. Ploile 
torenţiale din perioada iunie – august produc uneori viituri pe cursurile de apă. 
 Dintre fenomenele meteorologice negative legate de precipitaţii grindina are o 
frecvenţă redusă, mai obişnuite fiind fenomene hidrometeorologice ca roua, bruma, ceaţa. 
 Comparativ cu precipitaţiile medii anuale, evapotranspiraţia este mai redusă, ea variind 
între aproximativ 600 mm în sud şi 500 mm în nord – vest.   
 Indicele de ariditate înregistrează o valoare maximă în luna iulie (24) şi cea mai mică 
valoare în luna noiembrie (20). 
 Un element climatic caracteristic este  nebulozitatea medie anuală, care aici are 
valoarea de 6,5 - 7,0 zecimi din bolta cerească la peste 1200 m şi ceva mai scazută în valea 
Moldovei -  5,5 - 6,0 zecimi. Nebulozitatea, relativ ridicată iarna şi primavara, scade în timpul 
verii şi toamnei, îndeosebi în august – septembrie - octombrie, când predomină timpul senin 
şi o pronunţată acalmie atmosferică.  
 Mai exact, media anuală a nebulozităţii înregistrată la Staţia meteo Câmpulung 
Moldovenesc este de 5,8. Nebulozitatea în lunile de iarnă are valori ridicate (6,3 – 6,9), iar 
începând cu luna aprilie descreşte, ajungând ca în lunile mai – iunie să aibă o valoare relativ 
constantă. Nebulozitatea medie lunară cea mai scăzută se înregistrează în luna octombrie – 
5,0.  
 Numărul mediu anual de zile cu cer senin este sub 40, iar al acelora cu cer acoperit 
este de peste 140.  
 Urmările variaţiilor neperiodice şi periodice ale nebulozităţii se răsfrâng în primul rând 
asupra insolaţiei, reducând din durata şi intensitatea acesteia. Durata de strălucire a soarelui 
însumează cele mai multe ore în lunile iulie şi august, valorile anuale oscilând între 1700 – 
2100 ore. 
 

Postul  
pluviometric 

Pojorâta (altitudinea 750 m) 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Precipitaţii 23,9 24,6 34,2 48,7 99,0 110,1 102,1 79,4 54,5 35,4 30,2 21,3 

Anual 663,4 
Semestrul  
rece 

169,6 

Semestrul 
cald 

             493,8 



22 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
22/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

 Dinamica aerului 
 În zona comunei Pojorâta, direcţia vânturilor la sol este în mod hotărâtor influenţată de 
orientarea generală şi gradul de fragmentare al reliefului regiunii şi de circulaţia generală a 
maselor de aer în această zonă. Relieful exercită o mare influenţă asupra vânturilor, 
determinând modificarea direcţiei şi vitezei acestora, ceea ce conduce la intensificări sau 
accentuări locale. 
 Cea mai mare frecvenţă o au vânturile din sectoarele V-NV (28%), urmate de cele din 
SE, cu intensităţi mari toamna şi primăvara, viteza medie anuală fiind de 8-10 m/s.  Vânturile 
din direcţia NE au o frecvenţă şi durată mai reduse şi bat, de regulă, iarna şi primăvara. În 
perioada în care invaziile de aer din nord sunt mai puternice, acestea capătă o mare 
dezvoltare pe verticală, traversând culmile şi provocând efectul de foehn pe versanţii de sud.  
 Frecvenţa calmului poate atinge chiar 40%, mai ales în depresiuni, datorită zonei de 
adăpost, la Pojorâta atingând valori chiar mai ridicate ridicate – 52,3%.   
 Pe văi se înregistrează şi influenţa brizelor, de munte şi de vale, uşor de sesizat, 
acestora datorându-li-se aerul curat şi bine ozonat. Cu un rol climatic deosebit de benefic 
sunt brizele de munte: cele de dimineaţă ridică ceţurile de pe fundul văilor şi le dispersează în 
atmosfera înaltă, iar cele de seara, cu caracter descendent, îngrămădesc pe văi aerosoli şi 
ioni negativi, care sunt de mare importanţă în calmarea sistemului nervos. 
 
 Topoclimate 
 În urma analizei fǎcute asupra variaţiei valorilor elementelor climatice, ca şi în baza 
informaţiilor, a observaţiilor directe, ori a aprecierilor comparative, pe teritoriul comunei 
Pojorâta se pot separa o serie de topoclimate: 

- Topoclimatul versanţilor cu orientare sudică ocupă îndeosebi versanţii de stânga ai 
râului Moldova. Versanţii sunt bine însoriţi, iar insolaţia intensă face ca temperatura să capete 
cele mai mari temperaturi de pe teritoriul comunei. Partea inferioară acestor versanţi este 
însă afectată de inversiuni termice. 

Stratul de zăpadă se formează mai târziu şi se topeşte mai devreme. Dinamica 
atmosferică este mai activă, dar aceşti versanţi sunt adăpostiţi faţă de vânturile reci dinspre 
nord, nord-est. 

De regulă aceşti versanţi sunt mai puţin împăduriţi în comparaţie cu cei nordici, 
predominând mai mult păşunile. 

- Topoclimatul versanţilor cu orientare nordică, nord-estică, nord-vestică ocupă 
versanţii de dreapta ai Moldovei şi sunt caracterizaţi prin însorire mai slabă, atât ca durată, 
cât şi ca intensitate. De aceea temperatura solului rămâne mult timp scăzută faţă de restul 
zonelor, iar stratul de zăpadă se menţine mai târziu primăvara cu peste două săptămâni, 
îndeosebi în sectoarele împădurite. Sunt acoperiţi de vegetaţie umbrofilă, cu dominată silvică. 

- Topoclimatul culmilor, unde vânturile au o intensitate mai mare, iar brumele şi 
îngheţurile se produc mai târziu toamna şi dispar mai devreme primǎvara. Stratul de zăpadă 
se formează aici mai timpuriu, cu cel puţin o săptămână înainte faţă de şes. 

- Topoclimatul vǎilor înguste se caracterizeazǎ printr-un minus de luminǎ în timpul verii 
şi un plus de umiditate. În general sunt vǎi adǎpostite, din care cauzǎ, ca urmare a curenţilor 
de aer mai puţin activi, aici se produc inversiuni de temperaturǎ. Inversiunile termice produc 
ceţuri şi brume (timpurii toamna şi târzii primǎvara). 
 În concluzie, climatul comunei Pojorâta este unul temperat cu nuanţe de moderat - 
continentale, care suportă influenţe ale climatului boreal din nord şi unele manifestări ale 
climatului mai accentuat continental din est. Predomină vânturile din V-NV şi SE, cu intensităţi 
mari toamna şi primăvara. Iernile sunt lungi, bogate în zăpezi; verile sunt scurte, răcoroase şi 
umede. Temperaturile medii anuale prezintă valori scăzute, precipitaţiile atmosferice sunt 
bogate. 
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Cunoaşterea caracteristicilor climatice predominante în zona analizată este importantă 
deopotrivă pentru întreţinerea căilor de transport rutier, agricultură, habitat în general şi 
prevenirea eventualelor situaţii de risc cauzate de acestea. 

 
 
2.2.4. Apele de suprafaţă şi subterane 
 
Ca urmare a condiţiilor geologice, de climă şi de relief, teritoriul comunei Pojorâta se 

remarcă printr-o mare bogăţie de ape subterane şi de suprafaţă. 
  
 Apele de suprafaţă sunt reprezentate în principal prin torenţi şi pâraie cu debite 
bogate, însă principala arteră hidrografică o constituie râul Moldova. 
 Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei urmăreşte cu fidelitate configuraţia reţelei 
hidrografice din Obcinele Bucovinei, în sensul că domină tipul rectangular de reţea. 
Alimentarea predominant pluvială, susţinută subtanţial de cea subterană, asigură permanenţa 
scurgerii râurilor şi un debit relativ stabil şi constant, cu variaţii în funcţie de anotimp. 
 Pojorâta este situată la confluenţa râurilor Moldova, Putna, Izvorul Giumalăului şi 
pârâul Pojorâta, ceea ce face să fie o adevarată piaţă de adunare a apelor, venite din trei 
puncte cardinale: dinspre nord de sub Lucina, dinspre vest de sub Mestecăniş şi dinspre sud 
de sub vârful Giumalăului.  
 Moldova, ale cărei izvoare sunt separate de ale Sucevei prin culmea joasă a Alunişului 
şi Pasul Izvor are o lungime totală de 237 km şi o suprafaţă de 4316 km2 şi străbate Obcinele 
Bucovinene longitudinal în cursul său superior - de la izvoare până la Pojorâta - şi le 
delimitează spre sud prin cursul său mijlociu, transversal - între Pojorâta şi Paltinoasa. Pe tot 
acest traseu montan, cu o lungime de aproape 90 km, ea strabate o succesiune de mici 
depresiuni - Izvoarele Moldovei, Breaza, Botus, Fundu Moldovei, Pojorâta, Câmpulung, 
Vama, Gura Humorului şi chei - Brezei, Pojorîtei, Strâmtura Roşie. Talvegul are o cădere de 
la 25 m/km în amonte de Moldova Suliţa, la 5 m/km în depresiunea Câmpulung şi la 3,5 m/km 
între Vama şi Păltinoasa. Principalii săi afluenţi de pe dreapta, din Obcina Mestecănişului, 
sunt Lucina, Lucăva, Tătarca - 9 km, Botuş – 10 km, Valea Putnei - 20 km împreună cu pasul 
Mestecăniş – 1096 m - completează limita sudică a Obcinelor. De pe stânga primeşte pe 
Suliţa, Breaza, Pârâul Negru, Sadova, Pârâul Morii, Corlăţeni, Deia, Moldoviţa, Dobra, 
Beltagul, Humorul. 
 Râul Moldova are, pe teritoriul comunei, o albie minoră îngustă, pe care însă, în 
perioadele de precipitaţii abundente se pot produce inundaţii limitate la partea de nord a 
localităţii Pojorâta. 
 Analiza debitelor râului la postul hidrologic Fundu Moldovei pe o perioadă de 42 de ani  
(1953 – 1994) indică o valoare medie multianuală de 3,49 m3/s. Prin comparaţie, la postul 
hidrologic Prisaca Dornei debitul mediu anual al râului se dublează (7,00 m3/s). Debitul 
maxim anual s-a înregistrat în 1970 (6,90 m3/s – Fundu Moldovei), iar cel mai mic debit anual 
s-a înregistrat în anii 1986 şi 1990 la acelaşi post hidrologic (2,04 m3/s). 
 Regimul scurgerii este condiţionat de cel al debitelor, fiind o consecinţă directă a 
particularităţilor climatului cu unele modificări induse de morfometrie, tipul şi structura 
vegetaţiei caracteristice bazinelor hidrografice. 
 Scurgerea minimă corespunde anotimpului rece (10,41%), iar scurgerea maximă se 
înregistrează în lunile de primăvară (39,75%). 
 Principalul afluent al Moldovei de pe teritoriul comunei Pojorâta este pârâul Valea 
Putnei, care-şi are obârşia în Munţii Giumalău. Acesta are o lungime de de 20 km, iar 
principalii săi afluenţi sunt: Putna Mică, Putna Mare, Putnişoara, Tiniş, Frumosu. 
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 Al doilea afluent al râului Moldova este pârâul Izvorul Gimalăului, care îşi are izvoarele 
în şaua Fundu Colbului, are cu o lungime mai mică, de 10 km şi doi afluenţi: pârâul Şurii şi 
pârâul Colbu. 
 Un alt afluent al Moldovei de pe teritoriul comunei este pârâul omonim acesteia: 
Pojorâta. 
 Alte cursuri de apă mai puţin importante, din zona satului Pojorâta, sunt pâraiele 
Cârstea, Pecişte, Măgura, Podirei, Chilia, Runc, iar din zona Valea Putnei pâraiele Nistor, 
Cârjoi, Tunel, Haului, Uliţa Păstrăvăriei. 
 În general, apele au săpat spre obârşie văi înguste, care se lărgesc către confluenţa 
acestora cu Moldova, unde au creat condiţii prielnice de locuire. 
 În ceea ce priveşte regimul termic al râurilor, acesta depinde esenţial de regimul termic 
al aerului, variind în jurul acestuia. Temperatura medie a apelor râurilor variază între 0,3 şi 
13,3°C, cu o medie anuală de 6,1°C. 
 Pe toate râurile din regiune se poate observa fenomenul de îngheţ în anotimpul rece. 
Frecvenţa, durata şi forma sub care apare variază în limite largi şi sunt condiţionate de 
particularităţile climatului şi caracteristicile hidrologice (debit, viteză de curgere). Durata medie 
a prezenţei formaţiunilor de gheaţă este cuprinsă între 60 – 90 zile, cu o medie de 78 de zile. 
 Alimentarea râurilor şi pâraielor este predominant superficială (mai mult de 60% din 
ploi şi zăpezi), alimentarea subterană fiind moderată (20 – 40%). Între sursele de alimentare 
superficială, cea mai mare o au ploile (60 – 80%), zăpezile fiind puţin abundente (20 – 40%), 
dar mai persistente decât în alte regiuni carpatice, consecinţă a temperaturilor negative de 
mai lungă durată. 
 Sub aspectul compoziţiei chimice, apele din cadrul perimetrului intră în clasa apelor 
slab carbonatate, cu conţinut apreciabil de sulfaţi.  
 Prin acţiunea lor erozivă, apele de suprafaţă au avut un rol hotărâtor în modelarea 
reliefului de depresiune, dându-i configuraţia actuală. 
 
 Apele subterane 
 În ceea ce priveşte apele subterane de adâncime, acestea sunt bogate şi dau naştere 
la numeroase şi abundente izvoare cu apă cristalină, mai cu seamă la contactul calcarelor şi 
al conglomeratelor cu şisturile cristaline marginaşe ale flişului cretacic. Pe flancurile de vest, 
sud-vest şi nord-vest ale Giumalăului există o mare abundenţă de ape minerale care sunt 
valorificate însă doar în cadrul staţiunii Vatra Dornei. 
  Apele subterane sunt cantonate la baza depozitelor permeabile la adâncimi ce variază 
între 0,60 m (pe văile pâraielor şi treimea inferioară a versanţilor) şi 10 - 15 m în punctele cele 
mai ridicate ale terenului. 
 În teritoriul intravilan, apa freatică, indicată de nivelul apei din fântâni, se află la o 
adâncime cuprinsă între 7 m şi 10 m, iar în lunca râului Moldova şi a pâraielor afluente apa se 
ridică până aproape de nivelul solului. 
 Stratul acvifer este alimentat atât din precipitaţiile pluvio-nivale ce se infiltrează de pe 
versanţi cât şi direct din cursurile pâraielor. 
 
 
 
 2.2.5. Ecosistemele naturale şi antropice 
 
                       Ecosisteme de păduri şi pajişti 
 Vegetaţia comunei Pojorâta completează pitorescul reliefului, oferindu-i valori 
peisagistice remarcabile. 
 Din punct de vedere biogeografic, teritoriul comunei Pojorâta se încadrează, conform 
zonalităţii dominant altitudinale a vegetaţiei, atât etajului altitudinal al pădurilor de foioase, mai 
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exact etajului de predominare a fagului (în amestec cu brad şi molid), dacă ne referim la 
zonele mai joase, corespunzătoare bazinului depresionar şi culoarelor de vale, până spre 
altitudinea de 1200 – 1400 m, cât şi etajului pădurilor de conifere (dominat de prezenţa 
molidului) şi etajului superior al rariştilor de arbori şi tufişuri de la 1600 – 1800 m. Pe versantul 
superior al Giumalăului apar pajişti subalpine.    
 Faţă de înfăţişarea anterioară intervenţiei umane, asociaţiile vegetale prezintă 
modificări importante datorate intervenţiei antropice. Acţionând timp îndelungat, omul a reuşit 
să modifice atât structura vegetaţiei, cât şi limitele pădurii în favoarea creşterii suprafeţelor cu 
pajişti. 
 Analiza compoziţiei floristice a reliefat prezenţa în comuna Pojorâta a aproximativ 507 
specii şi subspecii de plante, care se încadrează în 68 de familii şi 270 de genuri. Familiile cu 
cele mai numeroase specii sunt: Gramineae (35), Rosaceae (30), Labiatac (26), 
Leguminosae (23), Ranunculaceae (22), Cruciferae (20) şi Compositae (76).  

 Pădurile 
 Pădurile ocupă cca. 75% din suprafaţa totală a teritoriului, adică apx. 10500 ha, fiind 
formate în special din conifere. Din suprafaţa totală a pădurilor, 70% sunt constituite din 
arborete pure de molid, restul fiind reprezentate prin amestecuri de răşinoase cu fag şi, 
azonal, în luncile pâraielor, prin aninişuri.  
 Pădurile de amestec de pe culmile mai scunde dinspre bazinul Moldovei sunt situate, 
în general, între 800 – 1100 m (în funcţie de topoclimatul specific) şi sunt formate 
predominant din fag (Fagus silvatica), la care se adaugă în proporţii variate bradul (Abies 
alba) şi molidul (Picea abies). Sporadic se întâlnesc şi alte specii de arbori, precum: frasin 
(Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus betulus), ulm (Ulmus sp.), mesteacănul (Betula 
verrucosa), plopul (Populus tremula), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), scoruşul 
(Sorbus aucupatia), teiul pucios (Tilia cordata), arinul de munte (Alnus viridis), plopul 
(Populus tremula). Rata de creştere a masei lemnoase (după I. Bojoi, 2000) este de 4,5 
t/ha/an.  
 Subarboretul este, de obicei, sărăcăcios: tulichina (Daphne mezereum), alun (Corylus 
avellana), soc (Sambucus Nigra). În substratul ierbos se întâlnesc: Asperula odorata, Salvia 
glutinosa, Rubus hirtus, Allium urssium, Festuca drymeia, Luzula luzuloides, Calamagrostis 
arundinacea ş.a. De altfel, în pădurile de conifere şi în cele de amestec etajul arbuştilor şi al 
ierburilor este slab reprezentat, lumina puţină şi umezeala multă fiind cauzele care determină 
sărăcia vegetaţiei de la parterul acestor păduri. Predomină muşchii, întâlniţi peste tot, apoi 
măcrişul (Acetosa pratensis), degetarutul (Soldanella major), lăcrămiţa (Maianthemum 
bifolium), clopoţei (Campanula abienta).  
 Pădurile de molid constituie formaţiunea vegetală principală situându-se altitudinal 
între 1100 – 1700 m. Zona molidului are o largă dezvoltare în partea vestică a Obcinelor, 
respectiv pe culmea şi versantul vestic al Obcinei Feredeului, în culoarul depresionar 
Moldova - Sadova şi în toată aria Obcinei Mestecănişului. Participarea izolată a altor specii de 
arbori nu afectează autoritatea molidului. Astfel, fagul şi bradul se insinuează ceva mai 
frecvent în partea sudică a zonei Câmpulung – Pojorâta. În structura pădurilor de molid 
ponderea principală o are, aşadar, Picea abies, asociată cu Betula pendula, Sorbus 
aucuparia, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Abies alba şi, destul de rar, Fagus sylvatica. 
Apare şi pinul (Pinus silvestris), laricea sau zada (Larix decidua), precum şi două specii rare 
şi ocrotite – zâmbrul (Pinus cembra) şi tisa (Taxus baccata). Arbuştii sunt, după cum am 
precizat, puţini: cununiţă (Spirea ulmifolia), coacăz (Ribes petaeum). Stratul ierbaceu este şi 
el sărăcăcios: Oxalis accetosella, Orthilia secunda, Soldanella hungarica, Hieracium 
transsilvanicum, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea ş.a. Acumularea anuală prin lemn de molid 
prin creştere naturală (I. Bojoi, 2000) este 5 – 8 m3/ha. 
 La marginile pădurii şi în tăieturile recente se întâlnesc murul (Rubus caesius), zmeurul 
(Rubus idaeus) şi fragul (Fragaria vesca), precum şi tufişurile de alun şi de soc.  Pe versantul 
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vestic al Masivului Giumalău, lângă cantonul Poiana Iţcani, pe valea pârâului Putna Mare, se 
află rezervaţia ştiinţifică denumită “Codrul secular Giumalău”. Rezervaţia are o suprafaţă de 
165 ha, pe versantul nord-vestic al Muntelui Giumalău şi este constituită dintr-o pădure 
virgină de molid cu vârstă de peste 130 de ani, prezentând interes ştiinţific pentru studiul 
evoluţiei naturale a pădurii şi a celor câtorva plante rare existente în acest codru. Aici se 
găsesc şi câteva exemplare de molizi de rezonanţă. 
 De la altitudinea de 1500 - 1600 m în sus începe domeniul complexului de tufărişuri, 
rarişti şi pajişti subalpine, care ocupa suprafeţe mai mari în Giumalău. Aici întâlnim tufişuri de 
jneapăn (Pinus montana), ienupar pitic (Juniperus sibirica), ienupăr (J.Communis), de afin 
(Vaccinium myrtillus), de merişor (V.vitis-idaea).  
 Pajiştile  
 Pajiştile ocupă aproximativ 18% din suprafaţa teritoriului şi sunt utilizate ca păşuni, în 
partea inferioară, şi fâneţe, în ariile mai joase. Acestea sunt în cea mai mare parte secundare, 
luând naştere prin defrişări în masa compactă a pădurilor din trecut. Se individualizează însă 
şi areale de pajişti subalpine între 1700 – 1850 m altitudine.  Cea mai mare parte a 
vegetaţiei pajiştilor montane subalpine naturale sau secundare o constituie ierburile, între 
care predomină cele din familia graminee - coada vulpii (Alopecurus pratensis), firişorul (Poa 
alpina), firuţa (Poa compressa), golomatul (Dactylis glomerata), iarba vântului (Agrostis 
rupestris), păruşca (Festuca supina), păiuşul (Festuca ovina),. În compoziţia acestor pajişti 
mai intră Festuca pratensis, Nardus stricta, Agrostis tenuis, Poa pratensis, Trifolium pratense, 
Medicago lupulina, Carex leporina, Campanula abietina, C. glomerata, Achillea millefolium, 
Viola declinata, păiuşul roşu (Festuca rubra), rugina (Juncus trifidus), firuţa (Poa pratensis), 
pirul crestat (Cynosurus cristatus), zâzania (Lolium perenne), păiuşul de pădure 
(Deschampsia caespitosa), timoftica (Phleum pratense), tremurătoarea (Briza media). 
 Dintre flori amintim: arnica sau podbalul de munte (Arnica montana), brânduşe de 
primavara sau de toamna, bulbucii de munte (Trollius europaeus), bumbăcăriţa, ciuboţica 
cucului (Primula officinalis), clopoţei (Campanula l.), garofiţele de munte (Dianthus l.), 
ghinţura sau genţiana (Gentiana l.) etc. 
 Din alte familii botanice sunt prezente o diversitate de alte plante, dintre care unele 
endemice sau rare ocrotite: Carex digitata, varianta palidda, Corydalis capnoides care creşte 
pe Măgura, Viola canina care creşte pe Muncel, Drosera L., planta carnivoră care creşte pe 
Măgura şi pe versantul sudic al Munţilor Adam şi Eva, crinul de pădure, bulbucul, arginţica, 
floarea de colţ şi un endemism local numit vulturică (Hyeracium pojoritense).  
 Dintre plantele cu o anumită valoare economică, o pondere importantă o deţin cele 
medicinale şi melifere, cu 201, respectiv 120 de specii, urmate de plantele furajere cu 65 
specii, 30 de specii de plante ornamentale, 23 de specii de plante industriale, 18 specii de 
plante alimentare, 6 specii de plante aromatice. Plantele toxice sunt reprezentate printr-un 
număr de 63 de specii. 
 Cele mai importante plante medicinale sunt Abies alba, Actillea milefolium, Armoracia 
rusticana, Artemisia absintium, Corum carvi, Chelidonium majus, Sambucus nigra, Vaccinum 
myrtillus. 
 Flora meliferă este foarte bogată şi variată, având în toată zona condiţii favorabile 
dezvoltării ei. Principalele plante melifere sunt: Rubus idaeus, Tilia cordata şi Tilia 
platyphyllos, Abies alba, Melilotus alba. 
 Vegetaţia saxicolă 
 Vegetaţia saxicolă este vegetaţia care se dezvoltă printre stânci şi roci, în stâncării, pe 
grohotişuri sau bolovănişuri. Este, în general, rară şi prezintă adaptări specifice pentru fixarea 
rădăcinilor în fisurile rocilor şi printre fragmentele clastice de diferite dimensiuni. 
 Mai răspândite sunt: Asplenium trichomanes, Polypodium vulgare, Poa nemoralis, 
Sedum maximum. 
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 Pe stâncăriile calcaroase întâlnim: Saxifraga paniculata, Seseli rigidum, Allium flavum, 
Festuca violacea, Festuca versicolor ş.a. Pe calacarele dezagregate şi grohotişurile 
calcaroase se dezvoltă asociaţii de Melica ciliata. Pe diferite tipuri de  grohotişuri întâlnim: 
Rumex scutatus, Dryopteris robertiana, Geranium robertianum, Parietaria officinalis, Lunaria 
rediviva etc. 
  
 Agroecosistemele şi vegetaţia naturală asociată 
  Vegetaţia cultivatǎ 
 În afara vegetaţiei spontane, pe teritoriul comunei Pojorâta mai există o serie de culturi 
agricole, restrânse însă ca suprafaţă urmare a condiţiilor climatice şi edafice specifice ale 
zonei, care sunt mai degrabă favorabile fâneţelor şi păşunilor naturale sau culturii plantelor 
furajere. Terenurile arabile ocupă doar 2,8% din suprafaţa comunei şi sunt ocupate de regulă 
de cartofi, legume şi plante de nutreţ. Producţia vegetală -  cartofii, legumele – este destinată 
aproape exclusiv autoconsumului locuitorilor din comună. 
 Producţiile medii la hectar la cartofi, legume, plante furajere sunt inferioare faţă de 
producţiile medii pe judeţ, în principal din cauza condiţiilor pedo-climatice puţin favorabile 
culturilor agricole. 
 

Vegetaţia segetalǎ şi ruderală 
 Acest tip de vegetaţie a apărut şi se dezvoltă datorită activităţii antropice. Vegetaţia 
segetală însoţeşte culturile agricole, iar vegetaţia ruderală se dezvoltă în preajma aşezărilor 
omeneşti şi a drumurilor. 
 În unităţile montane vegetaţia segetală ajunge până la 700 – 1000 m, iar cea ruderală 
urcă la altitudini mai mari, însă cu areale restrânse. 
 În zona comunei Pojorâta, culturile predominante fiind de prăşitoare, în special de 
cartofi, şi tipul de vegetaţie segetală va corespunde acestora. Cele mai frecvente specii de 
plante din asemenea culturi sunt: Setaria glauca (mohor), Chenopodium album (spanac 
sălbatic), Amaranthus retroflexus (ştir), Convulvus arvensis (volbură), Hibiscus trionum 
(zămoşiţă), Heliotropium europaeum ş.a. 
 Între plantele ruderale care invadează păşunile, mai comune sunt: ştiriţa          
(Amaranthus retroflexus), urda vacii (Lepidium ruderale), peliniţa (Artemisia austriaca), holera 
(Xanthium spinosum), scaietele (Xanthium strumarium), scaiul de câmp (Eryngium 
campestre), ciulinul (Carduus nutans), pălămida (Cirsium arvense), iarba şarpelui (Echium 
vulgare), laptele câinelui (Euphorbia sp.) etc. Pajiştile de munte sunt însă mai puţin degradate 
şi afectate de invazia plantelor dăunătoare, comparativ cu cele din unităţilor de podiş şi 
câmpie. 
  
 Fauna 
 Fauna pădurilor era mult mai abundentă în trecut, când nu era aşa mult vânată de om. 
În prezent, din cauza creşterii densităţii populaţiei şi a reducerii suprafeţei ocupată cu păduri, 
fauna este mult stânjenită în înmulţirea şi răspândirea ei. 
 Componenţa faunistică este strict determinată de vegetaţie şi relief, răspândirea 
speciilor de animale corespunzând zonării altitudinale a vegetaţiei. 
 Fauna, în cea mai mare parte specifică Carpaţilor de altitudine joasă şi mijlocie, este 
reprezentată prin mamifere ca: lupul (Canis lupus), vulpea (Canis vulpes), mistreţul (Sus 
scrofa), iepurele (Lepus europaeus), veveriţa (Sciurus vulgaris), jderul (Martes martes), pisica 
salbatică (Felis silvestris), pârşul (Glis glis), şoarecele vărgat (Sicista betulina), şoarecele 
scurmător (Clethrionomys glareosus).  
 Fondul cinegetic al masivelor mai înalte are splendide exemplare de urs brun (Ursus 
arctos), cerbi şi ciute (Cervus elaphus), căpriori şi căprioare (Capreolus capreolus), mistreţi 
(Sus scrofa), râşi (Lynx lynx).  
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 Lumea reptilelor este reprezentată prin vipera comună (Vipera berus), şopârla de 
munte (Lacerta vivipara), iar amfibienii prin tritonul de munte (Triturus alpestris).  
 Lumea păsărilor este foarte variată. Păsările de talie mică sunt în număr mare şi bine 
adaptate la condiţiile de mediu de aici, altele sunt sezoniere sau în pasaj. Ca principali 
reprezentanţi ai păsărilor menţionăm: cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), ierunca sau 
găinuşa (Tetrastes bonasia), cocoşul de munte (Tetrao urogallus), corbul (Corvus corax), fâsa 
de munte (Anthus spinolletta), cinteza alpină (Montifringilla nivalis), vânturelul (Falco 
tinnunculus), gaiţa de munte (Nucifraga caryocatactes), gaia (Buteo buteo), brumăriţa de 
stâncă (Prunella collaris), toboşarul pădurii (Pica pica), forfecuţa (Laxia curvirostra), piţigoiul 
(Parus major), negruica (Dryocopus martius) etc. Dintre păsările răpitoare amintim: uliul 
găinilor (Accipiter gentilis), uliul păsărar (Accipiter nisus), şorecarul (Buteo buteo), ciuful (Asio 
otus), huhurezul (Strix aluco), cucuveaua (Athene noctua), acvila ţipătoare (Aquilla clanga), 
eretele (Circus macrourus), şoimul (Falco vespertinus), bufniţa sau buha (Bubo bubo). 
 Apele adăpostesc păstrăvul indigen (Salmo trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo 
irideus), lipan (Thymallus thymallus), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), clean 
(Leuciscus cephalus), mreana (Barbus barbus), moioaga (Barbus meridionalis), boiştean 
(Phoxinus phoxinus), porcuşor (Gobio gobio). Dintre speciile ocrotite de lege apare, rar, 
lostriţa (Hucho hucho), care este cel mai mare salmonid de pe teritoriul Romaniei, unele 
exemplare putând să ajungă la peste 1 m lungime şi circa 14 kg greutate. Peştii apelor 
comunei se încadrează în zona păstrăvului, cei din pâraiele mici, şi în zona lipanului şi 
mrenei, cei din râul Moldova.  Cu excepţia lostriţei, ocrotită de lege, celelalte specii ale faunei 
ihtiologice constituie mari atracţii pentru pescuitul sportiv. 
 
 
 2.2.6. Solurile   
                                                   

Factori şi procese pedogenetice   
 Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un produs al interacţiunii dintre mediul biotic şi 
abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfăşoară o viaţă intensă şi în care s-a stabilit un 
anumit echilibru ecologic.  
 Solul este alcătuit din: material mineral provenit din dezagregarea şi alterarea rocilor, material 
organic provenit din transformarea resturilor vegetale, apa provenită din precipitaţiile atmosferice sau 
irigaţii şi aer, proporţia în care aceste componente se găsesc în sol determinând gradul de fertilitate al 
solului. 
 Solul este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor factorilor genetici: climǎ, rocǎ,    relief, 
ape freatice şi stagnante, vegetaţie şi faunǎ, factorul antropic. Ele se întrepǎtrund şi se 
influenţeazǎ reciproc, prin variaţia lor determinând manifestarea unor procese 
pedogenetice specifice: 
 Procesele de bioacumulare sunt cele prin care se îmbogǎteşte partea superioarǎ a 
solului cu humus şi alte substanţe, datoritǎ activitǎţii microorganismelor. Depunerea şi 
mineralizarea resturilor organice a dus la formarea humusului, de tip mor şi moder, specifice 
solurilor din zona de munte, şi de tip mull, specific cernoziomurilor, gleisolurilor molice şi 
aluviosolurilor molice. 
 Procesele de bioacumulare au un rol de cea mai mare importanţǎ în crearea      
fertilităţii solurilor. 
 Argiloiluvierea este specifică arealelor aflate sub vegetaţie forestieră ca şi zonelor 
limitrofe care au fost defrişate în ultimele două secole. Orizontul Bt se asociază uneori cu 
orizonturile de pseudogleizare. 
 Procesele vertice sunt condiţionate de prezenţa argilelor din lunca Moldovei şi 
luncilor pâraielor ce traversează regiunea. 
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 Procesele de pseudogleizare sunt prezente în lunci şi pe versanţii mai slab înclinaţi, 
datorită prezenţei unui procent mai mare de argile fine care constituie materialul parental al 
solului.  
 În  microdepresiunile de alunecare şi la baza versanţilor deluviali slab înclinaţi se 
creează exces de umiditate. 
 Excesul de apǎ din sol determinǎ o aeraţie insuficientǎ şi o încetinire a proceselor de 
mineralizare a materiei organice precum şi formarea de compuşi toxici. 
 O mare parte din luvisoluri, care au un orizont impermeabil, sunt afectate de 
pseudogleizare. Gleizarea predominǎ la solurile din lunci  şi de pe fundul vǎilor înguste unde 
apa freaticǎ este la micǎ adâncime. 
 Procesele vermice se datorează faunei din sol. Prin procese specifice micro- şi 
mezofaunei masa profilului de sol îşi modifică structura datorită materialului ingerat, expulzat, 
amestecat sau deplasat de către aceste organisme. 
 Procesele de eluviere – iluviere constau în spǎlarea (levigarea) de cǎtre apa 
provenitǎ din precipitaţii a compuşilor solubili şi depunerea acestora la diferite adâncimi. Cel 
mai uşor eluviate sunt sǎrurile, în ordinea solubilitǎţii, urmate de unele componente care în 
apǎ nu se dizolvǎ dar trec sub formǎ de particule foarte fine, respectiv substanţele coloidale 
(argilǎ, sescvioxizi de fier şi aluminiu, acizi huminici). 
 
 Tipuri de sol 
 
 Conform terminologiei “Sistemului român de taxonomie a solurilor (SRTS)” elaborat de 
Institutul de Cercetǎri pentru Pedologie şi Agrochimie – Bucureşti, 2003, pe teritoriul comunei 
Pojorâta au fost  identificate următoarele clase şi tipuri de sol: 

§ Clasa protisoluri ( 451 ha – 14,22 % ), cu tipurile : 
- Litosoluri ( 10 ha – 0,31% ) 
- Aluviosoluri ( 441 ha – 13,91 % ) 
§ Clasa  cambisoluri  ( 1850 ha – 58,41 % ) cu: 

                    -   Eutricambosoluri ( 552,5 ha – 17,47% ) 
        -   Districambosoluri  ( 1297,5 ha – 40,94 % ) 

§ Clasa  luvisoluri  ( 345 ha – 10,88 % ) cu: 
                 -  Preluvosoluri  ( 345 ha – 10,88 % ) 

§ Clasa  spodisoluri  ( 523 ha – 16,49 % ), cu: 
                    -  Prepodzoluri   ( 347,5 ha  - 10,96 % ) 
                    -  Podzoluri   ( 175,5 ha – 5,53 % ). 
 Preluvosolurile sunt mai răspândite pe suprafeţele cu panta mai mică pe Dealul 
Măgurii, pe platoul de la poalele munţilor Adam şi Eva şi pe partea stângă a râului Moldova.  
 Eutricambisolurile sunt dispuse sub forma unui areal compact pe Măgura, Dealul Raia, 
sub muntele Adam.  
 Districambosolurile sunt cele mai răspândite soluri zonale, fiind prezente peste tot în 
cuprinsul comunei, mai puţin în zona de luncă.  
 Prepodzolurile şi podzolurile au o pondere redusă, sunt întâlnite pe păşunile de pe 
culmile înalte şi anume pe Muntele Giumalău, Obcina Flocească.  
 Litosolurile se întâlnesc pe suprafeţe mici, în zone cu relief accidentat sau pe pante 
mari.  
 Aluviosolurile sunt soluri tinere, formate exclusiv în zonele de luncă şi anume în lunca 
râului Moldova, Izvorul Giumalăului, pârâul Putna.      
 Pe teritoriul comunei Pojorata s-a cartat pedologic o suprafaţă totală de 3169 ha. 
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Încadrarea în clase de calitate (bonitarea) 
 

 Operaţiunea de bonitare reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată 
a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor, de determinare a claselor de calitate pentru 
fiecare folosinţă printr-un sistem de indicatori tehnici şi note de bonitare. 
 Redăm mai jos structura claselor de calitate după nota medie de bonitare naturală pe 
folosinţe : 

§ Pentru folosinţa păşune ( 3169 ha ) avem:  
   - terenuri de clasa  a I-a   95 ha – 2,99 % 
   - terenuri de clasa  a II-a   198 ha – 6,24 % 
   - terenuri de clasa  a III-a  460 ha – 14,51 % 
   - terenuri de clasa  a IV-a   2074 ha – 65,44 % 
   - terenuri de clasa  a  V-a   342 ha -  10,79 % 

 Încadrarea medie a întregii suprafeţe este de clasa a IV-a , cu o nota de bonitare 
medie de 35 puncte. 

§ Pentru folosinţa fâneaţă ( 3169 ha ) avem:   
   - terenuri de clasa  a I-a     17,0 ha. 
   - terenuri de clasa  a II-a   155,0 ha. 
   - terenuri de clasa  a III-a    174,0 ha. 
   - terenuri de clasa  a  IV-a   1336,0 ha. 
   - terenuri de clasa  a  V-a     1494,0 ha. 

 Încadrarea medie a întregii suprafeţe este de clasa a IV-a , cu o nota de bonitare 
medie de 26 puncte. Menţionăm că întreaga suprafaţă luată în considerare în studiul 
pedologic s-a bonitat ca şi cum ar fi fost păşune sau fâneaţă. 
 Din informaţiile noastre privind teritoriul Pojorâta, nu există date cu privire la execuţia 
unor lucrări de combatere a eroziunii solului, irigaţii, drenaje. 
 Alte precizări privesc faptul că  pe 72,9 % din teritoriu reacţia solului este puternic 
acidă şi acidă, 17 % este slab acidă, iar 10,1 %  au o reacţie slab alcalină. Pe suprafeţele 
afectate de acidifiere se impun măsuri de împrăştiere de amendamente. Se mai poate aplica 
gunoiul de grajd, atât prin împrăştierea uniformă, cât şi prin târlirea vara pe pajişti. 
Îngrăşămintele chimice se aplică sub forma de îngrăşăminte complexe de tipul 1 : 1, 
nitrocalcar, îngrăşăminte care menţin pH-ul normal al solului. Nu se recomandă aplicarea 
îngrăşămintelor pe bază de uree sau de azotat de amoniu  pentru că acidifiază solurile. Ca 
alte măsuri se impun urmatoarele: 

- scoaterea şi strângerea cioatelor ; 
- tăierea arboretului provenit prin autoînsămânţare ; 
- strângerea pietrelor şi depozitarea lor în grămezi şi microdepresiuni. 

 

  
 
 

2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 
 

2.3.1. Încadrarea în teritoriu 
 
Comuna Pojorâta este situată  în partea vestică a judetului Suceava, la circa 7 km vest 

-de Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi la circa 77 km faţă de municipiul Suceava, 
învecinându-se cu : 
- Nord şi nord-vest : comunele Sadova şi Fundul Moldovei. 
- Sud şi sud-est: oraşul Vatra Dornei şi comuna Dorna Arini; 
- Est:    Municipiul Câmpulung Moldovenesc; 
- Vest:  Comunele Iacobeni şi Ciocăneşti. 



31 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
31/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

           Vetrele de sat sunt dezvoltatea de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră. 
Centrul politico-administrativ al comunei este satul Pojorâta.  
Satul Pojorâta este aşezat de-a lungul  DN 17 Suceava – Vatra Dornei, în apropierea 

intersecţiei  cu DJ 175 A  Pojorâta- Izvoarele Sucevei. Satul prezintă o dezvoltare 
tentaculară, cu extinderile de-a lungul cursurilor de apă: Vatea Străjerului, Valea Pojorâtei, 
Izvorul Giumalău, Cârstea etc.   

Satul Valea Putnei este dezvoltat de-a lungul drumului DN 17, în partea de vest a 
teritoriului administrativ. 

Legătura comunei Pojorîta cu municipiul Suceava  se realizează prin DN 17 şi prin 
calea ferată electrificată Suceava – Gura Humorului – Vatra Dornei;  
  Legătura între satele din comună se face pe DN 17; 
 Linia ferată Bucureşti-Suceava traversează comuna de la sud-vest spre nord- est. 

 
   

2.3.1. Relaţiile în teritoriu  
 
Relaţiile în teritoriu ale comunei Pojorâta sunt cu: 

•  cealaltă comună: între comuna Pojorâta şi comuna Valea Putnei există un sistem de 
relaţii, care are ca  scop coordonarea, deservirea şi cooperarea în comun a unităţilor 
agricole  şi industriale; în comună, localitatea Pojorâta are rol de coordonare 
administrativă şi socio-culturală. 

• Municipiul Câmpulung Moldovenesc: relaţiile sunt constituite, în principal, din 
deplasările pentru muncă, deplasările pentru învăţământ, aprovizionarea cu produse 
comerciale de larg consum, sau pentru comercializarea de produse agroalimentare. 

• municipiul Suceava: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru 
învăţământ preuniversitar şi universitar, muncă, servicii specializate din domeniul 
sănătăţii, parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau 
pentru comercializarea de produse agroalimentare.  

 Între satele comunei s-a stabilit un sistem complex de relaţii de complementaritate, 
care include relaţii demografice, relaţii economice, social - culturale şi relaţii administrative. 

Toate aceste relaţii sunt facilitate de un transport în comun organizat printr-o reţea de 
maxi – taxi şi microbuze aparţinând unor firme de transport călători private.  
 

Reţeaua de căi ferate asigură transportul unui însemnat număr de locuitori ai comunei 
spre principalele oraşe, unii dintre aceştia deplasându-se zilnic spre locurile de muncă. 
  

Relaţiile economice 
Relaţiile economice ale comunei Pojorâta cu zona înconjurătoare, şi  în special cu 

municipiul Câmpulung Moldovenesc în a cărui zonă de influenţă se află, constituie suportul 
material al dezvoltării mediului rural. Astfel, prin asigurarea cu materii prime pentru unele 
ramuri industriale din oraş, cu produse agroalimentare pentru piaţa urbană, se obţin cea mai 
mare parte a veniturilor necesare dezvoltării comunei şi traiului zilnic al populaţiei şi, în 
acelaşi timp, oraşul acoperă cu produse industriale necesarul spaţiului rural. 

În conturarea zonei de influenţă, relaţiile economice au devenit fundamentale, 
realizând legătura materială dintre spaţiul rural şi cel urban. Ele se caracterizează printr-o 
mare complexitate şi printr-o stabilitate ce depăşeşte celelalte tipuri de relaţii. Această 
stabilitate rezultă din relaţiile de complementaritate care există între potenţialul economic al 
oraşului şi cel al zonei înconjurătoare. 

După nivelul de dezvoltare, satul Pojorâta este  superior satului Valea Putnei, este 
centru social-administrativ, este centru principal de producţie agricolă, fiind mai dezvoltat şi 
din punct de vedere al echipării edilitare.  
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 Relaţii demografice 
Dinamica relaţiilor demografice dintre oraş şi zona rurală adiacentă în care este 

inclusă comuna Pojorâta evidenţiază în final un avantaj categoric pentru mediul urban. Astfel, 
raportul dintre populaţia născută în oraş şi cea provenită din alte localităţi relevă aportul 
important al sporului migratoriu în creşterea populaţiei urbane.  

În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forţă de muncă din 
ramurile agricole a determinat intense mişcări de populaţie din zonele rurale spre oraş, pe de 
o parte, dar şi migrări spre zonele deficitare ale ţării, pe de altă parte. În prezent asistăm la 
schimbarea sensului de flux migrator prin revenirile în zonele de origine şi angrenarea 
populaţiei în activităţi agricole cu eficienţă scăzută. 

Inexistenţa locurilor de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului pentru 
dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul relativ 
modest al dotărilor comunei au determinat o mare parte din tineretul rural să emigreze spre 
oraşele mari ( Câmpulung, Suceava) sau în ţări din vestul Europei în căutarea unui loc de 
muncă bine remunerat. 
 
 
 
 

2.4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 
 
 

Amplasată pe axa de circulaţie trans-carpatică Câmpulung Moldovenesc - Vatra 
Dornei - Transilvania, la o distanţă de 7 km de municipiul Câmpulung Moldovenesc şi la circa 
77 km faţă de municipiul Suceava, comuna Pojorâta beneficiază de posibilităţi sporite de 
dezvoltare economică, cu opţiuni mai diversificate decât ale aşezărilor localizate pe văile 
secundare ale obcinelor.  

Ca tip de spaţiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Pojorâta este 
caracterizată ca fiind de tipul 3, specific spaţiilor montane, mai precis, un spaţiu rural relativ 
bine echipat edilitar, şi cu o economie rurală diversificată.  

Activităţile economice s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi resursele locale: 
creşterea animalelor, în special a bovinelor, 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, 
gresie silicioasă, conglomerate silicioase, calcare dolomitice), şi, nu în ultimul rând, turismul, 
şi mai ales agroturismul, care valorifică uriaşul potenţial turistic şi amplasarea extrem de 
favorabilă a comunei Pojorâta între munţi, la poalele Obcinelor şi ale masivelor Giumalău şi 
Rarău.  

Studiul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei, 
precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor mai bune direcţii de 
dezvoltare economică a comunei Pojorâta.  
 În realizarea studiului s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava, date extrase din Registrul Agricol al comunei Pojorâta, 
informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în comuna 
Pojorâta. 
 
 Structura unităţilor economice pe domenii de activitate 
 
 În urma analizei societăţilor economice care funcţionează în comuna Pojorâta, pe 
domenii de activitate, se constată următoarele:  
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Domeniul de activitate Nr. unităţilor 
economice 

Agricultură, silvicultură, piscicultură, 
industrie extractivă 

5 

Industrie 14 
Construcţii 8 
Comerţ 15 
Servicii de transporturi de mărfuri şi 
întreţinerea autoturismelor 

5 

Hoteluri şi alimentaţie publică 19 
  Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă  

Tribunalul Suceava, anul 2008 
 

Structura unităţilor economice pe domenii de activitate

industrie
20%

construcţii
12%

comerţ
23%

servicii de 
transporturi de 

mărfuri şi 
întreţinerea 

autoturismelor
8%

hoteluri şi 
alimentaţie 

publică
29%

sector primar 
(agricultură, 

silvicultură şi 
industrie 

extractivă)
8%

 
 
 Se remarcă dominanţa, din punct de vedere al numărului de unităţi active, a sectorului 
hoteluri şi alimentaţie publică, care, cu 19 unităţi, deţine 29% din totalul societăţilor din 
comuna Pojorâta, de unde rezultă gradul avansat al dezvoltării activităţilor turistice din 
comună.  

Pe locul 2, ca pondere din totalul activităţilor economice, se situează comerţul, cu 
23% din totalul unităţilor economice active. Industria se situează pe locul 3, cu 20% din total, 
în timp ce construcţiile, cu o pondere de 13%, se plasează pe locul 4. Impreună, industria 
şi construcţiile reprezintă sectorul secundar, cu o pondere de 33% din totalul unităţilor 
active din comuna Pojorâta.  
 Domeniul prestări servicii reprezintă 8% din totalul unităţilor economice, fiind 
reprezentat în special de societăţi care prestează servicii de transporturi de mărfuri şi 
reparaţii auto; activităţile din sectorul primar, reunind agricultura, silvicultura, piscicultura şi 
industria extractivă deţin un procent egal, respectiv 8%. Cele menţionate anterior 
demonstrează tocmai caracterul diversificat şi relativ echilibrat al economiei comunei 
Pojorâta.  
 
 2.4.1. Sectorul primar 
 
 Sectorul primar reuneşte activităţile din agricultură, silvicultură, piscicultură şi industrie 
extractivă. În comuna Pojorâta, activităţile desfăşurate în sectorul primar reprezintă, 
conform diagramei anterioare, 8% din totalul activităţilor economice din comună.  
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  2.4.1.1. Agricultura 
 

Potenţialul agricol al comunei Pojorâta este reprezentat, ca în cazul tuturor aşezărilor 
montane, de suprafaţa mare a păşunilor şi fâneţelor care determină ca principalul sector al 
agriculturii locale să fie creşterea animalelor, tradiţional a bovinelor. Cultura plantelor este de 
importanţă secundară, datorită suprafeţei foarte restrânse a terenurilor arabile fertile cât şi 
datorită condiţiilor climatice locale care nu favorizează decât cultura cartofului şi, restrâns, 
cultura plantelor furajere şi a legumelor, pe parcele mici. O altă cultură favorizată de condiţiile 
pedo-climatice este inul, însă populaţia a renunţat la cultivarea acestei plante.  

Din suprafaţa totală de 13770 ha a comunei Pojorâta, la nivelul anului 2006, terenul 
agricol ocupa o suprafaţă de 3015 ha, adică 21,89%. Suprafaţa redusă a terenului agricol 
este o caracteristică a aşezărilor montane, în care cea mai mare parte a teritoriului 
administrativ al comunelor este ocupată de pădure. Suprafeţele ocupate de diferitele 
categorii de folosinţă agricolă, la nivelul anului 2006, sunt prezentate în tabelul următor:  

 
Modul de utilizare al terenurilor agricole – anul 2006 

SUPRAFAŢA AGRICOLA TOTALĂ  3015 
Suprafaţa arabila  82 
Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole  0 
Suprafaţa - vii si pepiniere viticole  0 
Suprafaţa - păşuni  1094 
Suprafaţa - fâneţe  1839 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, anul 2008 
 

Structura modului de folosinţă a terenurilor agricole în anul 2006
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Din datele şi graficul anterior se observă că, din totalul de 3015ha teren agricol, 97% 

reprezintă suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe, acestea din urmă ocupând mai bine de 
jumătate din suprafaţa terenului agricol. Suprafaţa ocupată de terenul arabil este 
nesemnificativă, acesta deţinând o pondere de 3% din totalul terenului agricol.  

În cazul comunei Pojorâta nu putem vorbi despre suprafeţe arabile întinse, de mari 
dimensiuni. Dimpotrivă, terenurile arabile sunt de dimensiuni reduse, răspândite pe lângă 
gospodăriile populaţiei, concentrate în lungul văilor râurilor şi pâraielor, care au furnizat, în 
timp, un minim de material fertil care permite o agricultură subzistenţială, destinată 
consumului propriu al populaţiei comunei. Comuna nu deţine suprafeţe cultivate cu pomi 
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fructiferi şi viţă de vie, climatul local fiind nefavorabil acestor tipuri de plantaţii. Puţinii pomi 
fructiferi sunt răspândiţi în gospodăriile populaţiei.  
 Evoluţia suprafeţelor categoriilor de folosinţă agricolă - este redată în tabelul şi 
diagrama următoare: 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Suprafaţa agricola totală  3010 3010 3015 3015 3015 
Suprafaţa arabila  82 82 82 82 82 
Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole  0 0 0 0 0 
Suprafaţa - vii si pepiniere viticole  0 0 0 0 0 
Suprafaţa - păşuni  1088 1088 1094 1094 1094 
Suprafaţa - fâneţe  1840 1840 1839 1839 1839 

 Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, 2008 
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Pe ansamblu, se observă că, în intervalul 2001 – 2005, suprafaţa agricolă totală s-a 

menţinut constantă. Totuşi, comparativ cu datele furnizate de Planul Urbanistic General 
realizat în anul 1995, situaţie este diferită, astfel:  
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 Analizând situaţia terenului agricol şi a categoriilor de folosinţă agricolă, se constată 
următoarele:  

§ suprafaţa terenului agricol a crescut până în anul 2005 cu 3,2%, comparativ cu 
anul 1997,  

§ suprafaţa ocupată de terenul arabil a crescut cu 10,3% faţă de anul 1997,  
§ suprafaţa ocupată de fâneţe a crescut cu 31%, faţă de anul 1997,  
§ suprafaţa ocupată de păşuni s-a redus cu 14,2% comparativ cu anul 1997.  

 Prima concluzie pe care o putem deduce din structura modului de folosinţă a terenului 
agricol este că, în ceea ce priveşte agricultura, cultura plantelor este mai puţin 
reprezentativă, comuna Pojorâta remarcându-se prin potenţialul ridicat pentru sectorul 
creşterii animalelor.  
 
 
 Incadrarea terenului în clase de favorabilitate şi pretabilitate  
 

Operaţiunea de bonitare reprezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată 
a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor, determinarea claselor de calitate pentru 
fiecare folosinţă printr-un sistem de indicatori tehnici şi note de bonitare. 
 Solurile prezente pe teritoriul comunei Pojorâta sunt specifice zonelor montane, 58% 
din teren fiind încadrat în clasa cambisolurilor care ocupă 1850 ha, 16,5% din teren este 
incadrat în clasa spodisolurilor (523 ha), 14,22% din teren reprezintă clasa protisoluri 
(451 ha), iar 10% din teren se înscrie în clasa luvisolurilor (345 ha).  

Structura terenului agricol după clasele de sol

clasa 
cambisoluri 

58%

clasa 
spodisoluri 

17%

clasa 
protisoluri

14%

clasa luvisoluri
11%

 
  
 Prin urmare, calităţile de fertilitate ale terenului arabil din comuna Pojorâta sunt destul 
de reduse, şi nu permit cultivarea unei game variate de culturi agricole.  

Din punct de vedere al categoriilor de folosinţă a terenului agricol, teritoriul comunei 
Pojorâta include teren arabil şi păşuni. Pe teritoriul comunei Pojorâta s-a cartat pedologic o 
suprafaţă totală de 3169 ha.  
 Redăm mai jos structura claselor de calitate după nota medie de bonitare naturală pe 
folosinţe. Menţionăm că datele au fost furnizate de Oficiul Judeţean Pentru Studii Pedologice 
şi Agrochimice Suceava. De asemenea, precizăm că autorul studiului pedologic a bonitat 
întreaga suprafaţă ca şi cum ar fi fost păşune sau fâneaţă. 

 
1. Pentru folosinţa păşune (3169 ha) avem: 
- terenuri de clasa a I-a 95 ha, 
- terenuri de clasa a II-a 198 ha , 
- terenuri de clasa a III-a 460 ha, 
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- terenuri de clasa a IV-a 2074 ha, 
- terenuri de clasa a V-a 342 ha. 

Structura claselor de calitate după nota medie de 
bonitare naturală pentru folosinţa păşune  

clasa IV 
65%

clasa III 
15%
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6%
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11%

 
Reiese deci că, pentru folosinţa păşune, încadrarea medie a întregii suprafeţe este de 

clasa a IV-a, cu o notă de bonitare medie de 35 puncte. 
 
2) Pentru folosinţa fâneaţă (3169 ha ) avem:  
- terenuri de clasa a I-a:17 ha,  
- terenuri de clasa a II-a: 155 ha,  
- terenuri de clasa a III-a: 174 ha. 
- terenuri de clasa a IV-a: 1336 ha. 
- terenuri de clasa a V-a: 1494 ha. 
Pentru folosinţa fâneaţă, încadrarea medie a întregii suprafeţe este de clasa a IV-a, cu 

o notă de bonitare medie de 26 puncte.  

Structura claselor de bonitare după nota medie de bonitare 
naturală pentru folosinţa fâneaţă  
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Tipuri şi forme de exploatare a terenului agricol 
 
Spre deosebire de comunele aflate în zonele de deal, podiş şi câmpie, aşezările din 

zonele montane au fost protejate de fenomenul colectivizării, în comuna Pojorâta nu s-a 
aplicat colectivizarea. Prin urmare, evenimentele politice din 1989 nu au condus la 
transformări radicale în ceea ce priveşte situaţia fondului funciar. Conform datelor furnizate 
de Primăria Pojorâta, structura terenului agricol după forma de proprietate este următoarea:  
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Structura terenului agricol după forma de 
proprietate  

suprafaţa (ha) 

Teren agricol total  3015 
Proprietate publică aparţinând statului, din care: 99 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi dezvoltării rurale 87 
Min. Educaţiei şi Cercetării 8 
Min. Apărării Naţionale 2 
Min. Administraţiei şi Internelor  2 
Proprietate privată, din care:  2916 
proprietate privată a statului  12 
proprietate privată a unit. administrativ teritoriale  736 
proprietate privată a persoanelor juridice 408 
proprietate privată a persoanelor fizice  1758 
Proprietate obştească şi cooperatistă 2 

 Sursa: date furnizate de Primăria Pojorâta, anul 2008 
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Fondul agricol din comuna Pojorâta nu se pretează pentru crearea de asociaţii 
agricole de cultură a plantelor, dată fiind suprafaţa redusă, distribuită în parcele mici, pe 
lângă gospodăriile populaţiei. Peste 90% din terenul agricol este reprezentat de păşuni şi 
fâneţe, prin urmare, zona este favorabilă creării unor asociaţii şi ferme de creştere a 
animalelor, mai precis a bovinelor, pentru care Bucovina este renumită.  

 
Lucrări de amenajare a terenurilor 
 
Din informaţiile deţinute de Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

Suceava, pe teritoriul comunei Pojorâta nu s-au realizat lucrări de combatere a eroziunii 
solului, irigaţii, drenaje.Totuşi, se mai pot face câteva precizări, şi anume faptul că, pe 72,9% 
din teritoriu, reacţia solului este puternic acidă şi acidă, 17% este slab acidă, iar 10,1% din 
soluri au o reacţie slab alcalină.  
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De asemenea, pe anumiţi versanţi lipsiţi de vegetaţie forestieră din teritoriul extravilan 
al comunei, dată fiind dezvoltarea sectorului de creştere a animalelor, se semnalează, 
datorită păşunatului excesiv, riscul degradării păşunilor, fenomene de eroziune a solului, 
dezgolirea accentuată a biotopului, tasarea şi strivirea învelişului vegetal şi erodarea / 
degradarea unor suprafeţe întinse de teren. Pe păşunea Arşiţa se semnalează prezenţa unor 
suprafeţe afectate de ravenare.  

 
 
Servicii pentru agricultură 

 
Îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, pesticide 
 
Se valorifică îngrăşămintele naturale din gospodării. Gunoiul de grajd este practic 

singurul îngrăşământ (organic şi natural) utilizat de localnici - gospodăriile tradiţionale din 
zona montană fiind ferite de colectivizare şi de agricultura intensivă practicată în zonele de 
şes. Referitor la îngrăşămintele chimice, cantitatea acestora este destul de redusă. Aplicarea 
de pesticide şi alte substanţe pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se realizează pentru 
culturile de cartof.  

 
 Mecanizarea  
 
 Următorul tabel defineşte o situaţie clară a dotărilor pentru agricultură din comuna 
Pojorâta la nivelul anului 2007:  

 2007 
PERS. 
FIZICE 

PERS. 
JURIDICE 

tractoare  12 5 
pluguri pentru tractor  15 - 
motocositoare 60 - 
Instalaţii de muls 42  
remorci pentru tractor  17 

   Sursa: date furnizate de Registrul Agricol, Primăria Pojorâta, anul 2008 
 
Se observă că, la nivelul anului 2007, cea mai mare parte a maşinilor şi utilajelor 

agricole sunt deţinute de către populaţie. Se mai observă, de asemenea, că achiziţionarea 
maşinilor şi utilajelor agricole s-a făcut în concordanţă cu necesităţile locale: cele mai 
numeroase maşini agricole sunt motocositoarele – datorită suprafeţei mari a fâneţelor – şi 
instalaţiile de muls, deoarece creşterea bovinelor reprezintă principalul sector agricol din 
comună. Există de asemenea şi un număr rezonabil de pluguri şi tractoare. 

Totalizând numărul de tractoare existente în comuna Pojorâta atât la persoanele 
juridice cât şi în gospodăriile populaţiei, şi luând în considerare suprafaţa terenului arabil (82 
ha) rezultă că, la nivelul anului 2007, gradul de încărcare pentru un tractor era de 4,82 
ha/tractor fizic, care indică un nivel al mecanizării foarte ridicat, mult mai coborât decât 
media pe ţară - 55,34 ha arabil/tractor, şi chiar mai redus comparativ cu media europeană, 
de circa 12,7ha arabil/tractor.  

Acest indicator însă nu este întru totul relevant deoarece comuna Pojorâta deţine o 
suprafaţă foarte mică de teren arabil, iar numărul tractoarelor este mare deoarece sunt foarte 
folosite în lucrările de exploatare a lemnului. De aceea vom raporta numărul de pluguri 
existente în comună la suprafaţa terenului arabil. În urma calculelor, rezultă un grad de 
încărcare pentru un plug de 5,46ha arabil, reflectând, din nou, un nivel foarte ridicat al 
mecanizării.  
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Acestă mecanizare se referă preponderent la terenul arabil, care nu este reprezentativ 
pentru comuna Pojorâta. Tocmai de aceea, vom analiza nivelul mecanizării raportând 
suprafaţa de fâneaţă la numărul de tractoare şi numărul de motocositoare. În urma 
calculelor rezultă o încărcare de 108ha fâneaţă / tractor, o încărcare destul de ridicată, 
acest nivel indicând o supraexploatare a tractoarelor în raport cu suprafaţa exploatată. Pe de 
altă parte, raportând numărul motocositoarelor la suprafaţa fâneţelor, rezultă o încărcare de 
30 ha fâneaţă/motocositoare, reflectând un nivel ridicat de încărcare. Prin urmare, în 
comuna Pojorâta este necesară o suplimentare a numărului de motocositoare.  

Reiese deci că, din punct de vedere al mecanizării agricole, comuna Pojorâta, privită 
prin perspectiva diversităţii şi varietăţii utilajelor agricole, are un nivel mediu, necesitând 
suplimentarea numărului acestora pentru a atinge eficienţa atât în exploatarea suprafeţelor 
agricole cât şi în exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole (a căror durată de viaţă se 
prelungeşte considerabil dacă se evită supraexploatarea).  
 
 

Sectorul sanitar – veterinar 
 

Comuna Pojorâta beneficiază de prezenţa dispensarului veterinar, localizat în satul 
Pojorâta, deservit de 1 medic şi 1 asistent veterinar. De asemenea, în comună este prezent 
şi un tehnician veterinar care deserveşte punctul P.I.A.V. Pojorâta.  

 
Producţia vegetală 
Producţia vegetală este puţin reprezentativă pentru comuna Pojorâta, dată fiind 

suprafaţa restrânsă de teren pretabil pentru cultura plantelor. Atât clima, caracteristică 
zonelor montane, cu veri răcoroase şi ploioase, cât şi condiţiile edafice – solurile specifice 
zonei montane (majoritar brune acide şi aluvionare în lunca Moldovei), nu permit dezvoltarea 
plantelor cerealiere si tehnice, asigurând conditii favorabile dezvoltării vegetaţiei ierboase din 
păşunile şi fâneţele naturale precum şi a culturilor de plante furajere.  
 Suprafeţele ocupate de principalele plante de cultură în cadrul terenurilor arabile şi 
evoluţia acestor suprafeţe sunt prezentate în tabelul şi diagrama următoare:  

 2001 2002 2003 
Suprafaţa cultivata cu cartofi  36 36 37 
Suprafaţa cultivata cu legume  5 5 5 
Alte plante de cultură 41 41 40 

  Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 
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Cele mai însemnate culturi sunt cele de cartof şi legume, răspândite pe suprafeţele 

arabile de pe lângă gospodăriile populaţiei. Se remarcă faptul că, pentru intervalul 2001 – 
2003, este caracteristică o anumită constanţă în ceea ce priveşte suprafeţele cutivate cu 
cartof şi legume.  

Cultura cartofului este singura care dă producţii satisfăcătoare în comuna Pojorâta. 
Conform diagramei următoare, cartoful se cultivă pe aproximativ 45%, din suprafaţa arabilă, 
obţinându-se producţii inferioare producţiei medii a judetului Suceava. Legumele se cultivă 
pe aproximativ 6% din suprafaţa arabilă a comunei Pojorâta. În localitatea Pojorâta îşi 
defăşoară activitatea Centrul de Cercetare pentru Cultura Cartofului.  

Producţia vegetală, cu excepţia plantelor furajere, (ne referim la cartofi şi legume) este 
destinată aproape în totalitate locuitorilor comunei, deci autoconsumului.  

Producţiile obţinute la principalele culturi sunt prezentate în tabelul şi diagrama 
următoare:  

 2001 2002 2003 
Producţia totala de cartofi – tone 373 390 624 
Producţia totala la legume - tone 58 27 30 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 
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Comparând diagrama evoluţiei suprafeţelor ocupate de culturile agricole cu diagrama 

evoluţiei producţiilor vegetale constatăm că între variaţia suprafeţelor şi variaţia producţiilor 
nu există un raport de dependenţă, mărimea suprafeţei nu determină mărimea producţiei. 
Astfel, chiar dacă suprafeţele cultivate cu cartofi şi legume râmân constante în intervalul 
2001 – 2003, producţia de cartofi creşte cu 40,2% în 2003 faţă de 2001, în timp ce, 
dimpotrivă, producţia de legume scade cu 48,2%.  

Intervin astfel o serie de factori care acţionează în corelaţie, determinând variabilitatea 
producţiei. Aceştia sunt:  

o condiţiile meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie; 
o proprietăţile şi caracteristicile solului (fertilitate naturală, umiditate, pantă, 

erodabilitate, textură, porozitate), care sunt diferite pentru fiecare categorie de sol; 
o agrotehnica deficitară; 
o resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole; 
o lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol; 
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o lipsa unor lucrări ameliorative şi lipsa aplicării tratamentelor pentru combaterea 
bolilor şi dăunătorilor.  

Efectul direct al acestor factori se manifestă asupra producţiilor la hectar realizate 
pentru principalele plante de cultură. Acestea sunt prezentate mai jos:  

 
 2001 2002 2003 
Producţia de cartofi 10,36 10,83 16,86 
Producţia de legume 11,6 5,4 6 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 
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Producţiile medii la hectar la culturile de cartofi, legume, şi chiar plante furajere, sunt 

inferioare producţiei medii înregistrate în judeţul Suceava, cele din comuna Pojorâta 
situându-se între 48% – 84% din valoarea producţiei judeţene.  

 
 În ceea ce priveşte producţia de fructe, aceasta este prezentată mai jos:  
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Pentru producţia de fructe se înregistrează o tendinţă ascendentă, de creştere 

continuă în intervalul 2001 – 2003. Remarcăm totuşi o creştere semnificativă în anul 2003, 
când producţia de fructe a fost cu 64% mai mare decât în 2001. Explicaţia ar putea fi faptul 
că anul 2003 a fost un mai călduros faţă alţi ani, şi, cu toate că este considerat un an 
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secetos, în condiţiile climatului de munte seceta a însemnat mai multă căldură, care a 
favorizat maturizarea şi coacerea fructelor, determinând creşterea producţiei.  

Cu toate acestea, producţia nu este mare, deoarece, prin specificul său montan, 
comuna nu dispune de terenuri pe care se pot dezvolta plantaţii viticole şi pomicole pe 
suprafeţe mari.  

Puţinii pomi fructiferi se cultivă în curţi sau grădini. doar pentru necesarul familial şi nu 
pentru comercializare. Ca pomi fructiferi, se cultivă meri, pruni, peri. Pomicultura nu are 
condiţii optime în comună, soiurile indigene fiind de slabă productivitate, fructele rămânând 
uneori nematurizate sau brumele târzii produc căderea florilor înainte de fecundare. 
 
 

Producţia zootehnică 
 

Ca toate comunele din zona montană, comuna Pojorâta îşi axează preocupările din 
agricultură pe ramura cea mai importantă, şi anume creşterea animalelor, în special 
creşterea bovinelor.  

Creşterea animalelor este o ocupatie tradiţională şi îndelungată a locuitorilor acestei 
comune, asigurându-se necesarul de carne, lapte şi produse lactate pentru populaţia locală 
şi disponibilităţi de vânzare, atât pe piaţa urbană dar şi pe plan local, prin valorificare în 
domeniul agroturismului.  

Potenţialul natural este foarte favorabil dezvoltării acestei activităţi, comuna Pojorâta 
beneficiind de o generoasă suprafaţă acoperită de păşuni şi fâneţe naturale – 2933 ha - care 
reprezintă 97% din suprafaţa totală a terenului agricol, respectiv 21,2% din suprafaţa 
teritoriului administrativ al comunei.  

Conform înregistrărilor statistice, efectivele de animale sunt prezentate în tabelul şi 
diagrama următoare:  

 2001 2002 2003 2007 
Bovine - total – la sfârşitul anului  1195 1300 1265 1350 
Bovine în gospodăriile populaţiei - la 
sfârşitul anului  

1195 1300 1265 1350 

Porcine - total – la sfârşitul anului  435 290 320 500 
Porcine în gospodăriile populaţiei - la 
sfârşitul anului 

435 290 320  

Ovine - total-la sfârşitul anului 310 433 370 300 
Ovine în gospodăriile populaţiei - la 
sfârşitul anului 

310 433 370  

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, informaţii din 
Registrul Agricol al Primăriei Pojorâta, anul 2008 

 
Animalele se cresc în sistem gospodăresc, în intervalul 2001 – 2003 neexistând 

complexe sau asociaţii cu personalitate juridică pentru creşterea bovinelor, porcinelor sau 
ovinelor.  
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Referitor la evoluţia efectivelor de animale, se observă următoarele:  
§ efectivul de bovine este cel mai însemnat, iar pe parcursul intervalului studiat 

numărul de capede de bovine a crescut, astfel că, în 2003 erau cu 11,49% mai multe bovine 
decât în 2001;  
 În bazinele Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei specia taurină este reprezentată 
cu precădere de rasele Holstein, Bălţată germană, Bălţată românească, Brună, rasa 
Pinzgau, tradiţională în această zonă, fiind pe cale de dispariţie. De asemenea, recent, în 
comună s-au adus câteva exemplare de bovine pentru lapte provenind din SUA. Condiţiile de 
mediu şi tehnologiile de creştere extensive, tradiţionale din bazinele Vatra Dornei şi 
Câmpulung Moldovenesc, recomandă creşterea taurinelor această zonă.  

În comuna Pojorâta crescătorii de animale au început să formeze asociaţii de 
creştere a bovinelor. În prezent, în comună funcţionează o astfel de asociaţie în localitatea 
Pojorâta, în localitatea Valea Putnei asociaţia fiind în curs de înfiinţare. În cadrul asociaţiei 
Adam şi Eva Pojorâta sunt înscrise familii care cresc bovine în sistem gospodăresc 
folosindu-se păşunile şi fâneţele naturale existente în comună. Menţionăm că în localitatea 
Pojorâta există 4 familii, care deţin un număr de circa 10 bovine fiecare.  

În comuna Pojorâta există preocupări pentru promovarea raselor superioare, cu 
producţii ridicate de lapte şi carne, prin utilizarea metodei de însămânţare artificială, prin 
Punctul de Însămânţări Artificiale Vaci Pojorâta, acesta fiind deservit de un tehnician 
veterinar. De asemeni, crescătorii de animale beneficiază şi de sprijinul acordat de catre stat 
prin subvenţii pentru lapte şi animalele de rasă.  

§ efectivul de porcine, prezintă în intervalul studiat o evoluţie oscilantă, în anul 2002 
numărul de capete reducându-se cu 33,3% faţă de anul 2001, pentru ca, în anul următor să 
crească cu 9,4% comparativ cu anul precedent; în 2007, în comună existau 500 de capete 
porcine, cu 36% mai multe capete decât în anul 2003. 

În comuna Pojorâta porcinele nu au condiţii optime de creştere, locuitorii preferând 
importul de pe alte pieţe. Producţia de cartof ce se obţine în comună nu satisface necesarul 
ca furaj pentru porcine, în comună resimţindu-se lipsa cerealelor, mai ales a porumbului, care 
susţine creşterea porcinelor. 

În comuna Pojorâta, conform datelor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Suceava există, la nivelul anului 2007, o societate care se ocupă cu creşterea 
porcinelor: 

nr. 
crt. 

Denumirea 
societăţii 

Forma 
juridica 

CAEN Domeniu de activitate NR. 
SALARIAŢI  

1. VALSERG SRL 123 creşterea porcinelor 1 
Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008 
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§ efectivele de ovine cresc cu 28,4% în intervalul 2001 – 2002, dar se diminuează în 
anul 2003 cu 14,55%. În 2007, numărul capetelor de ovine se reduce şi mai mult, cu 19% 
faţă de anul 2003.  
 Cea mai adecvată rasă de ovine, în raport cu condiţiile naturale ale comunei Pojorâta 
este rasa Ţurcană, care se recomandă să fie crescută în zona montană şi submontană a 
ţării, datorită particularităţilor sale de rezistenţă la boli şi intemperii. 
 La nivelul anului 2007, structura efectivelor de animale din comuna Pojorâta se 
prezintă astfel:  

Structura efectivelor de 
animale 

nr. capete 

bovine 1350 
porcine 500 
ovine 300 

cabaline 160 
caprine 60 

   Sursa: informaţii extrase din Catagrafie 2007, Centrul Agricol Pojorâta, anul 2008 
Structura efectivelor de animale în comuna Pojorâta în anul 

2007
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Numărul păsărilor pe teritoriul comunei Pojorâta a avut o evoluţie oscilatorie, în sensul 

creşterii cu 17,15% în anul 2002 faţă de anul 2001. În 2003 efectivele de păsări se reduc cu 
10%, astfel că, în 2003, numărul capetelor de păsări este mai mare decât în 2001 cu 8,94%.  
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 O altă activitate care se practică pe teritoriul comunei Pojorâta este apicultura. În 
comună există 4 apicultori, fiecare deţinând aproximativ 20 de stupi. Practicarea apiculturii 
are ca bază ponderea mare a plantelor medicinale şi melifere în cadrul vegetaţiei fâneţelor şi 
păşunilor. Câteva exemple de plante medicinale sunt Actilea milefolium, Armoracia rusticana, 
Artemisia absintium, Corum carvi, Chelidonium majus, Sambucus nigra. Principalele specii 
melifere sunt Rubus idaeus, Tylia cordata şi platyphyllos, Melilotus alba, Salix canea.  
 Cu toate că activitatea de creştere a animalelor domestice constituie principala 
preocupare agricolă a populaţiei comunei Pojorâta, încărcătura animalelor la 100ha teren şi 
producţiile medii pe cap de animal sunt mai mici (între 65 – 80%) comparativ cu aceiaşi 
indicatori la nivel de judeţ.  

Pe ansamblu, faţă de anul 1996, încărcătura1 de animale şi păsări la 100ha la 
nivelul anului 2003 este diferită, fapt ilustrat de datele din tabelul următor:  
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Se observă că, la nivelul anului 2003, numărul capetelor de bovine la 100ha este mai 

mare cu 8,68% mai mare decât în 1996, în timp ce în 2007, încărcătura de bovine la 100ha 
creşte cu 14,4% faţă de valoarea din anul 1996. Prin urmare, numărul capetelor de bovine 
din comuna Pojorâta este în creştere.  

Dacă în cazul bovinelor se constată o creştere a încărcăturii de animale la 100ha, în 
cazul ovinelor se remarcă o tendinţă opusă, de diminuare a numărului de capete la 100ha, 
astfel că, în 2003, faţă de 1996, erau cu 21,65% mai puţine ovine, iar în 2007 numărul 
capetelor de ovine scade cu 36,4 comparativ cu valoarea din anul 1996.  

Şi în cazul numărului de capete de păsări se remarcă o uşoară tendinţă de reducere, 
valoarea înregistrată în 2003 diminuându-se cu 1% comparativ cu anul 1996.  

 
Producţia zootehnică este prezentată în tabelul următor.  
 

 2001 2002 2003 
Producţia de carne (sacrificări) - total - tone gr. vie 284 330 295 
Producţia de lâna - kg fizic 620 650 930 
Producţia de ouă – mii buc. 575 612 671 
Producţia de lapte de vaca şi bivoliţă - total hl fizic 25337 24252 27228 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 

                                                
1 Bovinele şi ovinele s-au raportat la arabil + păşuni + fâneţe, porcinele la arabil, păsările la agricol.  
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Din evoluţia principalelor categorii de produse de origine animală se constată 
următoarele:  

- producţia de carne se menţine la valori relativ apropiate, valoarea maximă 
înregistrându-se în anul 2002, în creştere faţă de anul 2001 cu 15,1%; în 2003 producţia 
scade cu 10,7% faţă de anul 2003;  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003

Evoluţia producţiei zootehnice

Producţia  de carne
(sacrificări) - total - tone gr.
vie
Producţia  de lâna - kg fizic

Producţia  de ouă  – mii buc.

 
 
- producţia de lână este în continuă creştere în intervalul 2001 – 2003, astfel că, în 

2003 este mai mare cu 33,3% faţă de anul 2001;  
- producţia de ouă, ca şi producţia de lână, manifestă o tendinţă crescătoare, în anul 

2003, producţia de ouă fiind cu 14,3% comparativ cu producţia din anul 2001.  
 Cel mai important produs zootehnic al comunei Pojorâta îl reprezintă însă laptele, a 
cărui producţie pe ani este prezentată în diagrama următoare:  
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Cea mai mare producţie de lapte se înregistrează în anul 2003, când producţia a fost 
mai mare cu 6,95% faţă de anul 2001 şi cu 10,9% mai mare comparativ cu anul 2002.  

Pentru creşterea producţiei vegetale şi zootehnice se impune fertilizarea suprafeţelor 
existente, utilizarea îngrăşămintelor naturale, extinderea de hibrizi productivi pentru culturile 
agricole, creşterea de rase ameliorate de bovine şi ovine, adaptate zonei montane, folosirea 



48 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
48/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

pe scară mai mare a furajelor concentrate, exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor prin 
practicarea sistematică a «târlirii». 
 
 

2.4.1.2. Silvicultura şi gospodărirea apelor 
 

a) Silvicultura 
 
Conditiile pedoclimatice favorizează dezvoltarea vegetaţiei lemnoase care acoperea în 

trecut cea mai mare parte a teritoriului comunei Pojorâta. Pădurea reprezintă, poate, cea mai 
valoroasă resursă a comunei, atât din punct de vedere economic, cât şi ecologic. În timp, 
pădurile au fost reduse prin defrişări pentru a se obţine terenuri pentru păşuni şi fâneţe, astfel 
încât, în prezent, comuna Pojorâta dispune de un fond forestier de 10237 ha, reprezentând 
74,34% din suprafaţa totală a comunei, peste 70% fiind constituite din arborete pure de 
molid, iar restul arboretelor din amenstecuri de răşinoase (molid, brad) cu fag, şi, azonal, din 
aninişuri în luncile pâraielor.  

Din cele 10237 ha pădure, 7678 ha, adică 75% din totalul fondului silvic reprezintă 
proprietate publică aparţinând statului – Ministerul Agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 
rurale, fiind administrate de Ocolul Silvic Pojorâta, Brigada Silvică Pojorâta.  

Restul de 2559 ha, adică 24,9% din fondul forestier se află în proprietate privată, 
astfel:  

o 877 ha – 34,27% din suprafaţa privată, reprezintă proprietate privată a unităţii 
administrativ teritoriale Pojorâta,  

o 1672 ha - 65,33% din suprafaţa privată, sunt în proprietate privată a persoanelor 
fizice,  

o 10 ha – 0,39% din suprafaţa privată, reprezintă proprietate obştească şi 
cooperatistă.  

Structura fondului forestier al comunei Pojorâta după forma de proprietate este 
prezentat în diagrama următoare:  

Structura fondului forestier al comunei Pojorâta după 
forma de proprietate
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 Sursa: date furnizate de Primăria Pojorâta, anul 2008 
 
Fondul forestier este administrat de Ocolul Silvic Pojorâta, cu următoarele districte: 
- Districtul 1 - Campulung Moldovenesc,  
- Districtul 2 - Valea Putnei,  
- Districtul 3 - Fundu Moldovei,  
- Districtul 4 – Sadova,  
- Păstrăvăria Valea Putnei,  
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- Fond de vânătoare nr. 20 Valea Putnei,  
- Cabana silvică de vânătoare Valea Putnei.  
Ocolul Silvic Pojorâta deţine şi Pepiniera Silvică din Pojorâta, cu suprafaţa de 23439 

m², adică 2,34ha. 
 Silvicultura în comuna Pojorâta se confruntă cu probleme legate de administrarea 
fondului forestier şi degradările de mediu, cum ar fi: defrişări şi despăduriri provocate de 
exploatările miniere din zonă; insificienta accesibilitate pe suprafaţa fondului forestier, etc.. 
Principala problemă o reprezintă însă deteriorarea şi diminuarea fondului forestier datorită 
doborâturilor de vânt, care, se pare, afectează pădurile din Bucovina cu o frecvenţă 
aproape ciclică.  
 Conform unor studii de specialitate realizate de Direcţia Silvică Suceava, aceste 
doborâturi s-ar fi produs din cauza tăierilor rase pe suprafeţe mari şi nerespectarea 
amplasării parchetelor funcţie de direcţia dominantă a vântului. 
 Cele mai grave doborâturi din zona Pojorâta au avut loc în zilele de 6 – 8 martie din 
anul 2002, din cauza unor furtuni care au afectat în special bazinul superior al râului 
Moldova, bazinul Moldoviţa şi în special bazinul Suceava Superioară, pe raza Ocolului Silvic 
Pojorâta producându-se doborâturi şi rupturi apreciate la un volum de peste 507 000 m³.  
 O situaţie a Direcţiei Silvice Suceava indică următoarea evoluţie a doborâturilor de 
vânt în perioada 1960 – 2002 (Sursa: date prelucrate conform 
http://www.silvasv.ro/images/Pojorata_A.htm): 
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Toate activităţile legate de activitatea de silvicultură constituie preocupări economice 

importante în teritoriu: conservarea şi protecţia pădurilor, lucrări de împăduriri, îngrijirea 
arboretelor, valorificarea produselor lemnoase, gospodărirea vânatului şi a peştelui din apele 
de munte.  

Pe lângă gospodărirea şi regenerarea pădurilor, prin Ocolul Silvic Pojorâta se 
desfăşoară şi activităţi productive: exploatări şi vânzări de material lemnos, recoltarea şi 
comercializarea fructelor de pădure (zmeură, afine, mure), a ciupercilor comestibile, precum 
şi valorificarea anuală a circa 6 tone de păstrăv de la Păstrăvăria Valea Putnei.  

O activitate deosebită o reprezintă practicarea vânătorii de cerb carpatin, căprior, 
mistreţ, pentru vânătorii străini şi români.  

Lista firmelor ce desfăşoară activităţi în domeniu silviculturii şi exploatării forestiere 
este prezentată în tabelul următor:  

 

http://www.silvasv.ro/images/GRAFIC_2002.htm
http://www.silvasv.ro/images/GRAFIC_2002.htm
http://www.silvasv.ro/images/Pojorata_A.htm
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nr. 
crt.  

Denumirea 
societăţii 

CAEN  Forma 
juridica 

localitatea  Domeniu de 
activitate 

1.  COSOSEM 
S.R.L 

0201 SRL Pojorâta  Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

 LUCIBRAD 0221 SRL Pojorâta Exploatare forestieră 
Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008 
 
Activităţi de exploatare forestieră desfăşoară şi societatea S.C. CALCARUL, în paralel 

cu activităţi de exploatare a pietrei. Activitatea de exploatare forestieră la S.C. CALCARUL 
este deservită de personal calificat şi de utilaje specifice (capacitate materială şi umană de 
exploatare de cca 1.500 mc/ lună). 
 
 Corelat cu existenţa unui bogat fond forestier, în comuna Pojorâta funcţionează 
societatea S.C. AGRA CONSULT S.R.L Alba – Iulia, care se ocupă cu recoltarea, 
conservarea şi valorificarea fructelor şi a ciupercilor de pădure. Societatea a beneficiat 
de fonduri SAPARD (Măsura 3.4.) pentru construirea halei de producţie ce este amplasată 
pe partea dreaptă a DN 17, la intrarea în satul Pojorâta dinspre Câmpulung Moldovenesc.  
 
 

b) Gospodărirea apelor şi piscicultura 
 

Suprafaţa totală ocupată de ape şi ape cu stuf a comunei Pojorâta este de 43ha, 
reprezentând 0,31% din totalul suprafeţei comunei Pojorâta. Apele care străbat teritoriul 
comunei Pojorâta se află sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Siret – Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Suceava.  

Pojorâta este situată la confluenţa râurilor Moldova, Putna, Pârâul Colbului sau Izvorul 
Giumalăului şi pârâul Pojorâta, ceea ce face să fie o „adevărată piaţă de adunare a apelor”, 
venite din trei puncte cardinale: dinspre nord de sub Lucina, dinspre vest de sub Mestecăniş 
şi dinspre sud de sub vârful Giumalăului. 

Cele mai importante cursuri de apă de pe teritoriul comunei Pojorâta sunt:  
§ râul Moldova – principala arteră hidrografică a comunei, care delimitează partea de 

nord a localităţii Pojorâta,  
§ pârâul Valea Putnei – principalul afluent de dreapta al râului Moldova, are o 

lungime de 20 km, având ca afluenţi pâraiele Putna Mare, Putna Mică, Putnişoara, 
Tiniş, Frumosu,  

§ pârâul Giumalăului este al doilea afluent de dreapta important al râului Moldova, 
având o lungime de 10 km şi afluenţi pâraiele Colbu şi pârâul Şurii,  

§ pârâul Pojorâta – se varsă direct în râul Moldova, în partea de est a comunei.  
Cursurile de apă din comuna Pojorâta nu ridică probleme deosebite, cu excepţia 

ploilor torenţiale care afectează mai ales nivelul pâraielor de-a lungul cărora sunt amplasate 
locuinţele care devin din ce în ce mai dese, şi, din ce în ce mai apropiate de albia apelor.  

Un asfel de eveniment s-a înregistrat în luna august a anului 2005, când, în urma unei 
puternice ploi torenţiale, pârâul Izvorul Giumalăului s-a revărsat, determinând inundarea a 
aproximativ 20 de gospodării şi 5 ha teren agricol. În urma viiturii, albia minoră a înregistrat 
puternice modificări morfologice, pe viitor fiind necesară regularizarea acesteia şi 
recalibrarea albiei, construirea de apărări de maluri cu ziduri din beton şi praguri de fund 
pentru corectarea pantei şi stabilizarea talvegului.  

În ceea ce priveşte preocupările pentru piscicultură, pe pârâul Valea Putnei, în 
localitatea cu acelaşi nume, este amplasată o păstrăvărie aparţinând de Ocolul Silvic 
Pojorâta care produce păstrăv pentru consum şi puieţi de păstrăv "fântânel" pentru 
popularea apelor de munte. Bazinele se află lângă fosta păstrăvărie întemeiată de familia 
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Antonovici, în perioada interbelică. Tot în localitatea Valea Putnei, vis-a-vis de Gara Valea 
Putnei se află o altă păstrăvărie, recent înfiinţată, proprietate particulară. 

Şi în satul Pojorâta există 1 păstrăvărie, de asemenea recent înfiinţată, de dimensiuni 
mai reduse, aparţinând unei persoane fizice. În decursul acestui an (2008) se vor finaliza 
lucrările pentru încă o păstrăvărie, amplasată de asemenea în Pojorâta. Ambele păstrăvării 
din Pojorâta sunt localizate pe valea pârâului Izvorul Giumalăului.  

Prin urmare, putem aprecia că, în comuna Pojorâta, există preocupări şi interes pentru 
activităţile piscicole, dezvoltate în strânsă legătură cu activităţile turistice.  

2.4.1.3. Industria extractivă 
 
Consecinţă a modului de formare şi structurii geologice a substratului, teritoriul 

comunei Pojorâta, precum şi comunele învecinate, beneficiază de importante resurse ale 
subsolului, constând în roci de construcţie: gresie silicioasă de culoare cenuşie – verzuie, 
conglomerate silicioase, calcare dolomitice.  

Gresiile şi conglomeratele sunt utilizate la lucrări de taluzare, terasamente, 
întreţinerea şoselelor, construcţii civile, etc. Calcarele sunt întrebuinţate la fabricarea varului, 
iar cele dolomitice sunt folosite, aproape exclusiv, ca material concasat pentru întreţinerea 
şoselelor dar ar putea fi utilizate şi ca amendamente în agricultură.  

În industria extractivă, conform bilanţului pe anul 2006 al Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, funcţionează următoarele societăţi:  

 
Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii 

CAEN Forma 
juridică 

Domeniul de activitate Nr. 
salariaţi 

1. 
S.C. CALCARUL 1412 S.A. 

Extracţia pietrei calcaroase, a 
gipsului şi a cretei 

140 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008 
 
Activitatea minieră a S.C. Calcarul gestionează două componente structural/ 

funcţionale: 
§ Capacităţi de extracţie la zi: 
- cariera Pârâul Cailor (extracţie dolomit ) - aflată în exploatare; 
- cariera Breaza (extracţie ultrabazit serpentinizat ) - aflată în exploatare;  
- cariera Botuş (extracţie calcar ) - exploatare sistată;  
Producţia anuală se ridică la circa 300 mii tone şi este asociată unui grad de asigurare 

cu rezervă geologică de aproximativ 50 ani.  
Dolomita brută este extrasă folosind mijloace de extracţie la zi, asistate cu maşini şi 

utilaje specifice producţiei de agregate minerale de carieră.  
§ Capacitatea de prelucrare: 
Sistemul productiv dispune de trei instalaţii mecanice prin concasare (concasare 

primară, granulare) - sortare (presortare, clasare volumetrică finală) în 2 trepte, destinate 
obţinerii produselor pentru lucrări de drumuri, construcţii şi siderurgie, cu o capacitate 
instalată constructivă de 225 tone/oră şi o instalaţie de prelucrare mecanică în 2 trepte de 
concasare-clasare, destinată obţinerii pietrei sparte, savurilor şi spliturilor, cu o capacitate 
instalată de 50 tone/oră. 

Activitatea minieră este deservită de toate facilităţile necesare, inclusiv cele privind 
protecţia mediului: 

- substaţii de transport şi distributie a energiei electrice; 
- ambranşament de cale ferată uzinală, deservit cu două silozuri (2.000 tone 

capacitate de stocare), rampe descărcătoare auto, troliu de linie; 
- instalaţii de umectare şi desprăfuire a fluxurilor de fabricaţie; 
- staţie de pompare pentru alimentarea cu apă; 
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- utilităţi specifice de canalizare şi evacuare a apei uzate.  
 

 Pe partea stângă a drumului naţional DN 17, la intrarea în localitatea Pojorâta dinspre 
Câmpulung Moldovenesc, se află o carieră aflată în proprietatea primăriei Pojorâta, din care 
se exploatează piatră spartă. 
 
 

I. 2.4.2. Sectorul secundar 
 

Din structura unităţilor economice pe domenii de activitate rezultă că activităţile 
sectorului secundar, industria şi construcţiile, reprezintă 33% din totalul activităţilor 
economice din comuna Pojorâta. 

 
  2.4.2.1. Industria 

 
În ceea ce priveşte industria, domină activităţile de prelucrare a lemnului (tăiere, 

rindeluire, impregnare), la care se adaugă activităţile din industria alimentară, cu subramurile 
morărit şi panificaţie şi industria de prelucrare a laptelui. Activităţile industriale reprezintă 
20% din totalul activităţilor desfăşurate în comuna Pojorâta. 

Principalele ramuri industriale care funcţionează în comuna Pojorâta sunt prezentate 
în cele ce urmează:  

Ø Industria alimentară – este reprezentată de următoarele subramuri:  
 
- morărit şi panificaţie:  

Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii  

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  

1. ALCOSTIN 
PROD COM 

1581 SRL Fabricarea produselor proaspete de 
patiserie  

2. SAVA  1560 SRL Fabricarea produselor de morărit 
Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008  

 
 - industria de prelucrare a laptelui: 

Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii 

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  

1.  
S.C. Chilia 

1551 SRL  Fabricarea produselor lactate şi a 
brânzeturilor  

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava , anul 2008 
 

Ø Fabricarea altor produse din materiale nemetalice: 
Nr. 
crt.  

Denumirea 
unităţii 

CAEN  Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  

1.  IZTI COM 
SERV 

2661 SRL Fabricarea elementelor din beton pentru 
construcţii  

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava , anul 2008 
 
Ø Industria de prelucrare a lemnului: reprezintă unul din cele mai importante 

sectoare de producţie din comuna Pojorâta, în care, după informaţiile disponibile, lucrează 
aproximativ 90 de persoane. Industria de prelucrare a lemnului reprezintă o activitate 
susţinută de bogatul fond forestier al comunei Pojorâta. Lista unităţilor care activează în 
acest domeniu este prezentată mai jos:  
 



53 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
53/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN  FORMA 
JURIDICĂ 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE  

NR. 
SALARIAŢI 

LOCALITATEA 

1. CEOMOLD 
SERVCOM  

2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

5 Pojorâta 

2. GATALPIN  2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

 Pojorâta 

3. HERMAN 
PROD  

2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

34 Pojorâta 

4. Maderas de 
Bucovina  

2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

12 Pojorâta 

5. Novemart  2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

5 Pojorâta 

6. Q.Z. BED 
CONSTT  

2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

 Pojorâta 

7. RATCOM  2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

13 Pojorâta 

8. Viomar 
Forest  

2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

3 Pojorâta 

9. Zion  2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

 Pojorâta 

10. S.C. HALUS 2010 SRL Tăierea şi rindeluirea 
lemnului, impregnarea 
lemnului  

11 Valea Putnei 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008  
 
 Precizăm că societatea Maderas de Bucovina este o societate cu capital străin, 
provenind din Spania. 

De asemenea, menţionăm că, în peisajul economic al comunei Pojorâta, societatea 
S.C. Calcarul deţine un loc important prin varietatea domeniilor în care desfăşoară activităţi. 
Astfel, pe lângă activitatea de exploatare a pietrei, societatea desfăşoară şi lucrări de 
prelucrare primară şi superioară a lemnului, în 2 secţii:  

§ secţia de prelucrare primară: capacităţi materiale şi umane de prelucrare de cca 
2.000 mc buştean/ lună; 

§ secţia de prelucrare superioară: capacităţi materiale şi umane de prelucrare de cca 
250 mc/lună produs finit - semifabricate utilitare pentru construcţii, tâmplărie şi 
dulgherie.  
 
 
 
 
 

2.4.2.2. Construcţiile  
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Unităţile economice active în sectorul construcţiilor reprezintă 13% din totalul 

activităţilor care se desfăşoară în comuna Pojorâta. Domeniul construcţiilor se caracterizează 
printr-un remarcabil dinamism, care este vizibil pe teritoriul întregii comune, atât în ceea ce 
priveşte construcţiile de locuinţe ale rezidenţilor comunei cât şi în ceea ce priveşte 
construcţiile reşedinţelor de vacanţă aparţinând unor persoane din alte zone ale ţării (Iaşi, 
Botoşani, Vaslui, Bucureşti) sau chiar din străinătate (Franţa, Belgia). Astfel, în decursul 
ultimilor 2 ani, în comună au fost finalizate 34 de noi construcţii, majoritatea în localitatea 
Pojorâta.  

Sectorul construcţiilor în comuna Pojorâta este reprezentat de următoarele societăţi:  
 

nr. 
crt. 

Denumirea 
unităţii 

CAEN Forma 
juridică 

Domeniul de activitate  nr. 
salariaţi 

1. 
ANNAVIL 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu  3 

2. 
AUGUDEC 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu  1 

3. 
IULINELA 4542 SRL 

Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie  1 

4. 
KRUELA 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu   

5. LUPUL 
SINGURATIC 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu   

6. 
MIDOCON 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu   

7. 
PATYSERG 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu   

8. 
TIMVAS 4521 SRL 

Construcţii de clădiri şi 
lucrări de geniu  3 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008   
 

Acestora li se adaugă S.C. CALCARUL, pe lângă activităţile de exploatare minieră, 
exploatare forestieră, prelucrarea lemnului, se ocupă şi cu activităţi de construcţii. Astfel, din 
2005, CALCARUL S.A. a devenit producător de case şi cabane din lemn, cu beneficiari din 
România şi ţările Uniunii Europene, în special Franţa. 

Abordată ca obiectiv de perspectivă, în vederea diversificării domeniului de activitate 
şi a exploatării resurselor zonale de materie primă, prelucrarea lemnului a evoluat din 1999 
până azi, de la exploatare forestieră şi fabricarea cherestelei până la proiectarea, execuţia şi 
montajul de construcţii din lemn, construcţii de o vastă diversitate, începând cu reşedinţe de 
vacanţă sau locuit şi terminând cu ansamble rezidenţiale sau birouri cu suprafeţe de până la 
1800 mp. 

 
 

2.4.3. Serviciile 
 

  2.4.3.1. Comerţul, servicii destinate întreprinderilor şi serviciile în turism şi 
alimentaţie publică 
 

Sectorul comerţului este bine reprezentat în comuna Pojorâta, existând, conform 
informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 15 societăţi 
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care se ocupă cu comercializarea diverselor bunuri. Activităţile în domeniul comerţului 
reprezintă 23% din totalul activităţilor desfăşurate în comuna Pojorâta.  
 Structura bunurilor comercializate pe plan local nu este foarte diversificată, 
comercializându-se în special produse alimentare, băuturi şi tutun, cel mai des întâlnit cod 
CAEN fiind 5211 - comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Există o singură societate care se 
ocupă cu comercializarea materialului lemnos – cod CAEN – 5153 - comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi de construcţii.  

În ceea ce priveşte structura pe localităţi, 13 din cele 15 societăţi care se ocupă cu 
comercializarea diverselor bunuri sunt localizate în satul Pojorâta, în satul Valea Putnei 
existând doar 2 astfel de firme.  

Societăţile cu activitate în domeniul comerţului sunt menţionate în tabelul de mai jos: 
 

NR. 
CRT.  

Denumirea unităţii CAEN Forma 
juridică 

localitatea nr. 
salariaţi 

1. Alex&Andra 5211 SRL Pojorâta  
2. Alexdia 5211 SRL Pojorâta 1 

 
3. Columbia Forest 5211 SRL Pojorâta  
4. Coop Bucovina-

Societate Cooperativă 
de Consum 

5211 SRL Pojorâta  

5. Cristirom 5211 SRL Pojorâta 3 
6. DORAUR 5211 SRL Pojorâta 1 
7. GRUCO COM 5211 SRL Pojorâta  
8. IAREX 5211 SRL Pojorâta 3 

 
9. La Nuşa Prodcom 5211 SRL Pojorâta  
10. S.C. Marius 5211 SRL Pojorâta 2 
11. Tudorancea Prodcom 5211 SRL Pojorâta 8 
12. Vicamon Com 5211 SRL Pojorâta 3 
13. Econ Chiril Mixt 5211 SRL Valea Putnei 1 
14. Sfarmă Piatră 5211 SRL Valea Putnei 1 
15. Eurocons Bucovina 5153 SRL Pojorâta 1 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava, anul 2008 
 
În afara serviciilor comerciale, în comuna Pojorâta 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 
Pojorâta.  

Astfel, ca urmare a acesibilităţii ridicate precum şi a circulaţiei şi traficului auto intens, 
şi a prezenţei în comuna Pojorâta a unor unităţi producătoare, s-a dezvoltat serviciul 
transporturilor rutiere de mărfuri destinat întreprinderilor, precum şi serviciile de întreţinere şi 
reparaţii a autovehiculelor, destinat populaţiei.  

O altă consecinţă a accesibilităţii ridicate, a traficului auto intens, dar şi a prezenţei 
unui potenţial turistic remarcabil, o reprezintă prezenţa unităţilor de alimentaţie publică – 
restaurante şi a celor din domeniul hoteluri. În afara acestora, în comună mai există societăţi 
care se ocupă cu intermedieri financiare şi servicii de consultanţă în agricultură şi dezvoltare 
rurală.  

Lista unităţilor care prestează servicii este prezentată în cele ce urmează:  
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a) Servicii de întreţinere şi reparare autovehicule şi transporturi de mărfuri:  
NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETĂŢII  

CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

DOMENIU DE 
ACTIVITATE 

NR. 
SALARIAŢI  

LOCALITATEA 

1. S.C. 
RANCANAR 
TRANS  

6024 SRL  Transporturi 
rutiere de mărfuri 

6 Pojorâta 

2. ILARION  6023 SRL  Transporturi 
terestre de 
călători, 
ocazionale  

 Pojorâta 

3. FILMARDOR  6024 SRL  Transporturi 
rutiere de mărfuri  

 Pojorâta 

4. Trans 
Camarad  

6024 SRL  Transporturi 
rutiere de mărfuri 

 Valea Putnei 

5.  Costel Auto 
Service  

5020 SRL Întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor  

3 Pojorâta 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul Suceava, anul 2008 
 
Şi în acest domeniu de activitate se remarcă prezenţa societăţii S.C. CALCARUL, în 

cadrul căreia activitatea de transport deserveşte două sectoare de activitate: 
§ transport tehnologic intern şi pentru terţi, în general până la 50 km/sens, la 

medie capacitate (max. 16 tone/unitatea de transport); 
§ transport greu specializat agregate, pentru clienţi contractuali, pe distanţe de 

maxim 500 km/sens (în medie 30 tone/unitatea de transport); 
 SC CALCARUL SA deţine o secţie de transport auto dotată cu un parc de 
autobasculante Roman Diesel cu capacitate nominală de 16t (16 unităţi) şi un parc de 8 
tandem-uri cap tractor-semiremorcă basculabilă (autotrenuri cu capacitate nominală de 30 
tone), dispunând de facilităţi de reparaţii şi revizii, vulcanizare, sudură şi electrică auto. 

 
b) Servicii prestate în turism şi alimentaţie publică: activităţile din domeniul Hoteluri 

şi restaurante reprezintă 29% din totalul activităţilor economice desfăşurate în comuna 
Pojorâta, reprezentând astfel cel mai important domeniu din punct de vedere al numărului de 
societăţi active. Astfel, în comuna Pojorâta există 15 unităţi constând în pensiuni care oferă 
cazare turiştilor, la care se adaugă 2 restaurante şi 2 cafenele.  

 
NR. 
CRT.  

DENUMIREA 
UNITĂŢII 

CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

NR. 
SALARIAŢI 

LOCALITATEA 

1. Adriana şi 
Ioniţă  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare 2 

Pojorâta 

2. 
BIO TURISM  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

3. CALEMIL 
ENA  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

4. CASA 
VLAHOPOL 5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare 2 

Pojorâta 

5. 
CATIFAN  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

6. 
DE LUXE  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare 1 

Pojorâta 

7. FORIL  5523 SRL Alte mijloace de 2 Pojorâta 
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cazare 
8. GABIFAN 

TURISM  5523 SRL 
Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

9. 
GEOBELL 5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

10. GYON 
GAVRILEI  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

11. 
JULIETA  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

12. MARCEL 
TURISM  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

13. 
MITROEURO  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

14. SCUFIŢA 
ROŞIE  5523 SRL 

Alte mijloace de 
cazare  

Pojorâta 

15. ALEX-ELA 5510 SRL Hoteluri 12 Valea Putnei 
15. ALEX-ELA 5530 SRL Restaurante  Valea Putnei 
16. Alfil Group  5530 SRL  Restaurante    
17. Universal 

Orient Adam 
şi Eva  

5530 SRL Restaurante   Pojorâta 

18. S.C. Baricom  5541 SRL cafenele si baruri 
fără spectacol  

2 Pojorâta 

19. Gambrinus 
Prodcom  

5541 SRL cafenele si baruri 
fără spectacol  

6 Valea Putnei 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, anul 2008  
 

c) Servicii financiar – bancare: 
- Casa de Economii şi Consemnaţiuni – CEC – Agenţia Pojorâta.  
 
d) Servicii de consultanţă în agricultură şi dezvoltare rurală:  
În comuna Pojorâta există o sucursală a Societăţii de Microfinanţare Rurală 

FAER SA. In anul 2005 o dată cu apariţia Legii 240/2005 "Legea Microfinanţării" activitatea 
de creditare a fundaţiei FAER s-a reorganizat prin crearea unei instituţii de Microfinanţare, 
organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni, în care fundaţia FAER a devenit acţionar 
majoritar, şi anume Societatea de Microfinanţare Rurală FAER SA.  

Societatea de Microfinanţare Rurală FAER acţionează pe regiunea reprezentată de 
judeţele Mureş, Bistriţa – Năsăud, Suceava. Scopul activităţii de creditare este încurajarea 
economiei private şi îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale, realizarea şi păstrarea de 
locuri de muncă în zona rurală.  

 
e) Alte servicii: 
În localitatea Pojorâta există o staţie de alimentare pentru combustibil auto – Peco 

PETROM.  
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2.4.3.2. Transportul  
 

Situată în partea de vest a judeţului Suceava, în bazinul superior al râului Moldova, la 
aproximativ 7 km de municipiul Câmpulung Moldovenesc, comuna Pojorâta este traversată 
de drumul naţional DN 17 / E 576, pe traseul Suceava – Vatra Dornei.  

 
a) Căi rutiere 
Transportul se realizează prin următoarele căi rutiere:  
§ DN 17 / E 576, pe direcţia NE – SV, Suceava – Vatra Dornei, străbate comuna pe 

o lungime de 18,09 km. Având în vedere traficul rutier ridicat, precum şi gradul ridicat de 
dificultate a drumului datorită serpentinelor în lungime de 3,7km de pe sectorul Mestecăniş şi 
pantei abrupte, în prezent pe DN 17 se execută cea de a treia bandă de circulaţie. Drumul 
european E 576 a fost realizat în anul 1962. 

§ DJ 175 - străbate teritoriul comunei Pojorâta pe o lungime de 2 km, asfaltat, 
realizează legătura între comuna, respectiv localitatea Pojorâta şi comuna Fundu Moldovei,  

§ DJ 175 B Pojorâta – Rarău - străbate comuna pe o lungime de 18,6km, din care 
1km asfaltat, restul fiind pietruit; 6,5 km din acest drum se află în intravilanul satului Pojorâta.  

§ Drumurile săteşti, drumurile vicinale şi Drumul Tătarilor – totalizează 48km.  
   - Drumul Izvorul Giumalăului,  
   - Drumul Mestecăniş,  
   - Drumul Pojorâta – Sadova,  
   - Drumul reprezentat de vechiul DN 17 – pe o lungime de 950m.  
   - Drumul Tătarilor se desfăşoară pe o lungime de 13km, şi este din 
pământ. 
 Pe teritoriul comunei Pojorâta s-au desfăşurat 2 proiecte SAPARD pentru reabilitarea 
unor segmente de drum:  
 - Drumul de legătură cu comuna Sadova pe o porţiune de 900m,  
 - Drumul Izvorul Giumalăului – pe un segment de 900m la care se adaugă 2 
poduri.  
 Suprafaţa ocupată de căile de comunicaţii şi căile ferate din comuna Pojorâta este de 
126ha, reprezentând 0,91% din teritoriul comunei. Ca forme de proprietate, structura este 
următoarea:  

forme de proprietate ale drumurilor şi căilor ferate Suprafaţa 
(ha) 

Suprafaţa totală ocupată de drumuri şi căi ferate 126 
Proprietate publică - total, din care:  108 
proprietate publică aparţinând statului 108 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 18 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 90 
Proprietate privată - total, din care:  18 
proprietate privată a unit. administrativ teritorială 18 

  Sursa: date furnizate de Primăria Pojorâta, anul 2008 
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Forme de proprietate ale drumurilor şi căilor ferate

proprietate 
privată a unit. 
administrativ 

teritorială
14%

Min. 
Transporturilor, 
Construcţiilor şi 

Turismului
72%

Min. Agriculturii, 
Pădurilor şi 
Dezvoltării 

Rurale
14%

 
 
Pe teritoriul comunei Pojorâta îşi desfăşoară activitatea Subunitatea Pojorâta din 

cadrul Antreprizei de Lucrări Drumuri şi Poduri Iaşi. Subunitatea ALDP Pojorâta deţine 
instalaţii pentru prepararea mixturilor asfaltice, utilaje proprii pentru execuţia lucrărilor de 
construcţie şi întreţinere drumuri şi poduri, mijloace pentru transportul materialelor şi 
semifabricatelor.  

Rolul acestei subunităţi este de a executa şi de a superviza lucrările contractate în 
zona de intervenţie, pentru a diminua la maximum cheltuielile legate de transportul 
materialelor, al semifabricatelor şi al echipelor de lucru. 

Tot pe teritoriul comunei Pojorâta îşi desfăşoară activitatea Unitatea 62 Drumuri şi 
Poduri a Societăţii Comerciale de Drumuri şi Poduri SA Suceava, care administrează şi 
exploatează drumurile judeţene şi podurile, având în lucru modernizarea DJ 175 Pojorâta – 
Izvoarele Sucevei şi a altor drumuri din această zonă.  

O altă societate care desfăşoară activităţi în domeniul reabilitării drumurilor pe teritoriul 
comunei Pojorâta este S.C. MOCHLOS SA, din Grecia, societate ca a fost desemnată, prin 
licitaţie, să realizeze lucrările de reabilitare a E 576, pe porţiunea Vatra Dornei – Poiana 
Stampei – Pojorâta.  

Transportul public. Transportul în comun este asigurat de curse regulate de maxi – 
taxi şi autobuze pe traseul Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung – Breaza, 
care tranzitează comuna Pojorâta. Există de asemenea şi trasee secundare care fac legătura 
cu localităţi din jur: Sadova, Fundu Moldovei, Ciocăneşti, Iacobeni.  

 
b) Căi ferate 
Căi ferate. Comuna Pojorâta este traversată de linia ferată Suceava – Vatra Dornei, 

cu bifurcare spre Fundu Moldovei. Calea ferată străbate comuna Pojorâta pe distanţa de 
16,5 km. În localitatea Pojorâta îşi desfăşoară activitatea Districtul L – 4 – Pojorâta, care se 
ocupă cu întreţinerea căii ferate.  

 
 
2.4.3.3. Poştă şi telecomunicaţii  

 
 Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de 
Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava – Oficiul Poştal Pojorâta, din localitatea – 
centru Pojorâta. Şi în localitatea Valea Putnei există un oficiu poştal, acesta aparţinând de 
Câmpulung Moldovenesc – Oficiul Poştal 3 Valea Putnei. Oficiile poştale din comuna 
Pojorâta sunt deservite de 4 factori poştali. 
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În domeniul telecomunicaţiilor, comuna Pojorâta aparţine de Direcţia Judeţeană 
RomTelecom Suceava, Centrul Regional de Telecomunicaţii Bacău. În comună există o 
centrală telefonică automată, cu o capacitate de a prelua 1000 de abonaţi. În diagrama 
următoare este prezentată evoluţia numărului de abonamente telefonice Romtelecom.  

 

0
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200

300

Evoluţia numărului de abonamente telefonice

Abonamente
telefonice

172 199 211 138

2001 2002 2003 2007

 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Fişa localităţii, anul 2008 

 
Se observă că numărul abonamentelor este în creştere în intervalul 2001 – 2003, dar, 

la nivelul anului 2007 se remarcă o scădere cu 34,6%, probabil o consecinţă a pătrunderii pe 
piaţa locală a reţelelor de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp. În localitatea 
Pojorâta există 2 antene de telegonie GSM, una dintre ele aparţinând reţelei COSMOTE.  
 
 
 

2.4.3.4. Servicii în sănătate şi asistenţă socială 
  

Asistenţa medicală în comuna Pojorâta este asigurată de către dispensarul comunal 
situat în reşedinţa de comună Pojorâta. Dispensarul este deservit de un medic de familie 
generalist. Există de asemenea şi un cabinet stomatologic, în care serviciile medicale sunt 
asigurate de un medic stomatolog şi un cadru sanitar mediu. Dispensarul din localitatea 
Pojorâta beneficiază de apă curentă din surse proprii. Cabinetele medicale sunt bine dotate, 
serviciile medicale fiind asigurate de cadre medicale bine pregătite profesional.  

În satul Valea Putnei există un punct sanitar, situat în vecinătatea bisericii, deservit de 
către un medic de familie.  

În anul 2006, la dispensarul medical din comuna Pojorâta erau înscrişi 1776 de 
cetăţeni după cum urmează: 

- grupa de vârstă 0 – 1 an: 21 persoane,  
- grupa de vârstă 1 - 4 ani: 78 persoane,  
- grupa de vârstă 5 - 59 ani: 1158 persoane,  
- grupa de vârstă > 60 ani:519 persoane.  
În satul Pojorâta funcţionează farmacia „Rose”, care asigură furnizarea 

medicamentelor pentru populaţie.  
În ceea ce priveşte asistenţa socială, în localitatea Pojorâta funcţionează Centrul de 

Asistenţă Socială care adăposteşte un număr de 70 de persoane asistate, serviciile fiind 
furnizate de 1 medic şi 3 cadre sanitare medii. Remarcăm insuficienţa personalului medical 
precum şi necesitatea angajării unor medici psihiatri.  

În prezent, în localitatea Valea Putnei se derulează lucrările de construcţie pentru 
finalizarea clădirii viitorului Centru Social Ortodox de pe lângă biserica Sf. Mihail şi Gavril.  
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2.4.3.5. Învăţământul  
 

Prima atestare documentară despre existenţa unei şcoli în satul Pojorâta s-a facut în 
anul 1767. Şcoala funcţiona în cadrul bisericii din sat. În urma anexării regiunii Bucovina de 
către Imperiul Habsburgic şcoala ca instituţie a suferit o amplă transformare. În anul 1866, la 
29 mai, şcoala cu predare în limba română se separa de cea germană, ca şi celelalte şcoli 
care funcţionau în Ocolul Câmpulung Moldovenesc, o adevărata citadelă a românismului.  

După Marea Unire, învăţământul cunoaşte o organizare şi dezvoltare nouă care, cu 
anumite întreruperi obiective – al II-lea Război Mondial, a continuat, ajungând la o dotare 
bună în prezent.  

În comuna Pojorâta funcţionează în prezent (feb. 2008) următoarele unităţi de 
învăţământ:  

Satul Pojorâta:  
§ Învăţământul preşcolar : 2 grădiniţe de copii,  
§ Învăţământul primar: 2 şcoli cu clasele IV,  
§ Învăţământul gimnazial: 1 şcoală cu clasele V – VIII. 
Grădiniţele de copii se află în imobilele şcolilor I – IV din localitate.  
Satul Valea Putnei:  
§ Învăţământul preşcolar: 1 grădiniţa de copii; 
§ Învăţământul primar: 1 şcoală generală I – IV.  
Grădiniţa de copii şi Şcoala Generală cu clasele I – IV funcţionează în acelaşi imobil.  
În Şcoala cu clasele V-VIII Pojorâta, învăţământul se desfăşoară în curs de zi, într-un 

schimb, desfăşurându-se în 13 săli de clasă. Şcoala dispune de: 6 cabinete, 3 laboratoare, o 
bibliotecă cu 8.500 volume, un colţ muzeografic. Ca dotări pentru activitatea sportivă, Şcoala 
cu clasele V – VIII deţine un teren de sport. Nici una din şcolile cu clasele I – IV nu deţine 
sală sau teren de sport şi nici bibliotecă şcolară. 

Clădirile şcolare sunt racordate la reţeaua electrică, încălzirea se realizează cu 
ajutorul sobelor, pe baza de combustibil solid (lemn). În intervalul 1999 – 2000, în corpul de 
şcoală cu clasele I – IV din centrul satului Pojorâta s-a derulat un proiect prin care şcoala 
beneficiază de apă curentă. Şcoala cu clasele V – VIII din Pojorâta beneficiază de conexiune 
la internet.  

În prezent se află în derulare un proiect de introducere a apei curente şi de realizare a 
unui grup sanitar modern în Şcoala cu clasele V – VIII Pojorâta.  

Evoluţia populaţiei şcolare din comuna Pojorâta este prezentată în diagrama 
următoare. Se observă că, în intervalul 2001 – 2006, populaţia şcolară a comunei s-a redus 
cu aproximativ 20%. Până în anul 2004 tendinţa este descrescătoare, populaţia şcolară 
diminuându-se cu 22,6% faţă de valoarea maximă înregistrată în anul 2001. În anul 2005, 
numărul poluaţiei şcolare creşte uşor, cu 9,7% faţă de anul anterior, urmată de o reducere de 
6,5% în anul 2006, faţă de anul 2005.  
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Pe trepte de învăţământ, situaţia numărului de elevi înscrişi este următoarea:  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Copii inscrisi in grădiniţe 113 113 113 112 106 94 
Elevi înscrişi în învăţământ primar  129 126 131 137 124 119 
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial  168 158 142 122 121 115 
Elevi înscrişi - total  297 284 273 259 245 234 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 
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Din diagrama anterioară, reiese că, în intervalul studiat, atât în învăţământul preşcolar 

cât şi în învăţământul primar şi gimnazial, numărul de elevi înscrişi s-a redus, astfel: 
 - în învăţământul preşcolar, numărul copiilor înscrişi s-a menţinut constant în intervalul 
2001 – 2003, după care urmează o etapă descendentă, în care numărul preşcolarilor înscrişi 
se reduce cu 17% în 2006 faţă de anul 2001;  
 - numărul total al elevilor înscrişi se reduce continuu pe parcursul întregului interval, 
astfel că, în 2006, era mai scăzut cu 21,2% faţă de anul 2001;  
 - numărul elevilor înscrişi în ciclul primar se remarcă printr-o oscilaţie oscilatorie, cu o 
etapă ascendentă în intervalul 2001 – 2004, în care numărul elevilor creşte cu 6%, şi o etapă 
descendentă, 2005 – 2006, în care numărul elevilor din învăţământul primar scade cu 13,1% 
faţă de maximul din 2004;  
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 - pentru învăţământul gimnazial, se constată o diminuare a numărului de elevi înscrişi 
de 21,2% în 2006, comparativ cu anul 2001.  

- numărul total al elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial s-a diminuat cu 
32,4% în 2006 faţă de anul 2001. 

Referitor la indicii şcolari, menţionăm următoarele: 
- rata de promovabilitate a claselor I - IV este de 100%, participarea la cursuri fiind de 

98,5%.,  
- la gimnaziu, rata de absolvire este de 97,87%, înregistrându-se un abandon şcolar 

de 2%, frecvenţa la cursuri fiind de 97,8%,  
- la testele naţionale elevii de clasele a VIII-a au promovat în procent de 86,2%, cu 

rezultate bune,  
- la sfârşitul anului şcolar 2005-2006 promovabilitatea a fost de 96%.  
În ceea ce priveşte mărimea efectivului personalului didactic, evoluţia acestui 

indicator este prezentată în cele ce urmează. Menţionăm că datele sunt furnizate de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Suceava .  

 2001 2002 2003 2004 2005 
Personal didactic total - persoane 36 28 19 25 25 
Personal didactic in invatamint preşcolar  5 5 5 6 6 
Personal didactic in invat. primar si 
gimnazial  

31 23 14 19 19 

Personal didactic in invatamint primar 9 9 8 9 8 
Personal didactic in invatamint gimnazial  22 14 6 10 11 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 
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Aşa cum reiese din diagrama anterioară, pe ansamblu, numărul total al cadrelor 

didactice care asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în comuna Pojorâta se reduce 
în intervalul 2001 – 2005 cu 30,5%. Se conturează însă 2 etape: 2001 – 2003, în care 
numărul personalului didactic scade cu 51,2%, şi 2004 – 2005, în care numărul personalului 
didactic creşte cu 24%, dar nu compensează scăderea din intervalul precedent.  

Pe trepte de învăţământ, rezultă următoarele:  
§ în învăţământul preşcolar, numărul personalului didactic s-a menţinut relativ 

constant, cu o foarte uşoară tendinţă de creştere;  



64 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
64/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

§ evoluţia personalului din învăţământul primar, este relativ asemănătoare cu cea a 
personalului din învăţământul preşcolar, numărului cadrelor didactice prezentând 
fluctuaţii foarte reduse, mai degrabă tinzând către o evoluţie constantă;  

§ în învăţământul gimnazial, în evoluţia personalului se constată existenţa a 2 etape: 
2001 – 2003, în care numărul personalului didactic scade cu 72,7%, şi 2004 – 
2005, în care numărul personalului didactic creşte cu 45,4%, fără a compensa 
scăderea din intervalul precedent.  

În anul şcolar 2006-2007 în unităţile de învăţământ din comuna Pojorâta activează 27 
cadre didactice, 3 cadre didactice auxiliare şi 4 cadre nedidactice. Numărul de cadre 
didactice titulare este de 21 de persoane, numărul de suplinitori calificaţi este de 5 persoane. 
În şcoala din Pojorâta există un cadru didactic cooptat ca agent de mediu, pentru activităţi în 
domeniul educaţiei ecologice. Se remarcă, în mod negativ, mobilitatea mare a cadrelor 
didactice, care perturbă continuitatea în procesul de învăţământ.  

Raportul nr. elevi/ nr. cadre didactice (234/27) pentru anul şcolar 2006 – 2007 este de 
1 cadru didactic la 8,5 elevi. Raportul nr. personal nedidactic / nr. elevi este de 1 cadru 
personal nedidactic la 70 elevi. 

Se desfăşoară activităţi cultural - artistice împreună cu ceilalţi factori responsabili din 
comunitatea locală, cum sunt expoziţiile de carte, festivaluri folclorice, comemorări, 
concursuri sportive, excursii şi drumeţii. Şcoala acordă asistenţă părinţilor prin lectorate şi 
audienţe. 

Situaţia numărului sălilor de clasă, a laboratoarelor şi atelierelor şcolare este 
prezentată în tabelul următor: (Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa 
localităţii) 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Săli de clasa si cabinete şcolare - număr 16 16 15 15 15 
Laboratoare şcolare - număr 3 3 3 3 3 

 
 
2.4.3.6. Serviciile socio – culturale 

 
În ceea ce priveşte domeniul socio – cultural, comuna Pojorâta dispune de 2 cămine 

culturale, atât în localitatea Pojorâta cât şi în localitatea Valea Poienii, ambele fiind bine 
întreţinute, în stare bună de funcţionare, fiind utilizate în special pentru organizarea 
petrecerilor pentru nunţi.  

Evoluţia numărului de biblioteci precum şi a numărului de abonamente radio – TV este 
prezentată în tabelul şi diagramele următoare:  

 2001 2002 2003 2007 0 0 
Biblioteci - total - număr 4 4 4 2 2 2 
Biblioteci publice - număr 1 1 1 1 1 1 
Abonamente la radio - număr 288 224 905 798 716  
Abonamente la televiziune - numar 373 467 910 816 759  

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , Fişa localităţii, anul 2008 
Se observă că numărul bibliotecilor din comuna Pojorâta s-a redus, în prezent 

ajungând la 2 astfel de obiective: 
- 1 bibliotecă publică, în satul Pojorâta, care avea înregistrat în anul 2005 un număr de 

9142 volume; biblioteca comunală se află în acelaşi imobil cu căminul cultural din satul 
Pojorâta şi este deservită de un bibliotecar;  

- 1 bibliotecă şcolară, care funcţionează în Şcoala cu clasele V – VIII din Pojorâta.  
În afară de căminele culturale, ca instituţie de cultură, în comuna Pojorâta, în 

localitatea Pojorâta a funcţionat şi un cinematograf. În prezent, clădirea respectivă nu mai 
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este folosită în acest scop, aceasta fiind închiriată de către Primărie unei societăţi cultural – 
muzicale, care se ocupă cu reînvierea şi menţinerea obiceiurilor şi a datinilor, precum şi a 
dansurilor populare.  

În ceea ce priveşte numărul abonamentelor radio – TV, pe ansamblu, evoluţia 
acestora este ascendentă, în anul 2005 numărul acestora fiind considerabil mai mare decât 
în anul 2001: +60% în cazul abonamentelor radio, şi + 50% în cazul abonamentelor TV. 
Evoluţia acestora este fluctuantă, cel mai mare număr de abonamente înregistrându-se în 
anul 2003, după o creştere de 68,1%, în cazul abonamentelor radio, şi 54,3%, în cazul 
abonamentelor TV. Ulterior anului 2003 se observă diminuarea indicatorilor analizaţi, în anul 
2005 numărul abonamentelor radio scăzând cu 20,1% faţă de anul 2003, iar al 
abonamentelor TV, cu 16,6%, comparativ cu anul 2003.  

2001
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2007

0
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Evoluţia numărului de abonamente radio - Tv 

Abonamente la radio -
număr
Abonamente la
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Referitor la domeniul cultelor, pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea:  
Satul Pojorâta:  
• Biserica Sfântul Nicolae – fără a fi înscrisă în Lista monumentelor din judeţul 
Suceava, reprezintă o raritate în România şi în Europa, datorită celor 7 turnuri (există 
4 astfel de biserici în Europa); 
• Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul; 
Satul Valea Putnei:  
• Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril; 
În extravilanul localităţilor:  
• Schitul Corlăţeni Ioan Iacob Hozevitul.  
În afara locaşurilor de cult de rit ortodox, în comuna Pojorâta mai există:  
- 1 biserică catolică,  
- 1 biserică evanghelică,  
- 1 casă de rugăciune pentru baptişti.  
 
 
2.4.3.7. Recreere / sport 
 
Spaţiile destinate activităţilor sportive cuprind un stadion cu teren de fotbal aflat în 

administrarea Primăriei Pojorâta, cu câteva vestiare şi incinte amenajate pentru teren de 
baschet şi teren de handbal. Comuna Pojorâta are formată o echipă de fotbal – FC 
POJORÂTA – care joacă în Liga a V-a. Spaţiile amenajate pentru sport şi agrement sunt 
concentrate în satul Pojorâta şi deţin aproximativ 0,2% din suprafaţa intravilanului.  

În localitatea Pojorâta există amenajate 2 parcuri, unul pe partea stângă a DN 17, 
venind dinspre Câmpulung Moldovenesc, în vecinătatea Şcolii I – IV, cu suprafaţa de 5744 
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m² (0,5 ha) şi un altul mai mic, amenajat ca spaţiu de joacă pentru copii, la intersecţia cu DC 
Izvorul Giumalăului, cu suprafaţă de 798 m² (0,7ha).  

Există şi câteva zone verzi amenajate, foarte restrânse, cum este spaţiul verde din 
zona centrală a căminului pentru bătrâni, spaţiile verzi din jurul bisericilor, etc.  

Însă principalele obiective de importanţă pentru domeniul recreerii şi sportului sunt 
cele două pârtii amenajate din Pasul Mestecăniş: pârtie de schi şi pârtia de săniuş.  

Comuna Pojorâta dispune însă de un imens potenţial pentru amenajarea de spaţii 
special destinate recreerii şi sportului, dat fiind cadrul natural de excepţie în care este 
amplasată, dar şi activităţile economice specifice – creşterea animalelor şi agroturismul – 
acestea oferind posibilitatea înfiinţării unor spaţii destinate recreerii în aer liber (spaţii pentru 
camparea cu cortul, spaţii pentru picnic, trasee pentru drumeţii, excursii, locuri pentru 
pescuit) dar şi a unor manejuri pentru călărie, a unor spaţii de joacă pentru copii, a unor noi 
pârtii pentru sănii şi schi, etc.. 

 
 
2.4.4. Turismul. Evaluarea potenţialului turistic al comunei Pojorâta. 
 
Din punct de vedere turistic, comuna Pojorâta se încadrează în regiunea turistică 

Bucovina, regiune care cuprinde un teritoriu acoperind astăzi zona adiacentă oraşelor 
Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Siret şi Vicovu de Sus.  

Pentru evidenţierea potenţialului turistic al comunei Pojorâta se va utiliza Metodologia 
pentru evaluarea potenţialului turistic în unităţile administrativ - teritoriale de bază, elaborată 
în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.  

În urma consultării cu specialiştii în domeniul turistic şi conex, precum şi a legislaţiei 
specifice în vigoare a rezultat un model de clasificare a componentelor de potenţial şi de 
infrastructură, astfel: 
 

A. Resurse turistice naturale 
 
A1. Cadrul natural cuprinzând 6 componente: 
§ relief,  
§ geomorfologie,  
§ vegetaţie,  
§ fauna,  
§ hidrografie,  
§ peisaj.  
A2. Factori naturali terapeutici cuprinzând următoarele componente: 
§ ape minerale terapeutice, 
§ lacuri terapeutice, 
§ nămoluri terapeutice (sapropelice, minerale, de turbă etc.),  
§ emanaţii naturale de gaze terapeutice (mofete, solfatare), 
§ ansamblul elementelor fizico-chimice ale litoralului marin; 
§ ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin; 
§ factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă ai României, inclusiv de la nivelul 

peşterilor şi salinelor (bioclimat tonic–stimulant, bioclimat sedativ – indiferent sau 
de cruţare, bioclimat excitant-solicitant etc.) etc. 

A3. Arii protejate cuprinzând următoarele tipuri: 
§ rezervaţii ale biosferei, 
§ parcuri naţionale, 
§ parcuri naturale, 
§ alte rezervaţii şi monumente ale naturii. 



67 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
67/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

B. Patrimoniul cultural 
B1. Monumente istorice, cu următoarele categorii (cf. Legii 422/2001): monument, 

ansambluri, situri de tipul celor de: 
§ arheologie,  
§ arhitectură,  
§ monumente de for public,  
§ monumente memoriale-funerare.  
B2. Muzee şi colecţii publice cu următoarele categorii: 
§ muzee monumente memoriale-funerare,  
§ colecţii publice.  
B3. Artă şi tradiţie populară cuprinzând: 
§ manifestări tradiţionale: serbări, festivaluri, târguri, şezători, obiceiuri şi ritualuri 

tradiţionale, sărbători etc.,  
§ meşteşuguri populare tradiţionale: 
- obiecte pe suport textil: ţesături, covoare, costume populare, cusături; 
- pictură pe sticlă şi pe lemn, gravură. 
- ateliere de prelucrarea lemnului, metalelor, a pietrei, pielăriei; 
B4. Instituţii de spectacole şi concerte 
B5. Manifestări culturale anuale/repetabile 
 
C. Infrastructură specific turistică 
C1. Unităţi de cazare 
C2. Instalaţii de tratament 
C3. Săli de conferinţă, centre expoziţionale etc. 
C4. Pârtii de schi şi instalaţii de transport pe cablu 
C5. Alte instalaţii de agrement (terenuri de golf, plaje omologate „Blue Flag”, instalaţii 

de agrement nautic, parcuri de distracţii, herghelii) 
 
D. Infrastructură tehnica 
D1. Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport, 
D2. Infrastructură edilitară, 
D3. Infrastructură de telecomunicaţii. 
 
 
Evaluarea potenţialului turistic al unităţii administrativ – teritoriale Pojorâta 
 
A. Resurse turistice naturale 
 
A1. Cadrul natural 
Comuna Pojorâta este situată în zona montană, ocupând o arie cuprinsă între 

obcinele bucovinene Feredeu, Mestecăniş, Arsâneasa, culmile Giumalăului şi Rarăului. Satul 
Pojorâta, situat pe valea Moldovei, se află la o altitudine de 700 – 740m, în timp ce satul 
Valea Putnei, situat pe valea cu acelaşi nume, se găseşte la altitudinea de 820-900m.  

Pojorâta se plasează în sinclinalul marginal al Rarăului, fiind formată prin 
îndepărtarea, de o parte şi de alta a văii Moldovei, a rocilor mai puţin dure. Pe seama 
formatiunilor moi din umplutura sinclinalului a avut loc şi lărgirea Văii Moldovei la Pojorâta, 
realizând pitorescul bazinet, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de „cuveta 
Pojorâtei”. În aval de Pojorâta, Valea Moldovei se îngustează brusc în gresiile şi 
conglomeratele de Muncel, luând aspect tipic de chei – „cheile Pojorâtei” - care sunt 
flancate de dealurile Muncel la nord, Măgura cu Piatra Străjerului la est. Pe muntele Măgura 
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curenţii de aer sunt prielnici zborului cu paraşuta. O altă atracţie o reprezintă calcarele şi 
dolomitele din cheile de pe Valea Putnei. 

Cele mai impunătoare forme de relief, şi în acelaşi timp simboluri ale comunei 
Pojorâta rămân cele 2 vârfuri de formă piramidală, păstrate în calcare dolomitice pe care 
locuitorii comunei le-au denumit Adam şi Eva. Asemănându-se cu binecunoscutele 
“căpăţâni de zahăr“ munţii Adam şi Eva sunt aproape simetrici, identici ca formă, înălţime 
(1024m şi 1009m) şi covor vegetal.  

Un alt obiectiv îl reprezintă Pasul Mestecăniş, care se află în sud-estul Obcinei 
Mestecăniş, la o altitudine de 1096 m, în care se intră după ieşirea din satul Valea Putnei, 
spre Vatra Dornei. Pasul asigura legătura între Depresiunea Dornelor şi Depresiunea 
Câmpulung Moldovenesc, spectaculozitatea sa datorându-se drumului în serpentine.  

Relieful calm şi totusi lipsit de monotonie, rezultat din succesiunea culmilor greoaie, 
prelungi cu largile culoare depresionare, punctat cu forme mai zvelte (vârfuri, stânci, 
abrupturi, chei, roci scoase la iveală de apele repezi), constituie fundalul unui bogat înveliş 
vegetal, reprezentat de păduri întinse, peste 70% fiind constituite din arborete pure de 
molid, care alternează cu păşuni şi fâneţe. Vegetatia ierboasă din păduri şi din pajiştile 
montane cuprinde specii rare, precum Hieracium subpojoritense, Carex digitata, varianta 
palidda, Caridalis capnoides care creşte pe Măgura, Viola canina care creşte pe Muncel, 
Drosera rotundifolia L., plantă carnivoră care creşte pe Măgura şi pe versantul sudic al 
masivelor Adam şi Eva. 

Fondul cinegetic este valoros, bine reprezentat, şi conţine exemplare de urs brun 
(Ursus arctos), lup (Canis lupus), iepure sălbatic (Lepus timiduc), căprior (Capreolus 
capreolus), mistreţ (Sus scrofa), jder de pădure (Martes martes). Specia principală din zona 
montană care prezintă un interes cinegetic major este cerbul carpatin.  

Pe raza satului Valea Putnei, în partea dinspre Muntele Giumalău, se afla în trecut un 
domeniu de vânătoare regal. Domeniul de vânătoare a rămas şi este administrat de Direcţia 
Silvică Suceava (se organizează vânători de urs, mistreţ şi cerb în special). 
 Cursurile de ape bine oxigenate reprezintă biotopuri dintre cele mai favorabile pentru 
păstrăvul indigen (Salmo trutta falio), păstrăvul curcubeu (Salmo irideus), zglăvoaca (Cottus 
gobio), cleanul (Leuscicus cephalus), boişteanul (Phoximus cephalus), specii care constituie 
mari atracţii pentru pescarii sportivi.  

Pojorâta este situată la confluenţa râurilor Moldova, Putna, Pârâul Colbului sau Izvorul 
Giumalăului şi pârâul Pojorâta, ceea ce face să fie o „adevărată piaţă de adunare a apelor”, 
venite din trei puncte cardinale: dinspre nord de sub Lucina, dinspre vest de sub Mestecăniş 
şi dinspre sud de sub vârful Giumalăului. pe pârâul Valea Putnei.  

În localitatea Valea Putnei, pe valea cu acelaşi nume, este amplasată păstrăvăria 
aparţinând Ocolului Silvic Pojorâta care produce păstrăv pentru consum şi puieţi de 
păstrăv "fântânel" pentru popularea apelor de munte. O păstrăvărie de dimensiuni mai mici 
s-a amenajat recent şi în satul Pojorâta.  

Sintetizând cele prezentate până acum în legătura cu cadrul natural, unităţii 
administrativ teritoriale Pojorâta i se acordă următorul punctaj:  

 
§ POZIŢIA PE TREPTE DE 

RELIEF: 
PUNCTAJUL ACORDAT 

În “cuveta Pojorâtei”, mărginită de 
Obcinele Feredeu, Mestecăniş, culmile 
Giumalăului şi Rarăului  

4 

§ Geomofologie:  
Prezenţa cheilor Pojorâtei, a cheilor de 
pe Valea Putnei, vecinătatea unităţilor 
dolomitice Adam şi Eva,  

1 
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§ Vegetaţie:   
Pădurea deţine 74,3% din suprafaţa 
totală a comunei Pojorâta. 

1 

§ Fauna:  
Interes cinegetic mare 1 
§ Hidrografie:  

Prezenţa amenajărilor piscicole – 
păstrăvării, cursuri repezi de ape, cu 
căderi miniaturale 

0.80 

§ Peisaj:  
Interes mare  2 
TOTAL  9,8 

 
Pornind de la criteriile de mai sus, pentru cadrul natural, comunei Pojorâta i s-a 

acordat un punctaj de 9,75 puncte din 10 posibile, apropiindu-se de categoria unităţilor 
administrativ teritoriale cu potenţial turistic natural excepţional.  

 
A2. Factori naturali terapeutici 
În comuna Pojorâta nu există izvoare cu ape minerale terapeutice, nămoluri 

terapeutice, sau alti factori terapeutici. Totuşi, trebuie menţionat bioclimatul tonic – 
stimulativ de munte, aerul curat, ozonat, fără praf şi alergeni, bogat în ultraviolete, ionizarea 
accentuată a atmosferei, care se recomandă în tratamentul nevrozelor, surmenajului fizic şi 
intelectual, stărilor de convalescenţă deoarece facorizează relaxarea şi reconfortarea 
organismului.  

Acesta este unul din motivele pentru care, în comuna Pojorâta, în special pe valea 
pârâului Izvorul Giumalăului şi în Valea Putnei a crescut semnificativ numărului reşedinţelor 
de vară ale persoanelor din alte zone ale ţării (Bucureşti, Iaşi, Vaslui, Botoşani) care vin aici 
să îşi petreacă concediul. S-a mărit de asemenea şi numărul turiştilor care vizitează 
pensiunile agroturistice locale.  

Referitor la durata intervalului de cazare în timpul anului, comuna Pojorâta se remarcă 
prin posibilităţile de permanentizare a practicării turismului, pe durata întregului an, dar 
în special în timpul sezonului estival şi hivernal.  

Astfel, din punct de vedere al celui de al doilea criteriu de evaluare a potenţialului 
natural – factori naturali terapeutici – comuna Pojorâta se înscrie în categoria a IV – a: 
localitate cu factori naturali terapeutici, acordându – i - se 1 punct.  

 
A3. Arii protejate 
Criteriul final pentru analiza resurselor turistice naturală este reprezentată de ariile 

naturale protejate.  
 

1. Rezervaţia forestieră Codrul secular Giumalău 
 
Pe versantul vestic al Masivului Giumalău, lângă cantonul Poiana Iţcani, pe cursul 

superior al pârâului Putna Mare, se află rezervaţia forestieră Codrul secular Giumalău. 
Rezervaţia se întinde pe o suprafaţă de 309,5ha şi se află în administrarea şi paza Ocolului 
Silvic Pojorâta. 

Rezervaţia a primit acest statut în anul 1941 prin decizia 9942/19 martie 1941 şi HCJ 
Suceava nr. 3 / 14 februarie 1997 privind protecţia monumentelor naturii, a rezervaţiilor şi 
parcurilor naturale din judeţul Suceava (nr. 8 – anexa nr. 1).  

Pădurea seculară este cuprinsă între 1230m şi 1680m altitudine, cu pante variind între 
20º - 45º, fiind marcată la limita superioară în golul de munte prin vârfurile Sapele (1427m), 
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Ciungi (1521m), Stegele (1630 m), Alunul (1667m) şi Giumalău (1857m), cel mai înalt vârf 
din Bucovina. 

Principalele tipuri de biocenoze sunt:  
Strat arborescent: specia predominantă este molidul (Picea abies), sporadic apar 

scoruşul (Sorbus aucuparia), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), plopul tremurător 
(Populus tremula), diferite sălcii (Salix cinerea, Salix pentandra). Pădurea este dominată de 
molid cu exemplare în vârstă de peste 200 de ani, formând, spre deosebire de Codrul 
Secular Slătioara, un arboret pur, fiind, din acest punct de vedere, una din puţinele 
rezervaţii din ţară. Aici se găsesc şi câteve exemplare de molizi de rezonanţă.  

Strat ierbos: Pătura erbacee este reprezentata prin: ferigi (Athyrium filix femina, 
Dryopterix filix- mas, Polypodium vulgare), clopoţei (Campanula obiectina), pojarniţa 
(Hypercum maculatum), creţişoarele (Alchemilla vulgaris), cinci degete (Potentilla auraea), 
Festucetum secotilis, Hieracio, Luzula, etc.  

In zona subalpină predomină ienupărul (Juniperus intermedia) şi jneapănul (Pinus 
mugo), afin (Vaccinium myrtillus), merişor (Vaccinium vitis – idaea).  

Fauna şi avifauna sunt specifice zonei montane şi remarcăm: râsul (Lynx lynx), 
cocoşul de munte (Tetrao urogallus) şi corbul (Corvus corax) – specie protejată. 

Rezervaţia forestieră reprezintă o atracţie pentru turismul ecologic şi turismul 
ştiinţific. Ca aspect negativ, remarcăm că şi rezervaţia forestieră a fost afectată în timp de 
vânturile şi furtunile puternice, astfel că, în cuprinsul acesteia se întâlnesc molizi doborâţi de 
vânt, atât dispersaţi pe întreaga suprafaţă, cât şi doborâturi de vânt în masă pe suprafeţe 
variind între 0,1 – 1ha.  

Rezervaţia forestieră Codrul Secular Giumalău este înscris în categoria IV IUCN - Arie 
de Gestionare a Habitatelor/Speciilor - arie protejată, gestionată în principal pentru 
conservare prin intervenţii de management.  

 
 
2. Rezervaţia paleontologică „Stratele cu Aptychus de la Pojorâta” 
 
Rezervaţia paleontologică este situată pe Valea Moldovei, în peretele stâncos si 

abrupt al Măgurii, la circa 2 km aval de localitatea Pojorâta. Acest punct fosilifer se află 
aproape de halta Sadova, în locul în care şoseaua trece peste calea ferată.  

Stratele de la Pojorâta sunt formate gresii calcaroase cu intercalaţii silitice, marno-
calcare roşii şi vulcanice, care alternează cu şisturi argiloase de aceeaşi culoare şi care trec 
lateral în calcare marnoase fine, sublitografice roşii şi verzui-gălbui, cu o grosime de 300 – 
400m. Aceste calcare marnoase prezintă cuiburi şi lentile de silice în care s-au identificat 
numeroase exemplare de aptychi ce aparţin unui număr de 6 specii ale Lamellaptychus şi 
Punctaptychus. Aceste calcare au fost descoperite în 1876 de K. Paul. Aptychii reprezintă 
moluşte cefalopode din clasa amoniţilor, cu cochilia în formă de spirală care au trăit în 
Jurasic în aceste locuri. 

Pe baza recentelor cercetări a faunei din aceste straturi de către I. Turculeţ, s-a 
dovedit că formele de aptychi reprezintă Jurasicul superior. Această vârstă a fost confirmată 
de studiul micropaleontologic, asociaţia de calpionele (Calpionella alpina, C. elliptica, C. 
satuniana şi C. intermedia), precum şi cea de ale tipului Globachaete, indică, de asemenea,  
Jurasicul superior. 

Studiile recente efectuate în anul 1972 de M. Săndulescu, au evidenţiat prezenţa 
asociaţiei de tintinide (Tintinopsella carpatica, Calpionella darderi şi Calpionelopsis simplex) 
care îl face să extindă vârsta acestor straturi de la Kimmeridgianul superior – Tithonic, la 
Berriasian şi Valanginian. 

Unii autori le-au considerat ca aparţinând unităţii flişului cretacic, având ca bază 
stratele de Sinaia, iar alţii ca făcând parte din umplutura cretacică a sinclinalului Rarău. 
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Pentru valoarea geologică şi paleontologică deosebită, stratele cu aptychus care 
ocupă o suprafaţă de 0,50 ha au fost declarate monumente ale naturii. 

În prezent rezervaţia paleontologică este doar semnalizată, de multe ori administraţia 
confruntându-se cu furtul panoului de semnalizare. Rezervaţia se află în administrarea 
Primăriei Pojorâta. Rezervaţia este acoperită de vegetaţie forestieră, zona fiind predispusă 
alunecărilor de teren. Rezervaţia paleontologică poate deveni un obiectiv pentru turismul 
ştiinţific.  

Evaluarea rezervaţiilor naturale din comuna Pojorâta se realizează pe baza 
următoarelor criterii. Menţionăm că, atunci când o unitate administrativ – teritorială include 2 
sau mai multe arii naturale protejate, punctajul final acordat acesteia este cel mai mare 
punctaj acordat uneia dintre rezervaţii. În cazul comunei Pojorâta, punctajul cel mai ridicat 
este obţinut de rezervaţia forestier Codrul Secular Giumalău.  

Evaluarea s-a făcut pe baza următoarelor criterii:  
§ Gradul de reprezentativitate al ariei naturale protejate – 1 punct,  
§ Suprafaţa totală protejată (ca pondere din suprafaţa totală a comunei) – 2,24% - 

0,50 puncte,  
§ Gradul de conservare şi starea actuală a rezervaţiei – 0,75 puncte,  
§ Valoarea peisagistică a ariei conservate – 1 punct,  
§ Posibilitatea practicării unei forme de turism – 1 punct.  
Din evaluarea ariilor naturale protejate ale comunei Pojorâta rezultă astfel un punctaj 

de 4,25 puncte din totalul de 5 puncte posibile.  
Constatăm astfel că localităţile comunei Pojorâta dispun de un valoros fond turistic, în 

care fiecare din elementele cadrului natural se integreaza într-un peisaj cu reale valenţe 
estetice, ştiinţifice şi utile. 

Coroborând punctajele obţinute pentru cele 3 mari categorii de resurse turistice 
naturale – cadrul natural, factorii naturali terapeutici, ariile protejate – rezultă următorul 
punctaj:  

 
resurse turistice naturale punctajul 

Cadrul natural 9,75 
Factori naturali terapeutici 1 

Arii protejate 4,25 
TOTAL 15 

 
În urma evaluării resurselor turistice naturale ale comunei Pojorâta au fost acordate 15 

de puncte, din 25 posibile. Cel mai mic punctaj s-a acordat pentru categoria de factori 
terapeurici, comuna pierzând prin faptul că în teritoriu nu există izvoare cu ape minerale sau 
lacuri sărate terapeutice sau nămoluri terapeutice sau saline, comuna Pojorâta fiind 
încadrată în categoria a IV – a, căpătând, din perspectiva factorilor terapeutici, doar statut de 
localitate cu factori naturali terapeutici.  

 
B. Resurse turistice antropice 
 
Punctajul acordat pentru resursele turistice antropice este de maxim 25 de puncte 

repartizate conform tabelului de mai jos:  
 

categorie punctaj 
maxim 

B1. Monumente istorice de interes naţional  8 
I - arheologie  
II - arhitectură  
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III – monumente de for public   
IV – memoriale  
B2. Muzee şi colecţii publice 9 
I - Muzee  
II – Colecţii publice  
B3. Artă şi tradiţie populară 8/4 
I – Festivaluri, târguri, obiceiuri, sărbători,etc.  
II – Meşteşuguri populare  
B4. Instituţii de spectacole şi concerte 8/4 
Filarmonici, orchestre, formaţiuni 
instrumentale, corale, vocal - instrumentale 

 

B5. Manifestări culturale repetabile  0/4 
TOTAL 25 

 
B.1. Monumente istorice de interes naţional. În comuna Pojorâta nu există 

monumente istorice de interes naţional. Cu toate acestea, putem menţiona câteva obiective 
distincte, care, cu toate că nu sunt înscrise în Lista monumentelor istorice ale judeţului 
Suceava, reprezintă embleme ale comunei.  

Primul dintre obiectivele locale din Pojorâta este furnalul de la fosta Fabrică de var. 
Considerat de localnici “turnul din Pisa al Pojorâtei”, furnalul de var a fost construit în 1890, 
proiectat şi construit gata înclinat, având o înălţime de 50m. Deşi fosta Fabrică de var a fost 
dezafectată, cuptoarele fiind desfiinţate, Primăria Pojorâta s-a opus demolării vechiului furnal, 
dat fiind faptul că reprezintă un simbol al comunei.  

Un alt obiectiv îl reprezintă biserica Sf. Nicolae din satul Pojorâta care reprezintă o 
raritate în România şi în Europa, datorită celor 7 turnuri (există 4 astfel de biserici în Europa). 
Biserica a fost construită în anul 1901. 

Dat fiind că nici unul dintre obiectivele menţionate mai sus nu se înscriu în categoria 
monumentelor istorice de valoare naţională şi universală, din cele 8 puncte posibile comuna 
Pojorâta va primi 1 punct.  

 
B.2. Muzee şi colecţii publice. În comuna Pojorâta nu există muzee sau colecţii 

publice. Totuşi luăm în considerare faptul că, în multe dintre locuinţele şi pensiunile de pe 
teritoriul comunei se întâlnesc obiecte vechi, constând în ţesături, cusături, icoane vechi, 
instrumente vechi folosite în gospodărie, obiecte folosite la stână, care pot fi admirate de 
turiştii care vizitează comuna. Prin urmare, puctajul acordat pentru acest criteriu este de 1 
punct. Unele dintre obiectele şi instrumentele menţionate anterior se pot observa în imaginile 
următoare:  

  
Img. 1. Roată de tors                                                          Img. 2. Obiecte folosite la stână 
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B.3. Artă şi tradiţie populară.  
 
Comuna Pojorâta, ca de altfel întreaga regiune a Bucovinei se distinge prin păstrarea 

valorilor culturale specifice zonei: arta, tradiţia, obiceiurile populare, portul şi dansul popular, 
meşteşugurile tradiţionale, arhitectura tradiţională.  

În cătunele Izvorul Giumalăului, Valea Străjerului, Valea Pojorâtei şi Podirei se mai 
păstrează casele tradiţionale româneşti cu acoperişul în formă trapezoidală, în patru „ape” 
sau „table”, cu fumarele în loc de coşuri. Se impune tipul de gospodărie din bârne cu 
ornamentaţii, expresie a unei dezvoltate civilizaţii a lemnului, în forme tot mai diversificate şi 
mai stilizate în prezent. Chiar şi locuinţele nou construite menţin specificul local, fiind fie 
îmbrăcate în lemn (şindrilă), fie purtând ornamentaţii din lemn. Există chiar o iniţiativă a unui 
localnic care a construit o locuinţă tradiţională, replică a casei bătrâneşti a familiei sale.  

Câteva imagini ilustrează arhitectura şi specificul local al construcţiilor de locuinţe.  
 

  
Img.3. Casă tradiţională cu acoperiş trapezoidal      Img.4. Casă bucovineană cu ornamentaţii 

 
 
 
 
 

  
Img. 5. Locuinţă construită din lemn                           Img. 6. Casă cu ornamentaţii din lemn 
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Img. 7. Locuinţă îmbrăcată în lemn                          Img. 8. Case de vacanţă din lemn 

 
Locuitorii sunt meşteri talentaţi în prelucrarea lemnului, construcţii de locuinţe şi 

sculptura în lemn. Deşi practicarea meşteşugurilor tradiţionale s-a redus, în comuna Pojorâta 
mai există încă meşteri în prelucrarea pieilor şi confecţionarea diferitelor obiecte din piele. 
Femeile mai practică ţesutul catrinţelor, a cergilor, a poclăzilor, cusutul iilor. În zilele de 
sărbătoare, locuitorii poartă costume populare, specifică pentru această zonă fiind bundiţa cu 
blană de dihor. Din nefericire, în comuna Pojorâta nu mai sunt meşteri care realizează astfel 
de bundiţe, şi nici sumane. Aceste obiecte de vestimantaţie se confecţionează în comunele 
învecinate, Fundu Muldovei şi Sadova.  

Sunt păstrate vechi obiceiuri ca „încondeiatul„ ouălor de Paşte, colindatul şi uratul la 
sărbătorile de iarnă, obiceiuri păstoreşti la „măsura laptelui şi răscolul”. În gastronomie deşi 
au existat şi influienţe germane, s-au păstrat reţetele tradiţionale româneşti: mămăliguţa de 
barabule cu brânză şi tochitura sau lapte acru, găluşte sau sarmale, păstrav cu smântână şi 
mămăliguţă. 

Bogăţia, diversitatea şi mai ales autenticitatea tradiţiilor populare îndreptăţesc 
acordarea maximului de puncte pentru criteriul “Artă şi tradiţie populară” – 8 puncte.  

 
B. 4. Instituţii de spectacole şi concerte 
În comuna Pojorâta, în afara datinilor şi obiceiurilor tradiţionale se păstrează şi muzica 

populară, comuna fiind binecunoscută datorită ansamblului folcloric Piatra Străjii. Prin 
urmare, deşi în comună nu există instituţii speciale de spectacole şi concerte, majoritatea 
evenimentelor culturale desfăşurându-se la căminul cultural, prezenţa unei formaţiuni vocal – 
instrumentale argumentează acordarea a 5 puncte pentru acest criteriu de evaluare, din cele 
8 posibile.  

B.5. Manifestări culturale repetabile 
În viaţa cultură a comunei Pojorâta există 2 importante evenimente care aduc laolaltă 

întreaga comunitate, dar atrag şi numeroşi turişti. În primul rând, este vorba de manifestarea 
culturală intitulată „Comori de suflet românesc”, care se celebrează în prima duminică 
după sărbătorile pascale (duminica Tomei) şi care în anul 2008 a ajuns la ediţia a IV – a. 
Evenimentul are ca şi conţinut:  

- expoziţia de artă locală cu participarea meşterilor populari din comunele învecinate, 
la care se adaugă o paradă a oierilor cu ilustrarea obiceiurilor de la stână,  

- aniversarea familiilor care împlinesc în anul respectiv 50 de ani de casătorie,  
- spectacol de muzică şi dansuri populare cu invitaţi de muzică consacraţi. 

 Cel de al doilea eveniment este aşa numitul “Bal al gospodarilor”, care se celebrează 
de Bobotează, şi la care participă locuitorii comunei,  
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 Considerăm că este astfel îndreptăţită acordarea a 3 puncte pentru criteriul 
“Manifestări culturale repetabile”, din cele 4 posibil de obţinut.  
 În total, evaluarea resurselor turistice antropice ale comunei Pojorâta a acumulat 
următorul punctaj:  

RESURSE TURISTICE ANTROPICE punctaj 
maxim 

B1. Monumente istorice de interes naţional  1 
I - arheologie  
II - arhitectură  
III – monumente de for public   
IV – memoriale  
B2. Muzee şi colecţii publice 1 
I - Muzee  
II – Colecţii publice  
B3. Artă şi tradiţie populară 8 
I – Festivaluri, târguri, obiceiuri, sărbători,etc.  
II – Meşteşuguri populare  
B4. Instituţii de spectacole şi concerte 5 
Filarmonici, orchestre, formaţiuni 
instrumentale, corale, vocal - instrumentale 

 

B5. Manifestări culturale repetabile  3 
TOTAL 18 

 
 Se constată că, din totalul de 25 de puncte posibile, prin evaluarea resurselor 
turistice antropice comuna Pojorâta obţine un punctaj de 18 puncte, pierzând prin absenţa 
monumentelor de interes naţional, a muzeelor şi colecţiilor publice, a instituţiilor de 
spectacole. Totuşi, punctajul comunei este destul de ridicat, reprezentând 72% din 
punctajul maxim.  

 
 

C. Infrastructură specific turistică 
 

Etapa a doua a evaluării constă în evaluarea infrastructurii specific turistice şi tehnice, 
în absenţa căreia nu se pot desfăşura activităţile turistice. Pentru infrastructura specific 
turistică a fost acordat un punctaj maxim de 20 de puncte, distribuit pe subcriterii, astfel:  

Categorie punctaj maxim 
C.1. Unităţi de cazare  7 
C.2. Instalaţii de tratament  5 
C.3. Săli de conferinţă, centre 
expoziţionale 

6 

C.4. Pârtii de schi, instalaţii de 
transport pe cablu 

1 

C.5. Alte instalaţii de agrement  1 
TOTAL  20 

În funcţie de distribuţia numărului de camere pe tipuri de structuri de primire turistică, 
au fost atribuite următoarele punctaje:  

§ Hoteluri – 5 puncte 
§ Pensiuni turistice – 1 punct 
§ Alte tipuri de unităţi de cazare cu excepţia hotelurilor şi a pensiunilor turistice – 

1 punct.  
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În comuna Pojorâta, unităţile de cazare sunt reprezentate de 15 unităţi de cazare, din 
care 14 sunt pensiuni turistice, una fiind hotel. Ca localizare, majoritatea pensiunilor turistice 
sunt amplasate în satul Pojorâta, în special de-a lungul pârâului Izvorul Giumalăului, în timp 
ce hotelul şi alte câteva pensiuni sunt localizate în satul Valea Putnei. Faptul că pensiunile 
turistice sunt concentrate în satul Pojorâta îşi are explicaţia că, în satul Valea Putnei 
populaţia este îmbătrânită, resursele financiare sunt reduse iar mare parte a populaţiei tinere 
a migrat.  

Standardele de clasificare ale pensiunilor turistice din comuna Pojorâta sunt de 2 şi 3 
margarete. Pensiunilor turistice li se adaugă 2 cabane turistice din Pojorâta şi un hotel în 
Valea Putnei. Recent intrată în circuitul turistic, este şi cabana de vânătoare a Ocolului Silvic 
Pojorâta, cabană situată în satul Valea Putnei. Cabana este extrem de solicitată spre 
închiriere, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. 

 Pensiunile şi cabanele din comuna Pojorâta totalizează o capacitate de cazare de 
aproximativ 270 de locuri. Oferta este foarte diversificată, pensiunile oferind servicii complete 
de cazare, masă, folosind produse alimentare din gospodăria proprie, organizarea de mese 
festive, spaţii pentru grătar şi proţap.  

Facilităţile de cazare sunt diversificate, variind de la stilul rustic, tradiţional bucovinean, 
la stilul clasic specific hotelurilor. Una dintre pensiuni, situată în Valea Putnei, oferă şi cazare 
la căsute, în număr de 7. Dotările sunt complete, camerele fiind dotate cu grupuri sanitare 
proprii sau la 2 camere, saloane cu şeminee, bar, spaţii de dans, terase în aer liber şi 
foişoare, acces GSM, Internet, cablu TV.  

Un alt aspect deosebit de important este faptul că Pojorâta reprezintă una din 
destinaţiile favorite pentru petrecerea concediilor, dezvoltându-se foarte mult sectorul 
reşedinţelor de vacanţă. În comuna Pojorâta există aproximativ 40 de reşedinţe de vacanţă, 
aparţinând unor categorii sociale cu posibilităţi financiare ridicate (doctori, profesori 
universitari, judecători) din diferite zone ale ţării (Bucureşti, Iaşi, Botoşani, Bacău, Vaslui, 
municipiul Suceava), dar şi din străinătate (Franţa, Belgia).  
 Din punct de vedere al restaurantelor, menţionăm că, pe lângă circuitul intern, 2 din 
pensiuni oferă şi masa în circuit extern, prin restaurantele proprii, asigurându – se astfel 130 
de locuri în restaurante. De asemenea, în comuna Pojorâta există şi 3 restaurante, unul în 
Valea Putnei.  
 Majoritatea locurilor de cazare din comuna Pojorâta revin pensiunilor turistice. Prin 
urmare, puctajul acordat comunei Pojorâta pentru criteriul unităţi de cazare este următorul:  

categorie  punctaj 
maxim  

Hoteluri  2,5 
Pensiuni 1 
Alte tipuri de unităţi de cazare: 
căsuţe, cabane turistice 

1 

TOTAL 4,5 
 

Rezultă un total de 4,5 puncte din 5 puncte posibile, comuna Pojorâta obţinând 
punctajul maxim pentru criteriile pensiuni şi alte mijloace de cazare dar un punctaj mai redus 
pentru categoria hoteluri, dat fiind numărul redus al acestui tip de unităţi de cazare.  

 
C.4. Pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu.  
În comuna Pojorâta, mai precis în localitatea Valea Putnei, în pasul Mestecăniş, sunt 

amenajate 2 pârtii: o pârtie pentru săniuş şi o pârtie pentru schi. Pârtiile nu sunt dotate cu 
instalaţii de transport pe cablu. Prin urmare, din totalul de 1 punct, pentru acest indicator se 
vor acorda doar 0,5 puncte.  
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C.5. Alte instalaţii de agrement 
Deşi comuna Pojorâta nu deţine instalaţii sau obiective publice de agrement, 

majoritatea pensiunilor turistice localizate în Pojorâta beneficiază de posibilităţi şi dotări 
pentru agrement: organizarea de drumeţii, excursii, plimbări cu sania trasă de cai pe timpul 
iernii, plimbări cu ATV-ul, închirierea de jocuri: rummy, cărţi de joc, monopoly, table, mese de 
biliard, mese pentru tenis de masă. De asemenea, unele pensiuni deţin terenuri de sport, 
terenuri de tenis, locuri de joacă pentru copii. Prin urmare, din totalul de 1 punct, pentru acest 
criteriu se vor acorda 0,5 puncte.  

 În ceea ce priveşte celelalte criterii de evaluare pentru infrastructura specific turistică, 
şi anume instalaţii de tratament, săli de conferinţă, centre expoziţionale, comuna Pojorâta nu 
deţine nici una dintre aceste componente  ale infrastructurii specific turistice. Prin urmare, 
punctajul pentru infrastructura specific turistică va fi următorul: 

categorie  punctaj 
maxim  

C.1. Unităţi de cazare  4,5 
C.2. Instalaţii de tratament  0 
C.3. Săli de conferinţă, centre expoziţionale 0 
C.4. Pârtii de schi, instalaţii de transport pe 
cablu 

0,5 

C.5. Alte instalaţii de agrement 0,5 
TOTAL 5,5 

După cum reiese din tabel, s-a punctat doar infrastructura de cazare, prezenţa pârtiilor 
de schi şi săniuş, şi prezenţa altor posibilităţi de agrement, celelalte tipuri de dotări fiind 
inexistente în comuna Pojorâta.  

 
D. Infrastructura tehnică  
 
D1. Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport 
Pentru evaluarea accesibilităţii la infrstructura majoră de transport s-a avut în vedere 

prezenţa pe teritoriul comunei a unor căi/noduri majore de transport de călători, condiţie 
esenţială pentru ca un teritoriu să poată fi inclus în activitatea turistică.  

Din cele 30 de puncte prin care s-a evaluat importanţa echipării tehnice pentru 
desfăşurarea activităţii turistice, 16 au fost direcţionate către criteriul accesibilităţii.  

Din punct de vedere al accesibilităţii, putem spune că teritoriul comunei Pojorâta 
ocupă o poziţie deosebit de favorabilă, fiind traversată de drumul naţional DN 17 / E 576, pe 
traseul Suceava – Vatra Dornei, drum ce reprezintă o importantă arteră a circulaţiei de tranzit 
între regiunile Transilvania şi Moldova.  

De asemenea, comuna Pojorâta este traversată de linia de cale ferată Suceava – 
Vatra Dornei, cu bifurcare spre Fundu Moldovei. 

Mai mult, comuna Pojorâta reprezintă un punct de plecare pentru trasee spre diferite 
obiective turistice. Astfel, satul Pojorâta pleacă traseele 5 şi 6 spre Masivul Rarâu, iar 
localitatea Valea Putnei este punct de plecare pentru traseele 17 şi 19 spre Giumalău.  

În urma evaluării accesibilităţii, comuna Pojorâta a obţinut următorul punctaj: 
 denumire  punctaj  
Criteriu  Accesul direct la infrastructura 

majoră de transport  
10 

Indicatori  Port  0 
Aeroport naţional/internaţional 0 
Acces la drum european (E) 5 
Acces la drum naţional/cale ferată 
(DN/CF) 

5 
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Pentru accesul la drum naţional sau european şi cale ferată s-au acordat 5 puncte din 
totalul de 16 deoarece comuna Pojorâta are acces la ambele modalităţi de transport.  

 
 
D2. Infrastructură edilitară 
 
Pentru infrastructura edilitară s-au acordat 9 puncte din totalul de 30, criteriile avute în 

vedere fiind alimentarea cu apă în sistem centralizat, canalizarea apelor uzate, alimentarea 
cu gaze naturale (în sistem centralizat).  

În comuna Pojorâta nu există reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat, nu 
există reţea de canalizare a apelor uzate, nu există aducţiune şi reţea de distribuţie a gazului 
metan. Cu toate acestea, locuinţele sunt modernizate în proporţie de 90%, beneficiind de 
surse proprii de alimentare cu apă şi canalizare de tip fosă septică. În anumite zone ale 
comunei, cetăţenii s-au grupat în mici reţele de aducţiune a apei, de exemplu pe Valea 
Pojorâtei, Podirei, Pecişte, Cîrstea.  

De asemenea, unele locuinţe şi toate pensiunile turistice şi reşedinţele de vacanţă din 
comuna Pojorâta beneficiază de centrale termice pe bază de lemn, folosite atât pentru 
încălzire cât şi pentru furnizarea apei calde.  

Concluzionând, punctajul pentru infrastructura edilitară este următorul:  
 

 denumire  punctaj  
Criteriu  Furnizarea de servicii publice 

de gospodărie comunală – 
infrastructură edilitară 

5 

Indicatori  Alimentarea cu apă, 
canalizarea apelor uzate şi 
pluviale 

3 

Alimentarea cu gaze naturale 2 
 
Infrastructura edilitară din comuna Pojorâta a fost evaluată cu un punctaj de 5 puncte 

din 9 puncte posibile. Chiar dacă în comună nu există reţele centralizate de alimentare cu 
apă, canalizare şi alimentare cu gaze naturale, s-au acordat totuşi 3 puncte pentru 
alimentarea cu apă şi canalizare dat fiind procentul mare al locuinţelor care deţin astfel de 
utilităţi, chiar dacă în regim propriu, şi 2 puncte pentru faptul că pensiunile, reşedinţele de 
vacanţă şi unele locuinţe deţin centrale termice, care funcţionează pe bază de lemn, o 
resursă mai accesibilă pentru locuitori decât gazul metan.  

 
 
D3. Infrastructură de telecomunicaţii 
 
Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice a fost notată cu 5 puncte din totalul de 

30. Acestea au for acordate pentru uităţile administrativ teritoriale în care poate fi accesată 
reţeaua GSM.  

În comuna Pojorâta, în afara reţelei de telefonie fixă RomTelecom, există acces la 
reţelele de telefonie mobile Orange, Vodafone, Cosmote. Semnalul este puternic în centrul 
de comună, în general în spaţiile deschise, însă cu cât se intră mai mult pe ramificaţiile de pe 
văile apelor, în interiorul ariei montane, semnalul GSM devine tot mai slab, până la dispariţie. 
Pe lângă acces la telefonia Mobilă, comuna dispune şi de acces la Internet prin Romtelecom, 
atât la insituţiile publice – primărie, şcoală cât şi la pensiuni şi locuinţele populaţiei.  
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 denumire  punctaj  
Criteriu  Furnizarea serviciilor de comunicaţii 

electronice – infrastructura de 
telecomunicaţii 

5 

Indicatori  Acoperirea GSM/telefonie la punct fix 5 
  

 
Totalizând toate criteriile de evaluare pentru infrastructura tehnică de care beneficiază 

comuna Pojorâta, rezultă următorul punctaj:  
 

 denumire  punctaj  
Criteriu  INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 20 
Indicatori  Accesul rapid la infrastructura majoră 

de transport 
10 

Infrastructura edilitară 5 
Infrstructura de telecomunicaţii  5 

 
În total, în urma evaluării infrastructurii tehnice a comunei Pojorâta a rezultat un 

punctaj de 20 de puncte din 30 de puncte posibile. Este o valoare care reprezintă 66,6% din 
punctajul maxim care poate fi obţinut, comuna Pojorâta fiind deficitară din punct de vedere 
al infrastructurii edilitare, care, în prezent, nu există (ne referim la infrastructura în sistem 
centralizat).  

 
Concluzii 
 
Evaluarea potenţialului turistic al comunei Pojorâta a avut în vedere pe de o parte 

resursele turistice natural şi antropice, pe de altă parte infrastructura tehnică şi infrastructura 
specific turistică. Comuna Pojorâta a obţinut în final un total de 57,5 puncte, din cele 100 de 
puncte, reprezentând punctajul maxim. Pe criterii, punctajele acordate sunt următoarele:  

 
 denumire  punctaj obţinut - 

comuna Pojorâta  
PUNCTAJ 
MAXIM  

Criteriu RESURSE TURISTICE NATURALE 15 25 
Indicatori Cadrul natural 9,75 10 
 Factori naturali terapeutici 1 10 
 Arii protejate 4,25 5 

    
Criteriu RESURSE TURISTICE ANTROPICE 18 25 
Indicatori Monumente istorice de interes 

naţional 
1 8 

 Muzee şi colecţii publice 1 9 
 Artă şi tradiţie populară 8 8/4 
 Instituţii de spectacole şi concerte 5 8/4 
 Manifestări culturale repetabile 3 0/4 

    
Criteriu INFRASTRUCTURĂ SPECIFIC 

TURISTICĂ 
5,5 20 

Indicatori Unităţi specific turistice  4,5 7 
 Instalaţii de tratament  0 5 
 Săli de conferinţă, centre 0 6 
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 denumire  punctaj obţinut - 
comuna Pojorâta  

PUNCTAJ 
MAXIM  

expoziţionale  
 Pârtii de schi, instalaţii de transport 

pe cablu 
0.5 1 

 Alte instalaţii de agrement  0,5 1 
Criteriu  INFRASTRUCTURA TEHNICĂ 20 30 
Indicatori  Accesul rapid la infrastructura majoră 

de transport 
10 16 

 Infrastructura edilitară 5 9 
 Infrstructura de telecomunicaţii  5 5 

TOTAL 58,5 100 
 
Cel mai mic punctaj raportat la punctajul maxim s-a obţinut pentru infrastructura 

specific turistică, care este reprezentată doar de către unităţile de cazare a turiştilor şi cele 2 
pârtii de schi şi săniuş, în comuna lipsind alte dotări care să stimuleze sturismul şi care să 
contribuie la menţinerea pe o perioadă cât mai indelungată a turiştilor în comuna Pojorâta. 
De asemenea, comuna pierde mult şi la capitolul echipare edilitară, dată fiind inexisteţa 
reţelelor de alimentare cu apă în sistem centralizat, a sistemului de canalizare, a alimentării 
cu gaze naturale.  

În ceea ce priveşte resursele turistice, se mai poate interveni în sensul sporirii 
potenţialului turistic de origine antropică prin accentuarea unor trăsături specific bucovinene, 
organizarea unui muzeu specific zonei Bucovinei, înscrierea monumentelor locale pe Lista 
Monumentelor Istorice a judeţului Suceava, etc.. 

Propunerile pentru dezvoltarea turismului vor fi prezentate pe larg în capitolul 
“Dezvoltarea activităţilor economico – sociale”.  

 
 
Analiza SWOT pe domenii de activitate economică 

 
sectorul primar  
AGRICULTURA 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- prezenţa unor suprafeţe întinse de 
păşuni şi fâneţe - 97% din suprafaţa 
totală a terenului agricol;  

- suprafaţa redusă a terenului arabil,  

- potenţial ridicat pentru creşterea  
bovinelor;  

- fertilitatea scăzută a solurilor şi condiţiile 
climatice permit practicarea unei agriculturi în 
care domină cartoful,  

- prezenţa asociaţiilor de creştere a 
bovinelor; 

- cultura plantelor are caracter subzistenţial, 
producţia fiind destinată autoconsumului;  

- atenţia acordată ameliorării raselor de 
bovine prin utilizarea sistemului 
însămânţărilor artificiale,  

- degradarea punctuală a păşunilor prin 
ravenare;  

- creşterea producţiei zootehnice;  - mijloacele mecanizate existente sunt 
insuficiente în raport cu suprafaţa agricolă; 

- creşterea bovinelor în sistem 
tradiţional, extensiv, permite obţinerea 
unor produse ecologice;  

- renunţarea la culturile de in; 

- prezenţa dispensarului veterinar; - degradarea stratului vegetal ierbos al 
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păşunilor determină declanşarea proceselor 
de versant; 

- creşterea numărului de bovine şi 
porcine;  

- nu există o politică sistematică de recalificare 
şi specializare pentru o agricultură 
performantă; 

- potenţial melifer ridicat şi practicarea 
apiculturii; 

- lipsa calificării şi instruirii agricultorilor; 

- acordarea de subvenţii pentru lapte, 
animale de rasă şi teren; 

- produsele agricole au un preţ mic; 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 
- dezvoltarea programelor de înfiinţare 
de noi asociaţii agricole, viabile din punct 
de vedere economic, precum şi 
dezvoltarea celor existente; 

- degradarea solurilor care diminuează 
fertilitatea şi rata de regenerare,  

- instruirea fermierilor prin forme de 
pregătire continuă; 

- degradarea păşunilor datorită păşunatului 
excesiv şi împăduririi naturale;  

- posibilitatea de accesare de fonduri 
structurale ale  Fondului European 
Agricol pentru finanţarea agriculturii şi 
dezvoltării rurale; 

- rezistenţa la schimbare şi mentalităţile 
învechite; 

- perspectivă pentru dezvoltarea 
sectorului agricol, cu accent pe 
dezvoltarea de produse “biologice” sau 
“organice”, conform cerinţelor Uniunii 
Europene; 

- cunoştinte insuficiente legate de elaborarea 
şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale FEADR, 

-  managementul terenului agricol;  - riscul depăşirii capacităţii de suport a 
păşunilor în condiţiile creşterii numărului de 
animale; 

- acordarea de fonduri pentru zonele 
montane defavorizate, finanţate prin 
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013; 

- concurenţa produselor agricole din import; 

SILVICULTURA  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- fondul forestier este dominant în ceea 
ce priveşte suprafaţa ocupată - 74,3% 
din suprafaţa totală a comunei;  

- defrişări şi despăduriri provocate de 
doborâturile de vânt;  

- compoziţia calitativ superioară a 
fondului silvic – arborete pure de molid; 

- tăierea pădurilor aflate în proprietate privată;  

- prezenţa pepinierei silvice Pojorâta;  - tăierea pădurii în favoarea extinderii 
construcţiilor; 

- fond cinegetic valoros (urs, mistreţ, 
căprior, cerb);  

 

- colectarea, conservarea şi 
comercializare fructelor de pădure şi a 
ciupercilor comestibile;  

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 
- posibilitatea elaborării de proiecte 
pentru accesarea de fonduri structurale 
pentru programe de reîmpădurire;  

- riscul producerii de noi doborâturi de vânt;  
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- promovarea politicilor de împădurire;  - ciclu lung bani – marfă – bani; 
- material biologic performant pus la 
dispoziţie prin programe de împădurire,  

- politici ambigui la nivel local; 

PISCICULTURA 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- ape curate, favorabile din punct de 
vedere calitativ pentru fauna ihtiologică; 

 

- dezvoltarea activităţilor de piscicultură 
specializată pe creşterea păstrăvului, 
atât în cadrul Ocolului Silvic cât şi de 
către persoane juridice;  

 

- creşterea de puieţi de păstrăv pentru 
popularea apelor de munte; 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 
- promovarea păstrăvului ca produs 
turistic tradiţional al comunei Pojorâta; 

- dezvoltarea turismului şi popularea văilor 
poate genera poluarea apelor pâraielor; 

- perspectivă bună a pieţei pentru 
produsele piscicole; 

- posibilitatea răspândirii unor boli specifice 
populaţiilor din bazinele piscicole şi afectarea 
faunei piscicole sălbatice în lipsa unui 
management adecvat al exploataţiilor 
piscicole; 

- realizarea de proiecte pentru obţinerea 
de fonduri structurale din Fondul 
European pentru Pescuit; 

- cunoştinte insuficiente legate de elaborarea 
şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale; 

 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
- existenţa resurselor de gresie 
silicioasă, conglomerate silicioase, 
calcare dolomitice; 

- exploatările de roci utile generează 
degradarea versanţilor; 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI  
- abordarea unor tehnologii ecologice de 
exploatare a rocilor utile,  

- perpetuarea aceluiaşi tip de exploatare va 
determina deteriorarea în continuare a 
mediului cu reducerea posibilităţilor de 
regenerare ecologică; 

- reconstrucţia ecologică a terenurilor 
degradate prin exploatare;  

 

 
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- industria deţine 20% din totalul 
activităţilor economice din comuna 
Pojorâta; 

- realizarea de produse cu grad redus de 
finisare, respectiv cu valoare adăugată mică în 
ind de prelucrare a lemnului;  

- sectorul industrial s-a dezvoltat pe baza 
resurselor locale: lemn, piatră, produse 
obţinute din creşterea animalelor (lapte); 

- insuficienţa capitalului autohton; 

- existenţa forţei de muncă locale 
calificate în prelucrarea lemnului; 

- implementarea slabă a sistemului de 
asigurare a calităţii producţiei şi produselor,  
 

- existenţa pieţei de desfacere pentru - resursele financiare provenind din străinătate 
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produsele realizate pe plan local; nu sunt destinate investiţiilor în activităţi de 
producţie;  

- s-au pus în practică proiecte de 
investiţii prin fonduri SAPARD (societate 
de recoltare-conservare-comercializare 
fructe de pădure) şi investiţii cu capital 
străin (prelucrarea lemnului – Maderas 
de Bucovina); 

- migraţia forţei de muncă calificate în 
exteriorul comunei (în alte judeţe, în 
străinătate); 

- introducerea comunei Pojorâta în 
cadrul zonei defavorizate Bucovina – 
acordarea de facilităţi fiscale potenţialilor 
investitori;  

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI  
- achiziţionarea unor tehnologii mai 
performante şi mai ecologice;  

- invadarea pieţei cu produse din import; 

- programe de finanţare pentru activităţi 
de producţie; 

- dezvoltarea mai rapidă a unor industrii 
similare în satele învecinate); 

- orientarea băncilor în vederea sprijinirii 
înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM 
prin diversificarea serviciilor bancare; 

- efecte negative asupra factorilor de mediu 
datorită poluării industriale (poluare chimică, 
poluare fonică), 

- prezenţa materiilor prime locale în 
cazul unor ramuri industriale – industria 
alimentară, industria de prelucrare a 
lemnului; 

- menţinerea unei capacităţi scăzute de 
adaptare a sistemelor de producţie la cerinţele 
economiei de piaţă; 

 
CONSTRUCŢII  
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- sectorul construcţiilor deţine 12% din 
totalul activităţilor economice din 
comuna Pojorâta; 

- multe dintre construcţiile noi sunt amplasate 
necorespunzător, deseori prea aproape de 
albia apelor – pericol de inundaţii la viituri;  

- construcţiile deţin o piaţă împortantă în 
sectorul privat, 

- unele construcţii sunt amplasate la înălţime, 
cu drumuri de acces şi versanţi neconsolidaţi 
– pericol de alunecări ale versanţilor; 

- creşterea resurselor financiare 
destinate construcţiilor datorită veniturilor 
din străinătate; 

- creşterea suprafeţei construite se face uneori 
prin defrişarea pădurii;  

- fondul locativ al comunei este de 
calitate superioară; 

-  

- o adevărată explozie în ceea ce 
priveşte construcţia reşedinţelor de 
vacanţă şi a pensiunilor turistice; 

 

- construcţiile noi se încadrează în 
specificul arhitectonic al comunei;  

 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 
- generare de noi locuri de muncă,  - insuficienţa personalului calificat în 

construcţii;  
- acces la materiale şi tehnici moderne, 
mai eficiente;  

- riscul construirii haotice, fără a respecta 
sistematizarea şi amenajarea teritorială; 

- sistematizarea teritorială a localităţilor 
comunei,  

- producerea de noi doborâturi de vânt poate 
provoca daune construcţiilor din vecinătatea 
pădurii; 
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- alocare de fonduri sociale şi pentru 
tineri;  

 

 
SERVICIILE 
PUNCTE TARI  PUNTE SLABE  
- sectorul prestări servicii este bine 
reprezentat, foarte dinamic, 
reprezentând aprox. 60% din totalul 
activităţilor desfăşurate în comuna 
Pojorâta; 

- sectorul serviciilor bancare este insuficient 
dezvoltat în comuna Pojorâta;  

- cele mai dezvoltate subsectoare ale 
serviciilor sunt serviciile hoteluri şi 
alimentaţie publică–29% din totalul 
activităţilor şi serviciile comerciale-23% 
din totalul activităţilor;  

- o parte din servicii nu sunt conştientizate ca 
necesitate şi utilitate;  

- diversitatea şi amploarea serviciilor 
prestate conferă comunei Pojorâta un 
caracter urban din punct de vedere 
economic; 

- este necesară o mai mare coordonare între 
cererea şi oferta de servicii prestate;  

- existenţa serviciilor pentru întreprinderi 
– transporturi rutiere de mărfuri – 8% din 
totalul activităţilor; 

- preferinţa antreprenoriatului pentru 
activităţile de comercializare a bunurilor; 

 - locurile de muncă din comerţ au un nivel 
redus de salarizare; 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 
- dezvoltarea serviciilor din domeniul 
protecţiei mediului (ecologice);  

- pragul de rentabilitate nu poate fi atins rapid;  

- organizarea şi modernizarea spaţiilor 
comerciale pentru respectarea 
standardelor actuale de siguranţă şi 
igienă; 

- creşterea numărului de unităţi care 
comercializează bunuri stimulează un consum 
nefundamentat, pe fondul scăderii puterii de 
cumpărare a populaţiei, 

- dezvoltarea serviciilor de informare 
turistică; 

- susţinere disproporţionată în raport cu 
oportunităţile şi cererea; 

- dezvoltarea serviciilor în domeniul 
bancar (ATM-uri);  

- gestionarea necorespunzătoare a 
ambalajelor din activităţi comerciale;  

- dezvoltarea serviciilor în domeniul 
agrementului şi alimentaţiei publice; 

- exigenţele tot mai ridicate ale 
consumatorilor;  

- dezvoltarea serviciilor de 
telecomunicaţii; 

 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT  
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- sistem educativ integrat;  - reducerea populaţiei şcolare şi, prin urmare, 

a numărului de elevi înscrişi în învăţământ;  
- frecvenţă şcolară ridicată; - mobilitatea mare a cadrelor didactice, care 

perturbă continuitatea în procesul de 
învăţământ; 

- colectiv didactic profesionist, calificat 
100%; 

- spaţii şcolare – săli de clasă şi laboratoare – 
insuficient dotate;  

- spaţii şcolare suficiente;  - mijloacele moderne de informare şi educare 
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sunt slab reprezentate;  
- introducerea alimentării cu apă în 
Şcoala cu clasele I - IV din centrul 
satului Pojorâta şi derularea unui proiect 
de alimentare cu apă a Şcolii cu clasele 
V – VIII Pojorâta; 

- conservatorism şi rigiditate a mentalităţii şi 
modului de gândire şi acţiune a unora dintre 
cadrele didactice; 

- promovabilitate de 96% la sfârşitul 
anului şcolar 2005-2006; 

- lipsa unei săli de sport în comună;  

- promovabilitate de 72,5% la testele 
naţionale; 

- implicarea insuficientă a cadrelor didactice în 
activităţile cultural – artistice;  

- existenţa unui cadru didactic cooptat ca 
agent de mediu; 

- adulţii nu sunt integraţi în sistemul de 
formare continuă;  

- conectarea Şcolii cu clasele V-VIII la 
Internet; 

- nu există alte surse de finanţare a unităţilor 
şcolare decât fondurile bugetare; 

- existenţa unui mic parc de joacă pentru 
copii în centrul satului Pojorâta;  

- nici una din şcolile cu clasele I – IV nu deţine 
sală/teren de sport şi nici bibliotecă şcolară;  

 - oferta redusă de activităţi şcolare 
extracurriculare; 

 - migrarea tineretului instruit către oraşe 
 - necorelarea procesului de instruire cu 

cerinţele pieţei forţei de muncă; 
OPORTUNITĂŢI  RISCURI 
- realizarea de proiecte pentru finanţarea 
unităţilor şcolare din fonduri europene 
(finaţarea lucrărilor de alimentare cu 
apă, de realizare a unei săli de sport, 
etc);  

- instabilitatea legislaţiei din domeniul 
învăţământului;  

- posibilitatea accesării Fondurilor 
structurale pentru activităţi de 
formare/dotare cu aparatură IT a 
unităţilor şcolare; 

- viteza de adaptare redusă, ceea ce conduce 
la apariţia “generaţiilor de sacrificiu”; 

- nevoia de competenţe profesionale în 
conformitate cu cerinţele economiei 
actuale;  

- lipsa experienţei în accesarea şi derularea 
Fondurilor structurale; 

- deschiderea unei şcoli de Arte şi 
Meserii în conformitate cu potenţialul 
economic al comunei (prelucrarea 
lemnului, construcţii, turism şi alimentaţie 
publică); 

- oferta redusă a locurilor de muncă; 

- organizarea în cadrul şcolilor de 
ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural 
artistice;  

- lipsa colaborării între agenţii economici şi 
unităţile de învăţământ;  

- necesitatea consilierii copiilor ai căror 
părinţi sunt plecaţi pentru muncă în 
străinătate; 

 

- elaborarea Planului Regional de 
Acţiune pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic 
Nord – Est 2006 – 2013.  
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SĂNĂTATE şi ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- prezenţa dispensarului medical în satul 
Pojorâta şi a unui punct sanitar în satul 
Valea Putnei; 

- subfinanţarea unităţilor medicale - buget 
insuficient;  

- personal medical calificat;  - frecventarea medicilor de familie este 
sporadică, şi adesea în ultimul moment;  

- apropierea de serviciile medicale 
specializate din oraşul Câmpulung 
Moldovenesc;  

- personal insuficient;  

- acordarea de ajutoare sociale 
persoanelor cu probeleme financiare;  

- fonduri bugetare insuficiente acordate 
unităţilor medicale; 

- ponderea populaţiei cu nevoi de 
asistare este mică; 

- sistemul de ajutor social nu încurajează 
reintegrarea activă; 

- personal specializat pentru asistenţă 
socială; 

- societatea civilă insuficient implicată în 
acţiunile de asistenţă socială; 

- prezenţa pe teritoiul comunei a 
Centrului de Asistenţă şi Îngrijire 
Pojorâta; 

- personal calificat insuficient care lucrează în 
serviciile deb asistenţă socială; 

 - număr mic de specialişti care lucrează în 
serviciile sociale; 

OPORTUNITĂŢI  RISCURI  
- privatizarea sistemului de sănătate;  - lipsa experienţei în accesarea şi derularea 

Fondurilor structurale destinate domeniului 
social;  

- aplicarea programului naţional de 
evaluare a stării de sănătate a 
populaţiei; 

- creşterea ponderii populaţiei vârstnice din 
comună va creşte presiunea asupra unităţilor 
medicale locale;  

- posibilitatea accesării de fonduri 
structurale destinate dezvoltării 
sectorului social prin Fondul Social 
European; 

-  

- cadru legislativ care stimulează 
implicarea sectorului privat în furnizarea 
de servicii sociale; 

 

- creşterea accesului populaţiei vârstnice 
din comună la servicii medicale 
diversificate (inclusiv la medicamentele 
din ambulatoriu pentru boli cronice); 

 

- creşterea ponderii cheltuielilor publice 
pentru sănătatea populaţiei de vârsta a 
treia; 

 

- promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
a unei nutriţii echilibrate, de combatere a 
sedentarismului şi stresului, precum şi a 
consumului de tutun şi alcool. 

 

 
TRANSPORTURILE 
PUNCTE TARI PUNCTE FORTE 
- grad ridicat de accesibilitate rutieră, - starea proasă a carosabilului pe DN 17/E 
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comuna fiind traversată de DN 17/E 576,  576, a cărui capacitate de preluare a traficului 
este depăşită;  

- transportul public de călători este 
asigurat de curse maxi+taxi pe direcţia 
Vatra Dornei – Câmpulung 
Moldovenesc, asigurând un trafic fluent, 
la intervale scurte de timp,  

- drumul judeţean DJ 175B necesită lucrări de 
modernizare şi reabilitare a carosabilului care, 
în prezent, este pietruit, 

- acces la transportul feroviar, cu staţii în 
ambele sate ale comunei Pojorâta; 

- pe drumurile săteşti îmbrăcămintea rutieră 
lipseşte sau este puternic deteriorată, 

- desfăşurarea a 2 proiecte SAPARD 
pentru reabilitarea unor proiecte de drum 
comunal; 

- pentru dumurile săteşti se constată absenţa 
rigolelor de preluare a apelor pluviale şi din 
topirea zăpezilor de pe platforma drumului; 

- prezenţa pe teritoriul comunei a 
unităţilor de modernizare şi reabilitare a 
drumurilor;  

- drumurile devin impracticabile în timpul iernii;  

OPORTUNITĂŢI  RISCURI 
- realizarea de proiecte pentru 
reabilitarea şi modernizarea căilor 
rutiere;  

- deteriorarea drumurilor datorită traficului 
greu;  

- construirea de poduri şi podeţe;  - creşterea numărului mijloacelor de transport 
rutier va conduce la perturbarea şi 
îngreunarea traficului auto; 

- modernizarea infrastructurii rutiere prin 
fonduri structurale alocale prin 
Programul Operaţional Sectorial – 
Transport; 

- cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea 
şi administrarea proiectelor finanţate din 
Fondurile Structurale pentru proiecte de 
infrastructură. 

 - poluarea mediului datorită noxelor emise de 
autoturisme;  

 
CULTURĂ, TRADIŢIE, MEŞTEŞUGURI 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- dotări pentru activităţi culturale (cămine 
culturale, local pentru activităţi culturale 
artistice);  

- fondurile alocate pentru cultură sunt 
nesemnificative; 

- păstrarea meşteşugurilor şi artei 
populare: prelucrarea artistică a 
lemnului, prelucrarea pieilor, ţesutul şi 
cusutul costumelor populare, 
încondeierea ouălor de Paşte,  

- migrarea tinerilor spre zonele urbane/munca 
în alte ţări periclitează continuitatea practicării 
meşteşugurilor şi transmiterea de la o 
generaţie la alta; 

- păstrarea elementelor de arhitectură 
populară – case cu decoraţiuni de lemn;  

- impact redus al culturii în sistemul de 
învăţământ; 

- păstrarea portului popular bucovinean; - valoarea meşteşugurilor popualre nu mai 
este recunoscută;  

- gastronomie tradiţională cu 
valorificarea produselor alimentare 
locale (păstrăv, produse lactate);  

 
 

- prezenţa ansamblului folcloric Piatra 
Străjii Pojorâta;  

 

- organizarea de evenimente cultural – 
artistice – “Comori de suflet românesc“; 
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OPORTUNITĂŢI  RISCURI 
- organizarea unor tabere de creaţie 
pentru copii;  

- expunerea la kich; 

- revitalizarea meşteşugurilor şi a 
tradiţiilor prin crearea în şcoli a unor 
ateliere meşteşugăreşti; 

- activităţile meşteşugăreşti nu depăşesc 
pragul de rentabilitate;  

- crearea infrastructurii specifice 
serviciilor şi programelor pentru tineret, 
destinate practicării meşteşugurilor; 

- activitatea culturală redusă poate duce la 
scăderea participării populaţiei orasului la 
viaţa socială; 

- stimularea accesului tinerilor la activităţi 
economice şi sociale în zona natală, prin 
informarea în legătură cu posibilităţile de 
finanţare a programelor culturale;  

- pierderea autenticităţii datorită influenţelor 
extrioare (mass – media, Internet, turişti).  

 
TURISMUL 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  
- cadru natural montan, peisaj pitoresc, 
forme spectaciloase de relief, vegetaţie 
forestieră de răşinoase;  

- absenţa unor obiective cultural – istorice de 
valoare naţională; 

- fond cinegetic valoros – turismul de 
vânătoare;  

- infrastructura rutieră deficitară, care necesită 
modernizare şi reabilitare;  

- prezenţa faunei piscicole în care se 
remarcă păstrăvul;   

- lipsa unui punct de promovare şi informare 
turistică; 

- bioclimat tonic – stimulativ de munte;  - absenţa reţelelor centralizate de alimentare 
cu apă, canalizare, alimentare cu gaz;  

- prezenţa ariilor protejate: rezervaţia 
Forestieră codrul secular Giumalău şi 
rezervaţia paleontologică “Stratele cu 
Aptychus Pojorâta”;  

- infrastructura specific turistică este deficitară 
(lipsesc dotările publice pentru agrement, 
sport, etc);  

- obiective turistice antropice: Furnalul 
de Var (înclinat) şi Biserica Sf. Nicolae (7 
turnuri); 

- lipsa amenajărilor pentru camparea cu cortul,  

- potenţial etnografic (artă populară, 
meşteşuguri, tradiţii) de excepţie;  

- traseele montane ce pornesc din comuna 
Pojorâta necesită lucrări de refacere a 
indicatoarelor, a potecilor;  

- situarea comunei în zona de tranzit 
Moldova – Transilvania asigură fluxuri 
turistice importante;  

- nu se acordă atenţie protejării mediului 
înconjurător (lipsesc coşurile pentru 
depozitarea deşeurilor, etc), 

- accesibilitate rutieră şi feroviară 
ridicată; 

- rezervaţiile naturale nu sunt promovate, nu 
sunt semnalizate corespunzător; 

- servicii complete de cazare-masă-
agrement oferite de pensiunile turistice;  

- educaţia insuficientă în şcoli în domeniul 
turismului şi protecţiei mediului, 

- locuinţe şi pensiuni turistice 
modernizate, cu surse proprii de 
alimentare cu apă şi încălzire 
centralizată;  

- lipsa cursurilor de pregătire profesională în 
domeniul turismului; 

- acces la Internet şi telefonie mobilă;   
OPORTUNITĂŢI  RISCURI  
- posibilităţi de permanentizare a 
practicării turismului, indiferent de sezon;  

- dezvoltarea nelimitată a turismului poate 
determina depăşirea capacităţii de suport a 
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ariei turistice a comunei;  
- dezvoltarea turismului ecologic – arie 
montană, rezervaţii naturale; 

- reducerea interesului pentru dezvoltarea 
meşteşugurilor tradiţionale şi pentru 
distribuirea produselor artizanale prin puncte 
specifice;  

- dezvoltarea turismului de weekend, a 
turismului de odihnă şi recreere;  

- poluarea mediului, în special a apelor şi 
solului, datorită dezvoltării turismului;  

- practicarea turismului cinegetic şi de 
pescuit sportiv;  

- pierderea originalităţii şi autenticităţii 
locuitorilor şi vieţii rurale a comunei în urma 
interacţiunii cu turiştii.  

- creşterea calităţii serviciilor oferite 
turiştilor;  

 

- realizarea unor facilităţi specifice 
turismului de tranzit: restaurant, motel, 
fast-food, café, parcări, etc. 

 

- modernizarea şi reabilitarea 
infrastructurii rutiere; 

 

- realizarea unei mini-pârtii de schi şi 
sănii;  

 

- promovarea unor proiecte turistice cu 
finanţare externă.  

 

 
  
 
 
 
 2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 
 
 
 Comuna Pojorâta este situată in partea de vest a judeţului Suceava, având in 
componenta satul cu acelaşi nume, ce îndeplineşte funcţia de reşedinţă de comună, precum 
si satul Valea Putnei.  
 Teritoriul acestei comune a fost populat încă din Paleolitic, după cum indică uneltele 
din silex descoperite in Peştera Albastră. Pojorâta este unul din cele 15 sate aparţinătoare de 
Ocolul Câmpulungului, republică ţărănească menţionată de Dimitrie Cantemir in lucrarea sa 
Descrierea Moldovei. In urma ocupării nordului Moldovei de către trupele austriece, in 1774, 
teritoriul a fost restructurat din punct de vedere administrativ, astfel încât Pojorâta aparţinea 
de Câmpulung, după cum atestă un document din anul 1793.   
  Evoluţia populaţiei a fost legată, in cadrul acestui teritoriu, atât de exploatarea 
resurselor locale, cât şi de relaţia cu centrele de polarizare a forţei de muncă, respectiv 
oraşul cel mai apropiat, Câmpulung Moldovenesc, comunele Sadova si Fundul Moldovei, 
precum si oraşul Vatra Dornei.    
 Studiul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor demografice ale comunei 
Pojorâta, precum si evidenţierea disfuncţionalităţilor, in vederea stabilirii unei strategii 
eficiente de dezvoltare socio-economică.  
 S-au utilizat, la elaborarea studiului, datele statistice furnizate de Direcţia Judeţeană 
de Statistică Suceava, precum si informaţiile preluate din Planul Urbanistic General al 
comunei Pojorâta, Memoriul General,1997.  
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 2.5.1. Evoluţia şi densitatea populaţiei 
 
 a) Evoluţia populaţiei 
  
 Evoluţia in timp a populaţiei comunei Pojorâta a fost legată de particularităţile 
dezvoltării socio-economice a zonei, fiind influenţată si de factori de natură politică.   
 Astfel, exploatările miniere deschise de către austriacul Anton Mauz la Pojorâta şi 
Iacobeni, alături de fabricile de cherestea existente au asigurat locuri de muncă pentru 
populaţia din teritoriu. Evoluţia demografică a fost, în aceste condiţii, una foarte favorabilă, 
astfel încât efectivul s-a dublat practic intr-un interval de 134 de ani, de la 520 de locuitori, 
câţi erau consemnaţi in 1774, ajungându-se la 1100 locuitori în anul 1908.   
 In continuare, locuitorii din Pojorâta s-au ocupat cu creşterea animalelor, exploatarea 
forestieră, exploatări de piatră şi minerit, diversificarea activităţilor contribuind la creşterea 
demografică, astfel că, la nivelul anului 1937 populaţia Pojorâtei ajunsese la 3286 persoane. 
 Satul Valea Putnei a luat fiinţă in anul 1783 pe terenul Fondului Bisericesc Ortodox 
Român ca sat component al Ocolului Câmpulung Moldovenesc, iar in anul 1908 era format 
din 335 persoane. Din anul 1952, satul face parte din comuna Pojorâta, ca sat aparţinător. 
  

Specificaţie 1992 
(Nr.  

Persoane 

1996 
Număr 

Persoane) 

Dinamica 
1996/1992 

(%) 

2002 
(Nr.  

Persoane) 

Dinamica 
2002/1996 

(%) 

Dinamica 
2002/1992 

(%) 
POPULAŢIA 
STABILĂ - 

TOTAL 

3109 3130 1.00 3109 99.32 1 

POJORÂTA 2751 2750 0.99 2745 99.81 0.99 
VALEA 
PUTNEI 

358 380 1.06 364 95.78 1.01 

Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997, Fisa localităţii, 2008 
 

La recensământul din 2002, efectivul demografic al comunei Pojorâta era repartizat pe 
sate astfel: 2745 persoane in satul Pojorâta si 364 persoane in Valea Putnei. Comparativ cu 
recensământul precedent, deşi populaţia totală a comunei s-a menţinut la aceeaşi valoare, in 
ceea ce priveşte repartiţia pe sate, s-au înregistrat totuşi diferenţe, respectiv in satul Pojorâta 
populaţia a scăzut cu 6 persoane, in timp ce in Valea Putnei a crescut cu 6 persoane.  

 
 Pentru a avea o idee mai completă asupra evoluţiei demografice in intervalul 1992-
2002, am luat in considerare şi datele înregistrate intr-un an intermediar, respectiv 1996.  
Astfel, s-a constatat că in perioada 1992-1996 populaţia comunei a crescut cu 21 de 
persoane, creştere înregistrată in satul Valea Putnei, in timp ce in satul Pojorâta efectivul s-a 
diminuat cu 1 persoană. Până in 2002, populaţia a continuat să scadă in ambele sate, mai 
pregnant in Valea Putnei.   
 

Anul 1992 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Populaţia (nr. persoane) 3109 3130 2958 3109 3124 3075 3052 3054 
 Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997, Fisa localităţii, 2008 

 
 Reprezentarea tabelară şi grafică indică faptul că populaţia comunei Pojorâta s-a 
menţinut la valori foarte apropiate atât in perioada intercensitară, cât si ulterior, până in 2006.  
  La cele 2 recensăminte, 1992 si 2002, valoarea populaţiei înregistrate a fost egală, 
respectiv de 3109 persoane. Intre recensăminte, populaţia a avut o evoluţie oscilantă. Până 
in 1996 a înregistrat o creştere uşoară, de 0,67% (21 persoane in cifre absolute), pentru ca 
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ulterior să scadă cu 5,49% până in 2001 (172 persoane in cifre absolute). Intr-un singur an 
populaţia a crescut din nou semnificativ, cu 5,10% (151 persoane), tendinţă ascendentă 
continuată şi in anul următor, deşi intr-un ritm mai lent (0,48%, respectiv 15 persoane). In 
anul următor, tendinţa s-a inversat, scăderea înregistrată fiind de1,56% (49 persoane), 
continuată şi in anul 2005. In 2006, situaţia s-a redresat puţin, efectivul crescând cu 2 
persoane.  
  Per ansamblu, dinamica in intervalul analizat a fost una negativă, scăderea fiind de -
1,76%, in cifre absolute diferenţa de efectiv fiind de 55 persoane.      
  Această evoluţie globală negativă poate fi explicată in principal prin modificarea  
comportamentului demografic in sensul diminuării ratei natalităţii si a numărului de copii pe 
familie, dar si emigraţiei internaţionale, in timp ce perioadele de creştere se datorează in 
special întoarcerii in comună a unui număr de locuitori.  
 

3109 3130

2958

3110 3124
3075 3052 3054

2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150

nr
 lo

cu
ito

ri

1992 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006

perioa da

E volutia populatiei c omunei P ojorata in 
perioada 1992-2006

 
Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997, Fisa localităţii, 2008 

 

Dinamica populatiei comunei Pojorata in 
perioada 1992-2006 
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Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997, Fisa localităţii, 2008 
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Densitatea populaţiei  
 
 In perioada 2001-2006, densitatea populaţiei comunei Pojorâta s-a situat la valori 
apropiate, intre 21.57 loc/km2  şi 22.78 loc/km2. Faţă de media pe judeţ, densitatea este 
foarte mică, fapt explicabil prin relieful comunei, fenomen tipic pentru o aşezare rurală 
montană.    

21.48

22.58 22.68 22.33 22.16 22.17

20.5

21

21.5

22

22.5

23

nr
 lo

cu
ito

ri

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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E volutia dens itatii populatiei c omunei 
P ojorata in  perioada 2001-2006

 
Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 

 
 

b) Structura populaţiei 
 
 Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei 
 La Recensământul Populaţiei si  Locuinţelor din 2002, populaţia comunei Pojorâta era 
compusa din 3109 persoane, repartizate pe grupe de vârstă astfel:  
   

GRUPA DE VÂRSTĂ RPL 1992 RPL 2002 
Populaţia stabilă – 

total 
3109 3109 

0-4 ani 221 175 
5-9 ani 229 158 

10-14 ani 199 222 
15-19 ani 241 213 
20-24 ani 266 195 
25-29 ani 153 248 
30-34 ani 200 288 
35-39 ani 199 162 
40-44 ani 206 190 
45-49 ani 165 178 
50-54 ani 203 210 
55-59 ani 201 150 
60-64 ani 201 189 
65-69 ani 150 187 
70-74 ani 88 152 
>75 ani 187 192 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008  
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 Analizând comparativ structura pe vârste a populaţiei comunei Pojorâta la cele două 
recensăminte, constatăm că teritoriul se confruntă cu o îmbătrânire evidentă a populaţiei, 
care s-a accentuat in intervalul intercensitar. Daca in 1992, grupa tânără era mai numeroasă 
ca efectiv şi ca pondere decât cea vârstnică, in 2002 raportul se inversase.  
 În relaţie cu structura pe grupe mari de vârstă se defineşte un indice de îmbătrânire a 
populaţiei prin raportarea ponderii segmentului vârstnic la cea a tinerilor, valoarea sa 
exprimând sintetic gradul în care efectivul este supus procesului de îmbătrânire. La nivelul 
comunei Pojorâta indicele de îmbătrânire a populaţiei a crescut, depăşind valoarea unitară, 
ce reprezintă punctul critic de îmbătrânire a populaţiei.  
 Cauza acestui fenomen rezidă nu doar in scăderea natalităţii, ci şi in faptul că 
populaţia tânără, cu potenţial fertil, migrează din localitate, in căutarea unui loc de muncă mai 
bun şi implicit a unui nivel de trai superior.  

An 0-14 15-59 peste 
60 

Indice de 
imbatranire 

1992 649 1834 626 0.96 
2002 555 1834 720 1.29 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 

Structura pe grupe mari de varsta a populatiei 
comunei Pojorata, 1992

0-14 
21%

15-59
59%

peste 60
20%

 
Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 

 

Structura pe grupe mari de varsta a populatiei comunei 
Pojorata, 2002

0-14 
18%

15-59
59%

peste 60
23%

 
Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
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Piramida vârstelor pentru populaţia comunei Pojorâta, realizată pentru cele două 

recensăminte, redate mai jos, confirmă fenomenul acut de îmbătrânire a populaţiei. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: RPL, 1992 DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa: RPL, 2002, DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
 

 
 
 

Sursa: RPL, 2002 DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
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 Analizând comparativ cele două piramide, remarcăm reducerea semnificativă a 
segmentelor populaţiei tinere, respectiv 0 - 4 si 5-9 ani, concomitent cu creşterea 
segmentelor vârstnice, peste 65 de ani.  
 Segmentul cel mai numeros in 2002, cel de 30-34 ani, corespunde generaţiei care era 
cea mai numeroasa si in 1992. Este generaţia născută in perioada următoare decretului 
privind interzicerea avortului. Ulterior, efectivul populaţional s-a diminuat, ca urmare a 
plecărilor masive către mediul urban, in epoca industrializării.   
 În ansamblu, se poate afirma că grupa populaţiei adulte este dominantă la nivel de 
comună, iar populaţia tânără (0-15 ani) are o pondere mai mică din total comparativ cu media 
judeţeană in 2002, de cca.20%.  
 Problematică rămâne proporţia persoanelor vârstnice, ce depăşeşte media judeţeană 
de cca.18%, dintre care o parte importantă peste 70 de ani, şi care pune importante 
probleme legate de asistenţa socială, sănătate, etc. Această populaţie este preponderent 
feminină şi subzistă pe baza veniturilor din pensii şi eventual a unor activităţi de mică 
industrie casnică şi a muncilor agricole în gospodărie.  
 De remarcat este faptul că in privinţa repartiţiei pe sexe, la recensământul din 2002 
populaţia dominantă era cea masculină, diferenţa fiind doar de 13 persoane. Dominanţa 
masculină se evidenţiază cel mai pregnant la nivelul grupei de 10-14 ani, precum şi a celei 
de 30-34 ani. Populaţia feminină este mai numeroasă in special in cadrul grupelor vârstnice.  
 Indicele de masculinitate este de 87,5% pentru grupa tânără, 87,7% pentru grupa 
adultă, in timp ce pentru grupa vârstnica raportul se inversează, devenind de 118,18 % in 
favoarea sexului feminin.  
 

GRUPA DE 
VÂRSTĂ 

RPL 1992 RPL 2002 
Ambele 

sexe 
Feminin Masculin Ambele 

sexe 
Feminin Masculin 

Populaţia 
stabilă  total 

3109 1558 1551 3109 1548 1561 

0-4 ani 221 99 122 175 91 84 
5-9 ani 229 114 115 158 73 85 

10-14 ani 199 101 98 222 95 127 
15-19 ani 241 107 134 213 98 115 
20-24 ani 266 122 144 195 111 84 
25-29 ani 153 72 81 248 121 127 
30-34 ani 200 100 100 288 121 167 
35-39 ani 199 98 101 162 73 89 
40-44 ani 206 111 95 190 92 98 
45-49 ani 165 79 86 178 88 90 
50-54 ani 203 97 106 210 117 93 
55-59 ani 201 106 95 150 78 72 
60-64 ani 201 102 99 189 90 99 
65-69 ani 150 84 66 187 101 86 
70-74 ani 88 47 41 152 81 71 
>75 ani 187 119 68 192 118 74 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
 

 În cadrul grupei adulte se remarcă sub aspect demografic, cu un rol activ în dinamica 
numerică a populaţiei, subgrupa fertilă, respectiv populaţia feminină cu vârsta cuprinsă între 
15 şi 45-49 ani, capabilă de reproducere. În cadrul populaţiei feminine, acest contingent 
deţinea, la recensământul din 1992,  o pondere de 44,2%, iar in 2002, 45,4%, în timp ce 
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segmentul de maximă fertilitate - cu vârsta cuprinsă între 20-29 ani – reprezenta la cele doua 
recensăminte, 12,45% si respectiv 14,98% din populaţia feminină. 
 

Structura pe grupe de fertilitate a populatiei 
feminine (1992,2002)

314
259
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98
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0 500 1000 1500 2000
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2002

A
n
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pop.fertila grupa maxima de fertilitate pop.nefertila

 
Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 

 
An Total 0-14 

ani 
14-19 

ani 
20-29 

ani 
30-49 

ani 
> 

50ani 
1992 1558 314 107 194 388 555 
2002 1548 259 98 232 374 585 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 
 
 De remarcat este faptul ca populaţia fertilă cu vârsta cuprinsă intre 14 şi 19 ani a 
cunoscut o diminuare a ponderii intre cele doua recensăminte (de la 20% in 1992, până la 
16,7% in 2002), procesul de modificare a comportamentului demografic afectând aşadar 
negativ potenţialul fertil al comunei.  Comuna dispune totuşi de un potenţial fertil semnificativ.  
 Un aspect legat de structura pe grupe de vârste, cu implicaţii sociale importante îl 
constituie raportul de dependenţă demografică a populaţiei tinere şi a celei vârstnice faţă de 
populaţia adultă/aptă de muncă. 
 Acest indicator oferă o imagine orientativă asupra presiunii pe care o exercită cele 
două grupe de vârstă în mod obişnuit inactive din punct de vedere economic asupra 
populaţiei adulte/apte de muncă. 
 Raportul de dependenţă demografică a populaţiei cu vârsta de 0-14 ani era de 
178,51‰  in 2002, in timp ce pentru populaţia vârstnică era de 231,58‰, rezultând prin 
însumare un raport total de dependenţă economică de 410,09‰ la nivel de comună.  
 În timp ce, pe de o parte, proporţia de indivizi tineri reprezintă un avantaj din punct de 
vedere demografic şi al perspectivelor de evoluţie a resurselor umane, pe de alta, un raport 
de dependenţă demografică ridicat denotă o sarcină socială crescută pentru populaţia activă 
din punct de vedere economic şi potenţial aducătoare de venit. 
 

Structura etno-lingvistică şi confesională a populaţiei 
 
 Structura etno-lingvistică a populaţiei comunei Pojorâta a diferit in timp, fiind 
influenţata de situaţia  socio-politică a teritoriului. 
  In afara de populaţia de naţionalitate română, care a fost întotdeauna majoritară, un 
rol aparte in dezvoltarea comunei l-a jucat comunitatea germană colonizată aici. In timpul 
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ocupaţiei austriece, au fost aduşi colonişti din Styria, Boemia, Zipa si Grain, ce au întemeiat, 
pe raza localităţii, satul austriac Luisenthal. Comunitatea germană avea un statut politic 
aparte, beneficiind de conducere şi pecete proprie, şi a avut o influenţă deosebită asupra 
dezvoltării socio-economice a zonei. Au construit 2 biserici, una catolică si alta evanghelistă, 
care mai funcţionează şi astăzi.  
  Astfel, dacă in secolul XIX si la începutul secolului XX, populaţia de naţionalitate 
germană colonizată pe teritoriul comunei in timpul dominaţiei austriece deţinea o pondere 
importantă din total, aceasta a scăzut pe parcurs, ajungând la cifre foarte mici la ultimul 
recensământ (22 persoane).  
  Analizând comparativ situaţia structurii etnice in diferiţi ani din secolul XX si XXI, 
reprezentată grafic in cartodiagramele de  mai jos, remarcăm că, dacă la începutul secolului 
XX populaţia comunei se prezenta ca un adevărat mozaic de naţionalităţi, in timp ea s-a 
simplificat foarte mult, ajungând la o majoritate covârşitoare a populaţiei de etnie română.  

AN POPULAŢIA 
STABILA 

ROMÂNĂ RROMĂ GERMANA MAGHIARĂ, 
UNGARĂ 

UCRAINEANĂ ALTE 
NAŢIONALITĂŢI 

1966 3626 3506  100 6 10 4 
1992 3109 3042 17 43   7 
1996 3130 3068 33 28 1   
2002 3109 3060 24 22   3 

Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997, DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 
 

Structura etnica a populatiei comunei 
Pojorata,1910
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Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997 

Structura etnica a populatiei comunei 
Pojorata,1930
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Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997 
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Structura etnica a populatiei comunei Pojorata, 
1966
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Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997 

Structura etnica a populatiei comunei Pojorata, 
1992

romani
98%

rromi
1%

germani
1%

alta etnie
0%

 
Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 

 

Structura etnica a populatiei comunei Pojorata, 
2002

Romana
98%

Alte 
nationalitati

0%

Maghiara, 
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0%

Ucraineana
0%

Germana
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Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 

 
 

 Comunităţile minoritare prezente in comună ca efect remanent al dominaţiei 
habsburgice (boemi, moravi, slovaci,etc.) sau al opresiunii politice in anumite perioade 
istorice (cum este cazul evreilor si polonezilor refugiaţi in zonă in perioada 1939-1941 
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datorită mişcării antisemite hitleriste) s-au diminuat in timp până la dispariţie, datorită 
migraţiei şi scăderii gradului de atractivitate a comunei.  
 Se remarcă in schimb creşterea numerică şi procentuală a comunităţii rrome.    
 
 Structura confesională a populaţiei se stabileşte pe baza declarării religiei practicate 
la recensământ.  
 In comuna Pojorâta, structura confesională este in strânsa legătură cu cea etnică si  a 
evoluat in mod similar.  
 La recensământul din 2002, comuna Pojorâta prezenta o majoritate confesională 
ortodoxă, atât la nivel de comună, cât şi in cele două sate componente. Romano-catolicii 
reprezintă următoarea etnie, ca si pondere la nivel de comună, fiind mai numeroşi in satul 
Valea – Putnei.  
 

Confesiune Comuna 
(%) 

Pojorata 
(%) 

Valea 
Putnei 

(%) 
Ortodocşi  96.78 97.23 93.41 
Romano-catolici 1.7 1.57 2.75 
Greco-catolici - 0.07 - 
Evanghelici - 0.04 - 
Baptişti 0.41 0.47 - 
Penticostali 0.7 0.36 3.3 
Adventişti de Ziua a 
Şaptea 

0.26 0.22 0.55 

Nedeclaraţi  0.04  
 Sursa: Memoriu general comuna Pojorâta, 1997 

 

Structura confesionala a populatiei comunei 
Pojorata, 1992

- ortodoxă
98%

- romano-
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Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 
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Structura confesionala a populatiei comunei 
Pojorata, 2002

Ortodoxa
97%

Romano-
catolica

2%

Greco-catolica
0%

Baptisti
0%

Alta religie
0%

Penticostali 
1%

 
Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 

 
  
 
 

Confesiune RPL 
1992 

RPL 
2002 

Total: 3109 3109 
- ortodoxă 3012 3009 

- romano-catolică 54 53 
- baptistă 15 13 

- penticostală * 22 
- adventistă de ziua a 

şaptea 
15 8 

- altă religie 3 4 
 Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 

Notă*:înlocuieşte valorile <=5, care contravin confidenţialităţii datelor 
 

 După cum indică reprezentarea grafică si cea tabelară, intre cele două recensăminte a 
crescut numărul credincioşilor aparţinând cultului penticostal, in timp ce restul confesiunilor 
au înregistrat diminuări ale efectivului de adepţi.    
 In comună există 2 biserici ortodoxe (una in satul Pojorâta si una in Valea Putnei) si 
doua schituri situate in teritoriul extravilan. De asemenea, pentru celelalte culte există 1 
biserică catolică, 1 biserică protestantă şi două case de rugăciune pentru penticostali.   
 
 

Structura pe locuinţe a populaţiei 
 
 Analiza fondului locativ şi a structurii populaţiei în funcţie de distribuţia pe gospodării şi 
dimensiunea gospodăriilor s-a bazat pe datele statistice de la recensământul din 2002 şi cele 
furnizate de DJS Suceava in Fişa localităţii .  
 In intervalul considerat pentru analiză, 2001-2006, a crescut constant atât numărul 
locuinţelor la nivelul comunei, cât si suprafaţa locuibilă. In 5 ani, s-au construit 59 de locuinţe 
noi, iar suprafaţa locuibilă a crescut cu 3731 mp.  
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 Creşterea numărului de gospodării are la bază în mod obişnuit fie formarea de noi 
familii prin căsătorie şi desprinderea de gospodăria părinţilor, fie stabilirea în comună a unor 
persoane care se întorc în mediul rural sau provenind din alte comune. 
 
  

Indicator 2001 2002 2003 2004 2005 
 

2006 
Locuinţe existente total 1069 1073 1079 1090 1112 1128 
Suprafaţa locuibila -total mp 52581 52839 53551 54168 55122 56312 
Suprafata locuibila pe locuitor mp 17.77 16.99 17.14 17.61 18.06 18.43 

 Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta anul 2008 
  
 

 

Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002 
 
 Distribuţia populaţiei pe gospodării evidenţiază o creştere a numărului gospodăriilor 
unifamiliale sau alcătuite dintr-un număr mai redus de persoane, pe de o parte datorită 
scăderii natalităţii şi implicit a numărului mediu de copii pe familie, iar pe de alta a îmbătrânirii 
populaţiei şi mobilităţii persoanelor, în special a unei părţi a efectivului tânăr, care migrează 
pentru muncă sezonieră sau la termen.  
 Suprafaţa locuibilă ce revine fiecărui locuitor a crescut la rândul său, in acest interval, 
fiind cu mult peste media naţională in mediul rural.  Comparativ cu 1997, când suprafaţa 
locuibilă pe locuitor era de 12,4 mp,  aceasta a crescut semnificativ, atingând valoarea de 
18.43 mp in 2006. Putem deduce astfel că gradul de confort a crescut foarte mult, fapt 
susţinut si de lucrările de modernizare a locuinţelor. In satul Pojorâta, 90% din case sunt cu 
parter si etaj sau mansardă, in timp ce in satul Valea Putnei, casele sunt in proporţie de 60% 
doar cu parter, populaţia de aici fiind îmbătrânită şi nedispunând de mijloace financiare 
suficiente pentru modernizări.  
 Toate casele dispun de energie electrică. De remarcat este faptul că, deşi la nivelul 
comunei nu există alimentare cu apă, majoritatea locuinţelor dispun de surse proprii de apă 
şi canalizare.  
  
  
c) Dinamica populaţiei 
 
 Mişcarea naturală a populaţiei 
 
 Mişcarea naturală a populaţiei reprezintă modificările survenite în numărul şi structura 
populaţiei ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. Această componentă a 
mişcării populaţiei se reflectă şi în structura pe vârste şi pe sexe a populaţiei, cât şi asupra 
distribuţiei în teritoriu, având o influenţă directă asupra caracteristicilor dimensionale ale 
localităţilor. 
 Un indicator al mişcării naturale este sporul (bilanţul) natural al populaţiei, care 
reprezintă diferenţa dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii şi relevă creşterea sau scăderea 
numărului de locuitori. 

specificatie RPL 
2002 

Total locuinţe – număr - comuna 
POJORÂTA 

1069 

- sat POJORÂTA 932 
- sat VALEA PUTNEI 137 
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 Bilanţul natural al populaţiei 
 
 Componenta activă a mişcării naturale a populaţiei, natalitatea, este cuantificată prin 
rata natalităţii, care reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de un an 
raportat la o mie de locuitori. 
 Evoluţia natalităţii se află mai ales sub influenţa modernizării comportamentului 
demografic, fenomen care se manifestă mai pregnant în zonele urbane şi ariile adiacente, 
cum este şi cazul comunei Pojorâta, situată la doar 8 km de municipiul Câmpulung 
Moldovenesc. 
 
 Specificul acestui model este dat de reducerea şi stabilizarea natalităţii la un nivel 
redus, pe fondul scăderii numărului mediu de copii pe familie în paralel cu creşterea vârstei 
medii a primei naşteri la femei. 
 Alţi factori care acţionează asupra natalităţii şi contribuie la adoptarea acestui 
comportament denatalist sunt cei economici (insecuritatea materială), dar şi cei legaţi de 
structura pe grupe de vârstă a populaţiei. 
 In comuna Pojorâta, natalitatea înregistrată in perioada 2001-2006, a fost mult sub 
media totală pe judeţ, precum si sub cea judeţeană pe mediul rural. In cadrul intervalului 
considerat, natalitatea a urmat o traiectorie sinuoasă, perioadele de scădere alternând cu 
cele de creştere uşoară. Valoarea cea mai ridicată s-a înregistrat in 2001 (9.80‰), iar in 
2003 a fost atins minimul de 6.40 ‰ , după care a urmat din nou o fază de creştere uşoară.  
 

Indicator 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Natalitate 29 29 20 21 26 23 
Mortalitate 39 38 37 39 39 42 

Spor 
natural 

-10 -9 -17 -18 -13 -19 

Rata 
natalitatii 

(‰) 

9.80 9.32 6.40 6.82 8.51 7.53 

Rata 
mortalitatii 

(‰) 

13.18 12.21 11.84 12.68 12.77 13.75 

Spor 
natural (‰) 

-3.38 -2.89 -5.44 -5.85 -4.25 -6.22 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
 
 Mortalitatea s-a menţinut la valori apropiate in decursul intervalului considerat. Ca si in 
cazul natalităţii, valoarea cea mai mică s-a înregistrat in anul 2003 (11.84 ‰), iar maximul in 
2006 (13,75‰). Comparativ cu valoarea judeţeană a mortalităţii in mediul rural, valorile 
atinse in comuna Pojorâta de acest indicator au fost întotdeauna mai mari, fiind in corelaţie 
cu fenomenul de îmbătrânire a populaţiei.  
 Sporul natural al comunei Pojorâta a fost negativ pe toată durata analizată (2001-
2006), efectele sale fiind resimţite cel mai acut la nivelul structurii demografice, ce tinde să se 
degradeze din ce in ce mai mult.  
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Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 

 
Bilanţul migrator al populaţiei 

 
 Migraţia populaţiei se defineşte ca fiind acea mişcare în teritoriu prin care se modifică 
numărul şi structura pe vârste şi sexe a populaţiei, ca urmare a intrării sau ieşirii din aria 
administrativă respectivă a unui număr de persoane din/spre alte arii administrativ teritoriale. 
 Migraţia are două componente, emigraţia (ieşirile) şi imigraţia (intrările de populaţie), a 
căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigraţiei, respectiv rata 
imigraţiei. Prin compunerea acestora se obţine soldul migrator, care este un indicator al 
atractivităţii teritoriului respectiv pentru migranţi. 
 După durata pe care se manifestă, migraţia poate fi definitivă, temporară şi de tip 
pendulator (navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând în timp populaţia 
comunei Pojorâta.  
 Plecările de forţă de muncă au fost mai accentuate in perioada 1977-1995 determinate 
de tentaţia pe care o reprezenta atunci oraşul, ca centru de polarizare a forţei de muncă din 
mediul rural. In ultimii ani, s-a constatat o reducere constantă a plecărilor, ca urmare a 
contextului general socio-politic şi economic.  
 Din datele pe care le avem din Fisa cadru a localităţii furnizată de Primăria comunei, 
date obţinute in urma anchetelor de teren cu privire la fenomenul emigraţiei externe, rezultă 
ca in perioada 2002-2006 s-a înregistrat o creştere de peste 4 ori a numărului de emigraţii.   
 

Localitatea Total 
Emigraţii 

2002 

Persoane 
Plecate 

Temporar 
(Cel Mult 12 

Luni) 

Persoane 
Plecate Pentru 
O Perioada Mai 

Îndelungată 

Emigraţia 
Plecaţi 2004 

Emigraţia 
Plecaţi 2006 

Pojorâta 22 14 8 93 106 
 

Sursa: Fisa cadru a localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
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 Se observa, de asemenea, ca numărul de emigranţi a crescut foarte mult in anul 2004 
comparativ cu perioada anterioară, ca urmare a eliminării obligativităţii vizei pentru spaţiul 
Schengen. După 2002, s-a remarcat dezvoltarea unor reţele migratorii tot mai puternice care 
au sporit numărul de emigraţii, pe fondul creşterii numărului de şomeri corelate cu scăderea 
nivelului de trai al populaţiei.  
 Din păcate insă, la recensăminte se pot strânge date foarte puţine in ceea ce priveşte 
migraţia internaţională. Nu se cunoaşte numărul celor care lucrează in străinătate, doar 
numărul celor care au plecat prin oficiul forţei de muncă este cert.  
 Soldul migratoriu al comunei Pojorâta s-a menţinut pozitiv până in 1966, după care 
devine negativ. In perioada 2001-2006 insa, el a fost in întregime pozitiv, echilibrând efectul 
sporului natural negativ.  
 Datele furnizate de DJS Suceava pentru intervalul 2001-2006 vizează stabilirile si 
plecările de domiciliu din localitate, inclusiv migraţia externă. Remarcăm insă ca in ceea ce 
priveşte emigraţia, cifrele sunt mult mai mici decât cele obţinute in urma anchetelor de teren. 
Acest argument vine in sprijinul ideii ca este foarte dificil de monitorizat cu exactitate 
fenomenul de emigraţie.  
 In continuare, pentru analiza bilanţului migratoriu la nivelul comunei, am utilizat datele 
furnizate de DJS Suceava in Fisa localităţii comunei Pojorâta.   
 Conform acestora, numărul imigranţilor (al celor care s-au stabilit in localitate) a fost in 
mod constant mai mare decât al emigranţilor, astfel încât bilanţul a fost pozitiv pe toată 
durata analizată.  
 Dinamica bilanţului migratoriu arată că acesta a evoluat intr-o manieră  sinuoasă, 
marcată de o creştere bruscă survenită in anul 2002, comparativ cu anul precedent (de la 
0.33‰ la 6.10‰). Ulterior, valoarea a scăzut aproape la jumătate, pentru ca in 2005 să se 
ridice din nou la 5.89%, valoare la care s-a menţinut şi in anul următor.  
 
 

Indicator 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Imigrări 35 52 43 47 41 44 
Emigrări 34 33 31 36 23 26 

Bilanţ migratoriu 1 19 12 11 18 18 
Rata imigraţiei  (‰) 11.83 16.72 13.76 15.28 13.43 14.40 

Rata emigraţiei  
(‰) 

11.49 10.61 9.92 11.70 7.53 8.51 

Rata bilanţului 
migratoriu  (‰) 

0.33 6.10 3.84 3.57 5.89 5.89 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, , anul 2008 
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Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 

 
 

Bilanţul real al populaţiei 
 
 Bilanţul (soldul) real al populaţiei se obţine prin însumarea soldului mişcării naturale cu 
cel al mişcării mecanice a populaţiei, şi determină dinamica globală a populaţiei teritoriului 
supus studiului.  
 Am analizat comparativ evoluţia ratei bilanţului real al populaţiei pe teritoriul comunei 
Pojorâta la nivelul anului 1996, precum şi pentru intervalul 2001-2006.  Remarcăm că există 
o diferenţă mare intre valorile componentelor bilanţului real înregistrate in anul 1996 si 
valorile aceloraşi indicatori înregistrate in perioada 2001-2006. Această diferenţă, net 
favorabilă anului 1996, provine in principal din valorile foarte ridicate ale imigraţiei înregistrate 
in acest an.  
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Sursa: Fisa localităţii com. Pojorâta, , anul 2008  
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 Indicator 

Anul 
   
1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Imigraţia 
(nr. persoane) 

98 35 52 43 47 41 44 

Rata imigraţiei (‰) 
 

31.3 11.83 16.72 13.76 15.28 13.43 14.4 

Emigraţia 
(nr. persoane) 

14 34 33 31 36 23 26 

Rata emigraţiei (‰) 
 

4.47 11.49 10.61 9.92 11.7 7.53 8.51 

Soldul migrator 
(nr. persoane) 

84 1 19 12 11 18 18 

Rata soldului migrator 
(‰) 

26.83 0.33 6.1 3.84 3.57 5.89 5.89 

Bilanţul natural (nr. 
persoane) 

-4 0.67 12.9 8.16 7.43 12.11 12.11 

Rata bilanţului natural 
(‰) 

-1.27 -3.38 -2.89 -5.44 -5.85 -4.25 -6.22 

Rata bilantului real (‰) 
 

25.56 -3.05 3.21 -1.6 -2.28 1.64 -0.33 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
 La evoluţia demografică in teritoriul supus analizei, cea mai mare contribuţie a avut-o 
sporul migratoriu, care a prezentat valori pozitive pe toată durata considerată. Conform 
datelor prezentate, comuna prezintă aşadar un grad ridicat de atractivitate pentru locuire, in 
special prin prisma proximităţii faţă de municipiul Câmpulung Moldovenesc.   
 

2.5.2. Resursele umane 
 
 Resursele de muncă disponibile ale populaţiei cuprind persoanele cu vârsta între 15-
59 ani, atât în cadrul populaţiei feminine, cât şi al celei masculine. 
 În comuna Pojorâta ponderea populaţiei apte de muncă este de 59% din total, cu 
diferenţieri nesemnificative pe sate. 
 Comparând populaţia din cele două subgrupe ale populaţiei în vârstă de muncă - 20-
39 ani şi 40-59 ani, se remarcă faptul că la ambele recensăminte  raportul a fost favorabil 
pentru vârstele adulte din eşalonul inferior, ecartul fiind mai mare in 2002 (de 165 persoane), 
ceea ce indică faptul că teritoriul comunei Pojorâta dispune încă de un capital uman 
important.  
 Cea mai mare pondere din totalul populaţiei active îl deţinea, la ambele recensăminte, 
subgrupa de vârstă 20-39 de ani, ceea ce denotă un grad ridicat de vitalitate a populaţiei 
active a comunei Pojorâta.  
 Disponibilul actual şi de perspectivă de resurse umane poate fi estimat utilizând şi 
raportul de substituţie a populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei cu vârsta între 15-24 de 
ani la segmentul de vârstă 55-64 de ani, la nivel comunal: 

An 15-24 
ani 

55-64 
ani 

Raport de 
substituţie 

(%) 
1992 507 402 126.11 
2002 408 339 120.35 

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 1992, 2002 
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 Raportul de substituţie al generaţiilor depăşeşte, la ambele recensăminte, 120% 
pentru întreaga comună, deşi in 2002 a fost in scădere, astfel încât populaţia cu vârsta de 
55-64 de ani care va trece în rândul populaţiei inactive va fi înlocuită de un contingent tânăr 
superior numeric, asigurând o substituţie bună a forţei de muncă. 
  
 
 Profilul ocupaţional al populaţiei 
 
 Populaţia comunei Pojorâta înregistra la recensământul din 2002 un contingent de 
1132 persoane active, adică o rată medie a activităţii de 61.72%.  

Structura populatiei active a comunei Pojorata, 
2002

- persoane 
ocupate

91%

- şomeri în 
căutarea 

primului loc de 
muncă

3%

- şomeri în 
căutarea altui loc 

de muncă
6%

 
Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002 

Populaţia  activă -  total, din care: 1132 
- persoane ocupate 1032 

- şomeri în căutarea altui loc de 
muncă 

66 

- şomeri în căutarea primului loc 
de muncă 

34 

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002 
 
 In cadrul populaţiei active, persoanele ocupate deţin o pondere de 91%, in timp ce 6 
procente sunt şomeri in căutarea unui alt loc de muncă si 3% şomeri in căutarea primului loc 
de muncă. Putem deduce, aşadar, că populaţia tânără ce rămâne in comună întâmpină 
dificultăţi in a se insera pe piaţa muncii.  
 In ceea ce priveşte populaţia inactivă a comunei, la recensământul din anul 2002  cea 
mai mare parte era reprezentată de pensionari (cca.39%), urmaţi de elevi si studenţi (24%). 
De asemenea, o pondere importantă sunt persoane casnice si cele aflate in întreţinerea altei 
persoane si doar 5% sunt întreţinute de stat sau de alte organizaţii private.  
 

CATEGORIE POPULAŢIE NUMĂR 
PERSOANE 

Populaţia  inactivă total 1977 
Elevi/studenţi 478 
Pensionari 776 
Casnice 330 
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Întreţinute de alte persoane 280 
Întreţinute de stat sau de alte 
organizaţii private 

101 

Cu altă situaţie economică 12 
Sursa: Recensământul Populaţiei si Locuinţelor, 2002 

 

Structura populatiei inactive a comunei Pojorata

Elevi/studenţi
24%

Pensionari
39%

Intreţinute de 
stat sau de alte 

organizaţii 
private

5%
Intreţinute de 
alte persoane

14%

Casnice
17%

Cu altă situaţie 
economică

1%

 
Sursa: Recensământul Populaţiei si Locuinţelor, 2002 

 
 La nivelul anului 1997, cea mai mare parte a populaţiei active in comuna Pojorâta era 
ocupată in industrie, inclusiv industrie extractivă (cca. 45%) si doar 26% in agricultură, 
silvicultură si vânat. Următoarele activităţi, ca pondere a populaţiei ocupate, erau 
transporturile si comerţul, fiecare cu câte 9% din total, urmate de serviciile pentru populaţie, 
depozite si alte activităţi (4%) şi de construcţii (2%). Sectorul bugetar, reprezentat de 
administraţia publica, sănătate si învăţământ, ocupau in total o pondere de 5% din populaţia 
comunei, in timp ce serviciile financiare deţineau mai puţin de un procent.  
 Aşadar, profilul ocupaţional al comunei era, la nivelul anului 1997, unul mixt, sectorul 
dominant fiind, in mod tradiţional pentru această zonă, cel secundar, industrial.  
  

Structura populatiei ocupate in comuna Pojorata, 
1997

Sanatate
1%

Invatamant
3%

Transporturi 
9%

Finante 
banci

0%

Comert
9%

Administratie 
publica

1%

Alte activ., 
depozite si 
servicii pt 
populatie

4%

Agricultura, 
silvicultura, 

vanat
26%

Industrie, 
incl. 

extractiva
45%

Constructii
2%  
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Sursa: Memoriu General Com. Pojorâta, 1997 
 

 

Populatia ocupata pe activitati ale economiei nationale, 
RPL 2002

Tranzacţii 
imobiliare, 

închirieri şi servicii 
prestate 

întreprinderilor
1%

Administraţia  
publică 

4%

Învăţământ
4%

Sănătate si  
asistentă  socială

6%

Alte  activităţi  de  
servicii colective, 

sociale ş i 
personale

3%

Activităţi ale 
persoanelor 
angajate în 
gospodării 
personale

1%

Industria extractivă
6%

Pescuit ş i 
piscicultură

0%

Agricultură, 
silvicultură şi 

vânătoare
26%

Activităţi  financiare
0%

Comert, repararea 
ş i  întreţinerea  
autoveh. şi  a 

bunurilor  
personale  ş i  

casnice
8%

Industria 
prelucrătoare

25%

Construcţii
7%

Energie electrică ş i 
termică, gaze si  

apă
0%

Hoteluri  si  
restaurante

2%

Transporturi, 
depozitare, 
comunicaţii

7%

 
Sursa:DJS Suceava, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002 

 
 
 
 
 

 
Domeniu de activitate Nr. 

persoane 
Populaţia  ocupată, total, din care : 1032 
Agricultură, silvicultură şi vânătoare 275 

Pescuit şi piscicultură 2 
Industria extractivă 65 

Industria prelucrătoare 254 
Energie electrică şi termică, gaze si  apă 1 

Construcţii 69 
Comerţ, repararea şi  întreţinerea  autoveh. şi  a bunurilor  

personale  şi  casnice 
82 

Hoteluri  si  restaurante 24 
Transporturi, depozitare, comunicaţii 75 

Activităţi  financiare 5 
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate întreprinderilor 8 

Administraţia  publică  38 
Învăţământ 42 

Sănătate si  asistentă  socială 57 
Alte  activităţi  de  servicii colective, sociale şi personale 28 

Activităţi ale persoanelor angajate în gospodării personale 7 
Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2002 
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 La recensământul din 2002, situaţia era puţin diferită. Mai precis, a scăzut ponderea 
populaţiei ocupate in industrie până la 31%, dintre care 26% in industria prelucrătoare si 6% 
in cea extractivă. Ponderea populaţiei ocupate in învăţământ a crescut cu un procent, in timp 
ce sănătatea si serviciile sociale au înregistrat o creştere mai spectaculoasă, cu 5%. Si in 
administraţia publică a crescut numărul angajaţilor, ajungând la o pondere de 4% din total.  
 Remarcăm, de asemenea, o diversificare in domeniul serviciilor,  concomitent cu 
creşterea ponderii populaţiei ocupate in acest sector.  
 Activitatea economică tradiţională din comună este exploatarea si prelucrarea primară 
a lemnului, determinată de resursele forestiere valoroase: pădurile de răşinoase existente in 
teritoriu. In comună funcţionează mai multe societăţi de exploatare forestiera şi prelucrare a 
lemnului şi produselor răşinoase.   
 De asemenea, extracţia calcarului, ghipsului si a cretei reprezintă o activitate de baza, 
in comună funcţionând societatea Calcarul S.A., ce oferea, in anul 2006, locuri de muncă 
pentru 140 persoane.   
 In ceea ce priveşte agricultura,  datorită particularităţilor solului, cea mai mare parte a 
terenurilor agricole sunt utilizate pentru păşuni si fâneţe, astfel încât creşterea animalelor 
este ramura dominantă. Produsele animaliere sunt colectate si prelucrate in firma locală 
Chilia de fabricare a produselor lactate si a brânzeturilor, sau valorificate direct de către 
localnici pe piaţa agro-alimentară din Câmpulung.  
 Comerţul era reprezentat la nivel de comună, in anul 2006, prin 14 unităţi de comerţ cu 
amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi si tutun. Numărul de salariaţi al unei astfel de unităţi era cuprins intre 1 si 8.   
 Proximitatea fata de masivele Rarău, Giumalău si Obcina Mestecănişului conferă 
comunei Pojorâta un potenţial turistic deosebit, care a început sa fie exploatat din ce in ce 
mai intens in ultimii ani. A crescut numărul unităţilor private ce oferă servicii de cazare şi 
masă turiştilor, la nivelul anului 2006 fiind înregistrate la Registrul Comertului16 astfel de 
societăţi.  
  
 Numărul mediu de salariaţi a avut o evoluţie descendentă din 2001 până in 2005, 
pentru ca in 2006 să crească in mod spectaculos. După cum reiese din datele de mai jos, 
furnizate de DJS Suceava, sectorul care a influenţat cel mai mult evoluţia totală este 
industria, ce deţine cel mai mare număr de angajaţi.   
 De remarcat ca numărul salariaţilor in construcţii a crescut in această perioadă, la fel 
ca si cel al angajaţilor din domeniul sănătăţii si al asistentei sociale. In schimb, numărul 
salariaţilor din domeniul transport, poştă s-a redus drastic, la mai puţin de jumătate, aceasta 
scădere producându-se practic intr-un singur an, 2005.   
 Numărul salariaţilor in celelalte domenii de activitate a fost relativ constant sau a 
cunoscut variaţii foarte mici.  
 

Domeniu de activitate 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Număr mediu salariaţi – total, 
din care: 

768 718 677 634 622 725 

- agricultura       
- industrie – total, din care : 360 326 312 270 279 373 
- industria extractivă 97 98 75 72 40 152 
- industria prelucrătoare  263 228 237 197 233 215 
- energie electrică şi termică, 
gaze şi apă 

- - - 1 6 6 

- construcţii 102 80 96 90 104 115 
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- comerţ 36 42 35 37 39 32 
- transport, poştă 159 138 123 133 57 65 
- activităţi financiare, bancare 
şi de asigurare 

1 1 1 1 1 1 

- administraţie publică 10 11 11 12 12 12 
- învăţământ  31 30 30 29 30 30 
- sănătate şi asistenţă socială 9 10 9 9 40 40 

Sursa:DJS Suceava- Fisa localităţii com. Pojorâta, anul 2008 
 
 Se poate afirma, in virtutea acestor date, că asistăm la o terţiarizare treptată a 
comunei, concomitent cu încercarea de a exploata cat mai mult potenţialul natural de care 
dispune.    
 
 

Navetismul  
 
 Acest tip de mobilitate este o realitate izvorâtă pe de o parte dintr-un excedent de forţa 
de muncă din satele aparţinătoare comunei Pojorâta, iar pe de altă parte, din dorinţa 
locuitorilor de a-si completa veniturile insuficiente rezultate din exploatarea agricolă.  
 Faţă de 1989, deplasările populaţiei apte de muncă au cunoscut modificări sub raport 
numeric, generate de actualul context social-politic si economic. Ca centre de polarizare a 
forţei de muncă din comuna Pojorâta amintim: municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
comunele Sadova si Fundul Moldovei, oraşul Vatra Dornei.   
 La finele anului 1996, numărul populaţiei navetiste către centrele de polarizare a forţei 
de muncă, mai sus amintite, se ridica la aproximativ 322 de persoane. Ulterior acestui an, nu 
mai deţinem date exacte privind numărul de persoane ce practică acest tip de mobilitate.  
 Este cert insă că domeniile in care activează, la nivelul comunei, personal care nu are 
domiciliul stabil aici sunt preponderent cele din sectorul terţiar, respectiv sănătate (toate 
cadrele cu studii superioare sunt din Câmpulung Moldovenesc) şi învăţământ (doar o parte 
din personal).  
  
 

Nivelul şomajului 
 
 Disponibilul de forţă de muncă este calculat de către A.J.O.F.M. ca fiind populaţia cu 
vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activităţi productive retribuite, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 Din datele înregistrate la recensământul populaţiei din 2002 reiese faptul că populaţia 
activă se cifrează la 1132 persoane, din care un număr de 100 persoane sunt înregistrate ca 
şomeri, adică 8.83% dintre activi. Dintre aceştia, cea mai mare parte (66 persoane) sunt 
şomeri aflaţi in căutarea unui alt loc de muncă, in urma disponibilizărilor. 34 sunt tineri in 
căutarea primului loc de muncă.   
 Ponderea şomerilor este explicabilă prin dezvoltarea insuficientă a activităţilor 
economice locale, care să absoarbă această forţă de muncă disponibilă, coroborată cu 
disponibilizarea celor care lucrau anterior în centrele urbane apropiate si in industria 
extractivă din zonă.   
 Lipsa cererii pentru forţa de muncă determină o parte a forţei de muncă tinere şi adulte 
fie să migreze spre alte oraşe, fie să plece în străinătate temporar (sezonier) pentru muncă în 
ţări ca Italia, Spania, Grecia,etc. 
 Este necesar de menţionat că datele statistice cuprind doar şomerii înregistraţi ca 
atare la Oficiul Forţelor de Muncă, astfel încât la aceştia se adaugă şomerii neînregistraţi, 
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care se ocupă de agricultură pentru a subzista („şomajul ascuns”). Pe de altă parte, o parte 
din şomerii înregistraţi pot lucra fără forme legale, fie în zonă, fie în străinătate, chiar dacă 
figurează în cadrul populaţiei şomere. 
 
 
 Aprecieri asupra pieţei muncii 
 
 Piaţa muncii este definită de cele două componente: oferta de forţă de muncă, 
reprezentată de populaţia aptă de muncă, respectiv cererea de forţă de muncă, sau unităţile 
economice angajatoare. 
 Sectoarele de activitate din secundar (industrie şi construcţii) şi terţiar sunt 
prezente la nivelul comunei Pojorâta intr-o proporţie destul de ridicată pentru mediul rural, 
insă insuficientă pentru a absorbi forţa de muncă existentă şi pentru a valorifica optimal 
potenţialul de care dispune acest teritoriu. Industria extractivă, precum şi cea de prelucrare a 
lemnului, constituie domenii in care cererea de forţă de muncă este cea mai mare la nivelul 
comunei.    
 Este îmbucurător că o parte din populaţia comunei s-a reorientat spre domeniul 
serviciilor, in special a celor de agroturism, in urma reculului suferit de activitatea industrială. 
Este o activitate cu mult potenţial in zonă şi care poate aduce locuitorilor venituri 
considerabile. Pentru moment insă, agroturismul nu constituie o activitate care să creeze 
foarte multe locuri de muncă in comună, de obicei fiind practicată de către proprietari şi 
membrii ai familiei, fără a fi angajaţi cu forme oficiale.  
 Agricultura este practicată in sistem individual, in special creşterea animalelor, 
activitate la care solurile şi modul de exploatare a lor se pretează foarte bine.     
 Ponderea încă mare a activilor în agricultură maschează, pe de o parte, „şomajul 
ascuns”, faptul că persoanele care nu au un loc de muncă şi nu mai beneficiază de ajutor de 
şomaj sau altă sursă de venit, prestează activităţi remunerate in domeniul agricol fără forme 
legale. Este, de asemenea, un paravan şi pentru un alt fenomen, respectiv migraţia 
internaţională fără contract de muncă, şi deci neînregistrată ca atare. 
 În concluzie, putem aprecia că resursele umane din comună sunt utilizate insuficient, 
fapt care determină pe de o parte creşterea presiunii agricole şi a ratei de activitate în 
agricultură, iar pe de alta un anumit grad de repulsivitate a comunei generată de lipsa 
locurilor de muncă, in special pentru populaţia tânără.  
 
                                                                                                         
 Disfuncţionalităţi 
 
 Populaţia comunei Pojorâta reprezintă elementul organizator al spaţiului studiat, astfel 
încât starea sa actuală şi dinamica trebuie să coordoneze măsurile urbanistice preconizate în 
cadrul acestui plan. 
 Analiza relativ detaliată asupra populaţiei relevă o serie de disfuncţionalităţi ale 
populaţiei sub aspect demografic, social, profesional şi economic. Elementele esenţiale care 
se constituie în direcţii prioritare de intervenţie sunt sintetizate mai jos: 

Ø Spor natural negativ datorat scăderii natalităţii   
Ø Manifestarea acută a fenomenului de îmbătrânire a populaţiei în relaţie cu 

emigrarea grupelor de vârstă mai tinere şi cu diminuarea natalităţii; 
Ø Emigraţia internaţională „ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei formelor 

legale de muncă şi reşedinţă; 
Ø Ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active, care se traduce printr-un 

nivel scăzut al veniturilor din activităţi remunerate; 
Ø Ponderea mare a şomajului, mai ales in rândul tinerilor; 
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Ø Proporţia mare a populaţiei active într-o agricultură de subzistenţă şi presiunea 
agricolă care se menţine ridicată; 

Ø Dezvoltarea insuficientă a serviciilor si activităţilor din sectorul terţiar; 
Ø Cererea insuficientă de forţă de muncă în comună; 
Ø Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională. 
Ø Accesul redus la servicii sanitare. 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
           2.6. CIRCULAŢIA 
 
 

Starea tehnică - Viabilitatea şi capacitatea portantă a drumurilor 
 
Drumurile naţionale constituie reţeaua principală de căi de transport a României, 

asigurând legătura între principalele localităţi ale ţării. Reţeaua de drumuri judeţene leagă 
centrele principale la nivel de judeţ, având rolul de a colecta  şi dirija către drumurile 
naţionale traficul rutier local ce se desfăşoară pe drumurile  comunale. 

Reţeaua stradală ce străbate cele două sate componente ale comunei Pojorâta este 
compusă din drum naţional, drumuri judeţene şi drumuri săteşti, distribuită în mod judicios în 
funcţie de normativ, cât şi de necesarul de căi comunicaţie din interiorul satului. 

Reţeaua de drumuri clasificate din comuna Pojorâta este compusă din următoarele 
drumuri: 

§ DN 17 / E 576, pe direcţia NE – SV, Suceava – Vatra Dornei, străbate comuna pe 
o lungime de 18,09 km. Având în vedere traficul rutier ridicat, precum şi gradul ridicat de 
dificultate a drumului datorită serpentinelor în lungime de 3,7km de pe sectorul Mestecăniş şi 
pantei abrupte, în prezent pe DN 17 se execută cea de a treia bandă de circulaţie. Drumul 
european E 576 a fost realizat în anul 1962. 

§ DJ 175 - străbate teritoriul comunei Pojorâta pe o lungime de 2 km, asfaltat, 
realizează legătura între comuna, respectiv localitatea Pojorâta şi comuna Fundu Moldovei,  

§ DJ 175 B Pojorâta – Rarău - străbate comuna pe o lungime de 18,6km, din care 
1km asfaltat, restul fiind pietruit; 6,5 km din acest drum se află în intravilanul satului Pojorâta.  

§ Drumurile săteşti, drumurile vicinale şi Drumul Tătarilor – totalizează 48km.  
   - Drumul Izvorul Giumalăului,  
   - Drumul Mestecăniş,  
   - Drumul Pojorâta – Sadova,  
   - Drumul reprezentat de vechiul DN 17 – pe o lungime de 950m.  
   - Drumul Tătarilor se desfăşoară pe o lungime de 13km, şi este din 
pământ. 
 Pe teritoriul comunei Pojorâta s-au desfăşurat 2 proiecte SAPARD pentru reabilitarea 
unor segmente de drum:  
- Drumul de legătură cu comuna Sadova pe o porţiune de 900m,  
- Drumul Izvorul Giumalăului – pe un segment de 900m la care se adaugă 2 poduri.  
 

Prospectul între limite ale parcelelor private este: 
- 8 – 24 m la drumurile principale; 
- 7 – 9 m la drumurile secundare. 

Principalele probleme ridicate de reţeaua rutieră pot fi clasificate în următoarele 
categorii: 

• asigurarea relaţiilor între centrul de comună Pojorâta şi comunele învecinate; 
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• asigurarea relaţiilor în interiorul comunei, între satul Pojorâta şi localităţile 
învecinate, dezvoltarea acestora fiind împiedicată şi de starea proastă a 
drumurilor. 

 
b) Căi ferate 
Căi ferate. Comuna Pojorâta este traversată de linia ferată Suceava – Vatra Dornei, 

cu bifurcare spre Fundu Moldovei. Calea ferată străbate comuna Pojorâta pe distanţa de 
16,5 km. În localitatea Pojorâta îşi desfăşoară activitatea Districtul L – 4 – Pojorâta, care se 
ocupă cu întreţinerea căii ferate.  

 
Transportul în comun este asigurat de curse regulate de maxi – taxi şi autobuze pe 

traseul Vatra Dornei – Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung – Breaza, care tranzitează 
comuna Pojorâta. Există de asemenea şi trasee secundare care fac legătura cu localităţi din 
jur: Sadova, Fundu Moldovei, Ciocăneşti, Iacobeni.  

 
Situarea comunei Pojorâta de-a lungul drumului naţional DN 17 (E 576), cât şi 

prezenţa staţiilor de cale ferată în ambele localităţi ale comunei, asigură un grad ridicat de 
accesibilitate atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional.  

Problemele decurg însă din faptul că drumul naţional DN 17 care străbate teritoriul 
administrativ al comunei Pojorâta reprezintă o importantă arteră a circulaţiei de tranzit între 
regiunile Transilvania şi Moldova, iar în condiţiile creşterii numărului de autoturisme, 
capacitatea de preluare a traficului rutier este sub nivelul cerinţelor unui trafic fluent, în 
sezonul estival, mai ales, înregistrându-se valori de trafic foarte mari.  

Mai mult, calitatea căilor rutiere lasă mult de dorit, atât în ceea ce priveşte drumul 
naţional DN 17 cât şi drumurile comunale, impracticabile în timpul dezgheţului de primăvară, 
a perioadelor cu precipitaţii, pe timpul iernii. De-a lungul drumurilor comunale nu există rigole 
pentru preluarea apei rezultate din topirea zăpezilor şi din precipitaţii, astfel că, deşi 
drumurile sunt pietruite, devin cel mai adesea noroioase. De asemenea, de pe foarte multe 
trasee de drumuri comunale, datorită şiroirii de pe versanţi care crează mici torenţi, materialul 
pietros a fost spălat de pe partea carosabilă.  
 
 
 
 
 

   2.7. INTRAVILAN EXISTENT.  ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL 
  
 
 2.7.1. Caracteristici ale zonelor funcţionale 
 
 În componenţa intravilanului existent intră localitatea de reşedinţă Pojorâta, localitatea 
Valea Putnei şi trupurile aparţinătoare comunei. 

  Localităţile componente au în intravilan zone de lotizări cu diferite funcţiuni: locuire, 
agricolă, unităţi economice, unităţi de gospodărie comunală şi echipare edilitară, depozitarea 
deşeurilor, unităţi turistice şi de agrement, unităţi cu destinaţie specială.  

 
Obiective de utilitate publică: 

 
În localitatea Pojorâta funcţionează următoarele obiective de utilitate publică: 
- Primărie;  
- Poliţie; 
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- Oficiu Poştal;  
- C.E.C. 
- Biserică ortodoxă Sf. Nicolae; 
- Biserică ortodoxă Naşterea Sf. Ioan Botezătorul; 
- Schit ortodox Corlăţeni Ioan Iacov Hozevitul 
- Biserică catolică; 
- Biserica baptistă; 
- Biserica evanghelică; 
- Şcoală primară; 
- Şcoală generală 
- Grădiniţă; 
- Cinematograf 
- Cămin cultural; 
- Bibliotecă; 
- Cămin de bătrâni; 
- Dispensar uman; 
- Dispensar veterinar; 
- Farmacie umană; 
- Gară C.F. 
- Districtul L4 Pojorâta întreţinere CF; 
- Ocol silvic şi brigada silvică; 
- Canton silvic; 
- Centru de cercetare pentru cultura cartofului; 
- Magazin Universal 
- Magazine mixte;  
- Brutărie; 
- Gater; 
- Parc; 
- Teren sport; 
- Popas turistic; 
- Atelier auto; 
- PECO; 
- Cimitir ortodox; 
- Cimitir catolic; 
- Depozit deşeuri. 
Localitatea Valea Putnei 
- Şcoală generală clasele I-IV; 
- Grădiniţă; 
- Cămin cultural; 
- Biserică ortodoxă 
- Magazin alimentar; 
- Magazine mixt; 
- Oficiu Poştal;  
- Gară; 
- Schit; 
- Păstrăvărie; 
- Gater; 
- Cimitir. 

 
Zona pentru locuinţe 
Fondul de locuinte este constituit din casele cu regim de înălţime P, P+1, P+2. 
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Zona de locuinţe se află amplasată în lungul drumurilor principale ce străbat localităţile 
componente ale comunei, urmând ca în cadrul zonei de locuit să existe unităţi de deservire 
curentă (spaţii comerciale şi prestări servicii). 
 
 Evidenţa fondului locativ în comuna Pojorâta 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Locuinţe 1069 1073 1079 1090 1112 1128 

Suprafaţa locuibilă 
totală (m2) 

52581 52839 53551 54168 55122 56312 

Locuinţe în propr. 
publică 

25 25 25 25 25 25 

Suprafaţa locuibilă 
( m2) propr. publică 

950 950 950 950 950 950 

Locuinţe din fonduri 
private 

1044 1048 1054 1065 1087 1103 

Suprafaţa locuibilă 
(m2) propr. privată 

51631 51889 52601 53218 54172 55362 

              Sursa: După informaţiile furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, 2008 
     

 Suprafaţa locuibilă care revenea în medie fiecărei locuinţe în anul 2001 era de 49,19 
m2. La nivelul anului 2006, suprafaţa locuibilă/locuinţă era în medie de 49,92 m2, 
observându-se o creştere substanţială faţă de anul 2001. 
 Dacă se raportează suprafaţa locuibilă la numărul de locuitori, rezultă  pentru anul 
2001 o valoare medie pe locuitor de aprox. 17,77 m2 suprafaţă locuibilă, iar pentru 2006 o 
medie de 18,44 m2, ceea ce arată o creştere sensibilă a suprafeţei ce revine fiecărui locuitor. 
  

Caracteristici: 
 - casele noi se construiesc din fonduri proprii ale populaţiei 

 - fondul construit este format în cea mai mare parte din case dezvoltate pe parter, iar 
cele construite în ultimii ani sunt de tip P+1 şi câteva P+2; 
 - schema funcţională este cea tradiţională pentru aceste locuri: un hol cu două până la 
cinci încăperi, cu bucătăria în interior sau separat într-o anexă, cu învelitori din tablă, şindrilă, 
ţiglă; 

- materiale de construcţie - gama materialelor este diversificată, în cea mai mare parte 
durabile: lemn, cărămidă autohtonă până la bolţari BCA şi cărămidă importată; 
 - în perioada 2001 - 2006 s-au construit  73 case, astfel: 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Nr. 
case 14 4 6 11 22 16 

 
 - din punct de vedere al dotărilor edilitare se poate menţiona că gradul de dotare este 
bun; 
 -  starea locuinţelor în general este peste nivelul mediu al judeţului. 

 
Destinaţia construcţiilor :            - locuinţe   92% 

                                                         - social - culturale   5% 
                                                         - agrozootehnice şi industriale  3% 
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Regimul de înălţime  :   construcţii parter, P+1,P+2  100% 
 
Materiale de construcţie:            - lemn   70% 

                                                         - zidărie, beton   30% 
 
Caracteristici de amplasament:        - perioada de colţ                            Tc=0,70 

                                                         - acceleraţiei terenului pentru proiectare, pentru 
cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani                 aG = 0,12g. 

                                                         - terenul bun de fundare este situat la cca.   
(-0,80)-(-1,20)m de la CTN, având caracteristici complexe, fiind în mare parte leossoid, 
sensibil la umezire; 

 
     Vechimea construcţiilor şi grupe de încadrare conf. Normativului P-100 / 92: 

- realizate până în 1940  - grupa A1    50% 
- realizate 1941-1963      - grupa A2    20% 
- realizate 1964-1981      - grupa A3    20% 
- realizate după 1981      - grupa A4    10%  

 
     Gradul de asigurare şi de risc privind rezistenţa şi stabilitatea actuală a fondului 

construit. Atât ca urmare a deteriorării elementelor structurale provocate de seisme, cât şi 
datorită vechimii clădirilor, se apreciază că fondul construit prezintă următoarele grade de 
asigurare şi de risc:  

 
- R=0.50                 50% 
- R=0.25 - 0.5         30% 

 - R=0.10 - 0.25       20% 
  RSI          40% 
  RSII        20% 
  RSIII        20% 
            RSIV       20% 

 
     Durata de funcţionalitate în timp a fondului construit se calculează conform 

Normativului P100 / 92, în funcţie de gradul de asigurare R; având în vedere valorile 
prezentate, se apreciază că se impun intervenţii în timp asupra construcţiilor prin reparaţii 
capitale şi consolidări, conf. OG nr.20/94, OG 925 / 95 şi Legii 82 / 96, după cum urmează: 

R=0. 1        T=1 an            5%   din fondul construit 
R=0. 2        T=4 ani          10%  din fondul construit 
R=0. 3        T=9 ani          20%  din fondul construit        
R=0. 4        T=16 ani        35%  din fondul construit        

 R=0. 5        T=25 ani        30%  din fondul construit       
 
     Realizarea noilor construcţii se va face avându-se în vedere folosirea zidăriei de 

cărămidă, a betonului şi a lemnului la alcătuirea structurilor de rezistenţă, cu respectarea 
normelor şi normativelor în vigoare privind atât calculul de rezistenţă şi stabilitate, cât şi 
modul de alcătuire a elementelor. 
 
 Disfuncţionalităţi: 
• Calitatea necorespunzătoare a unor construcţii cu structuri de deterioare şi statut incert 

în privinţa asigurării stabilităţii şi siguranţei în exploatare;  
• Unele locuinţe sunt realizate din materiale nedurabile, neavând la bază un proiect şi 

asistenţă minimă în realizarea lor; 
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• Unele locuinţe sunt amplasate pe zone cu risc (malul râului Moldova, pe partea celor 
două sate, unde există un fenomen de eroziune accentuat, cu pierderea unor suprafeţe 
însemnate de teren din proprietatea comunei, precum şi riscuri foarte mari de inundaţii). 

• Dezvoltarea insuficientă a echipării edilitare: 
• Nu toţi locuitorii beneficiază de alimentare cu apă în sistem centralizat, unii se  

alimentează cu apă din fântâni a căror grad de potabilitate nu este stabilit; 
• lipsa sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale; 
• telecomunicaţiile şi serviciile au o slabă dezvoltare; 

 
Suprafaţa ocupată de căile de comunicaţii şi căile ferate din comuna Pojorâta este de 

126ha, reprezentând 0,91% din teritoriul comunei şi este formată din drumurile naţionale, 
judeţene şi săteşti care traversează intravilanul localităţii. 
. Ca forme de proprietate, structura este următoarea:  
 

forme de proprietate ale drumurilor şi căilor ferate Suprafaţa 
(ha) 

Suprafaţa totală ocupată de drumuri şi căi ferate 126 
Proprietate publică - total, din care:  108 
proprietate publică aparţinând statului 108 
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 18 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 90 
Proprietate privată - total, din care:  18 
proprietate privată a unit. administrativ teritorială 18 

  Sursa: date furnizate de Primăria Pojorâta 
 
 Zona pentru instituţii publice şi servicii 
 Funcţiunile existente în cadrul zonei centrale sunt cele specifice - obiective social-
culturale ( primărie, poştă, instituţii de învăţământ, dispensar, poliţie, instituţii de cultură, 
instituţii de cult) şi locuire. 

Obiectivele social-culturale amplasate în zona centrală a comunei, respectiv în centrul 
fiecărei localităţi sunt următoarele:   
 

•  Primăria 
           Funcţionează în localitatea Pojorâta, într-o  clădire cu P+1, construită din materiale 
durabile şi se află în stare bună de funcţionare.  

•  Poliţie: 
 Se află în localitatea Pojorâta, funcţionează într-o clădire P+1, aflată în bună stare de 
funcţionare. 

• Sănătate:  
Asistenţa medicală în comuna Pojorâta este asigurată de dispensarul comunal situat 

în localitatea Pojorâta. Dispensarul este deservit de un medic de familie generalist. Există şi 
un cabinet stomatologic, în care serviciile medicale sunt asigurate de un medic stomatolog şi 
un cadru sanitar mediu. Dispensarul din localitatea Pojorâta beneficiază de apă curentă din 
surse proprii. Cabinetele medicale sunt bine dotate, serviciile medicale fiind asigurate de 
cadre medicale bine pregătite profesional.  

În satul Valea Putnei există un punct sanitar, deservit de către un medic de familie.  
În satul Pojorâta funcţionează farmacia „Rose”, care asigură furnizarea 

medicamentelor pentru populaţie.  
În localitatea Pojorâta funcţionează Centrul de Asistenţă Socială care adăposteşte un 

număr de 70 de persoane asistate, serviciile fiind furnizate de 1 medic şi 3 cadre sanitare 
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medii. Remarcăm insuficienţa personalului medical precum şi necesitatea angajării unor 
medici psihiatri.  

• Cultură: 
Prima atestare documentară despre existenţa unei şcoli în satul Pojorâta s-a facut în 

anul 1767. Şcoala funcţiona în cadrul bisericii din sat. În urma anexării regiunii Bucovina de 
către Imperiul Habsburgic şcoala ca instituţie a suferit o amplă transformare. În anul 1866, la 
29 mai, şcoala cu predare în limba română se separa de cea germană, ca şi celelalte şcoli 
care funcţionau în Ocolul Câmpulung Moldovenesc, o adevărata citadelă a românismului.  

După Marea Unire, învăţământul cunoaşte o organizare şi dezvoltare nouă care, cu 
anumite întreruperi obiective – al II-lea Război Mondial, a continuat, ajungând la o dotare 
bună în prezent.  

În comuna Pojorâta funcţionează în prezent (feb. 2008) următoarele unităţi de 
învăţământ:  

Satul Pojorâta:  
§ Învăţământul preşcolar : 2 grădiniţe de copii,  
§ Învăţământul primar: 2 şcoli cu clasele IV,  
§ Învăţământul gimnazial: 1 şcoală cu clasele V – VIII. 
Satul Valea Putnei:  
§ Învăţământul preşcolar: 1 grădiniţa de copii; 
§ Învăţământul primar: 1 şcoala generală I – IV.  
Grădiniţele de copii se află în imobilele şcolilor I – IV din comună.  
În Şcoala cu clasele V-VIII Pojorâta, învăţământul se desfăşoară în curs de zi, într-un 

schimb, desfăşurându-se în 13 săli de clasă. Şcoala dispune de: 6 cabinete, 3 laboratoare, o 
bibliotecă cu 8.500 volume, un colţ muzeografic. Ca dotări pentru activitatea sportivă, Şcoala 
cu clasele V – VIII deţine un teren de sport. Nici una din şcolile cu clasele I – IV nu deţine 
sală sau teren de sport şi nici bibliotecă şcolară. 

Clădirile şcolare sunt racordate la reţeaua electrică, încălzirea se realizează cu 
ajutorul sobelor, pe baza de combustibil solid (lemn). În intervalul 1999 – 2000, în corpul de 
şcoală cu clasele I – IV din centrul satului Pojorâta s-a derulat un proiect prin care şcoala 
beneficiază de apă curentă. Şcoala cu clasele V – VIII din Pojorâta beneficiază de conexiune 
la internet.  

În prezent se află în derulare un proiect de introducere a apei curente şi de realizare a 
unui grup sanitar modern în Şcoala cu clasele V – VIII Pojorâta.  

Se desfăşoară activităţi cultural - artistice împreună cu ceilalţi factori responsabili din 
comunitatea locală, cum sunt expoziţiile de carte, festivaluri folclorice, comemorări, 
concursuri sportive, excursii şi drumeţii. Şcoala acordă asistenţă părinţilor prin lectorate şi 
audienţe. 

Cămin cultural 
Comuna Pojorâta dispune de 2 cămine culturale, atât în localitatea Pojorâta cât şi în 

localitatea Valea Poienii, ambele fiind bine întreţinute, în stare bună de funcţionare, fiind 
utilizate în special pentru organizarea petrecerilor pentru nunţi.  

Biblioteci 
- 1 bibliotecă publică, în satul Pojorâta, care avea înregistrat în anul 2005 un număr de 

9142 volume; biblioteca comunală se află în acelaşi imobil cu căminul cultural din satul 
Pojorâta şi este deservită de un bibliotecar;  

- 1 bibliotecă şcolară, care funcţionează în Şcoala cu clasele V – VIII din Pojorâta.  
În afară de căminele culturale, în localitatea Pojorâta a funcţionat şi un cinematograf. 

În prezent, clădirea respectivă nu mai este folosită în acest scop, aceasta fiind închiriată de 
către Primărie unei societăţi cultural – muzicale, care se ocupă cu reînvierea şi menţinerea 
obiceiurilor şi a datinilor, precum şi a dansurilor populare.  
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Biserici 
Satul Pojorâta:  
• Biserica Sfântul Nicolae – fără a fi înscrisă în Lista monumentelor din judeţul 
Suceava, reprezintă o raritate în România şi în Europa, datorită celor 7 turnuri (există 
4 astfel de biserici în Europa); 
• Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul; 
Satul Valea Putnei:  
• Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril; 
În extravilanul localităţilor:  
• Schitul Corlăţeni Ioan Iacob Hozevitul.  
În afara locaşurilor de cult de rit ortodox, în comuna Pojorâta mai există:  
- 1 biserică catolică,  
- 1 biserică evanghelică,  
- 1 casă de rugăciune pentru baptişti.  
 
Zona turistică 
Din punct de vedere turistic, comuna Pojorâta se încadrează în regiunea turistică 

Bucovina, regiune care cuprinde un teritoriu acoperind astăzi zona adiacentă oraşelor 
Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Siret şi Vicovu de Sus.  

Infrastructură specific turistică 
- Unităţi de cazare 
- Instalaţii de tratament 
- Săli de conferinţă, centre expoziţionale etc. 
- Pârtii de schi şi instalaţii de transport pe cablu 
- Alte instalaţii de agrement (terenuri de golf, plaje omologate „Blue Flag”, instalaţii 

de agrement nautic, parcuri de distracţii, herghelii) 
 
Zona construcţii tehnico-edilitare 
 Din această zonă fac parte captările de apă, staţiile de pompare şi rezervoarele de 

înmagazinare apă din Pojorâta şi Valea Putnei. 
 
Zona unităţilor industriale şi depozit 
Această zonă este formată din: 
- industrie de prelucrare a lemnului, 
- industrie extractivă - cariere : Pârâul Cailor (extracţie dolomit ) - aflată în 

exploatare, cariera Breaza (extracţie ultrabazit serpentinizat ) - aflată în exploatare, 
cariera Botuş (extracţie calcar ) - exploatare sistată; 

- industrie alimentară.  
 
Zona unităţilor agro-zootehnice 
Aceste acţivităţi se realizează prin unităţi care au ca domeniu de activitate creştarea 

animalelor (bovine, porcine, ovine) şi cultura plantelor(cartofi, legume). 
 
Zona de gospodărie comunală  
Este formată din depozitele de gunoi menajer din satele comunei, depozitarea 

realizându-se  în containere metalice; pentru satul Pojorâta există 7 puncte de colectare, iar 
pentru Valea Putnei 3 puncte de colectare. 

Depozitele menajere vor trebui dezafectate până în anul 2015, conform HG Nr. 
349/2005. 

Tot din această zonă fac parte cimitirele din ambele localităţi ale comunei. 
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           Bilanţ teritorial 
 

Bilanţ teritorial localitatea POJORATA existent 
 

Nr. 
crt. Zone funcţionale 

POJORATA 
ha % 

1 Locuinţe şi funcţiuni complementare 234.00 34,40 

2 Instituţii de interes public 10.20    1,50 
3 Zona de unitati agro-zootehnice 4.70     0.70   
4 Zona de unitati industriale si de depozitare 21.10    3.00 
5 Zona parcuri, sport, turism 2.00 0.30 
6 Zona cu echipare tehnico- edilitara 2.00 0.30 
7 Gospodărie comunală, cimitire 4.50 0.60 
8 Căi de comunicaţie şi transport rutier 20.70 3.00 
9 Căi de comunicaţie şi transport feroviar 3.80 0.50 
10 Terenuri arabil 393.00 55.70 
11 TOTAL teritoriu intravilan existent         705.00 100,00 

 
 
Bilanţ teritorial localitatea VALEA PUTNEI existent 

 
Nr. 
crt. Zone funcţionale 

VALEA PUTNEI 
ha % 

1 Locuinţe şi funcţiuni complementare 31.00 35.70 

2 Instituţii de interes public 3.00    3,50 
3 Zona de unitati industriale si de depozitare 1.50    1.80 
4 Zona parcuri, sport, turism 1.00 1.10 
5 Zona cu echipare tehnico- edilitara 1.00 1.10 
6 Gospodărie comunală, cimitire 1.60 1.80 
7 Căi de comunicaţie şi transport rutier 5.70 5.70 
8 Căi de comunicaţie şi transport feroviar 1.20 4.80 
9 Terenuri arabil 41.90 48.20 
10 TOTAL teritoriu intravilan existent         87.00 100,00 
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 
În afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le degradează, 

ecosistemele sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi 
importante pagube materiale, iar uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti.  

Riscul reprezintă nivelul probabil al pierderilor de vieţi omeneşti, al numărului de 
răniţi, al pagubelor aduse proprietăţilor şi activităţilor economice de către un anumit fenomen 
natural sau grup de fenomene într-un anumit loc şi într-o anumită perioadă. 

În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un 
timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă.  

În literatura de specialitate sunt considerate riscuri naturale următoarele: 
- riscuri climatice: furtuni, secetă, inundaţii provocate de reţeaua hidrografică, 

datorită ploilor, topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice 
(caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită gheţurilor şi altor materiale de pe 
versanţi, împotmolire; 

- cutremurele de origine tectonică; 
- riscuri geomorfologice: alunecări de teren şi eroziuni, prăbuşiri, căderi de roci. 

 Pentru teritoriul comunei Pojorâta, zonele expuse la riscuri naturale sunt reprezentate 
de cele afectate de fenomenele meteorologice periculoase, de zone cu alunecări de teren, 
zone posibil a fi afectate de incendii de pădure şi fenomene distructive de origine geologică. 
 
 
      2.8.1. Fenomene meteorologice periculoase: furtuni, inundaţii, îngheţ  
 
 Îngheţul în aer şi la suprafaţa solului, ca fenomen meteorologic de risc, prezintă mare 
importanţă din punct de vedere practic, în special pentru agricultură.  
 Căderile abundente de zăpadă, însoţite de viscol sunt şi ele fenomene               
meteorologice care se produc în anotimpul rece, îngreunând sau împiedicând accesul în 
zonă. 
 Furtunile sunt fenomene meteorologice generatoare de risc datorită faptului că   
circulaţia atmosferică reprezintă un factor dinamic şi activ, mai ales pe culmile montane. 
Vânturile cele mai frecvente sunt cele din vest-nord-vest şi sud-est. Acestea, însoţite de 
precipitaţii, se pot amplifica fără a înregistra valori alarmante în aria depresionară.  
 Grindina, fenomen atmosferic de risc, are declanşare rapidă şi extindere locală. 
Fenomenele orajoase însoţesc, de regulă, căderile de grindină, dar mai ales furtunile, fiind 
mult mai frecvente. 
 Inundaţiile reprezintă fenomenul meteorologic periculos şi previzibil din momentul în 
care se anunţă ploi de lungă durată sau ploi cu precipitaţii abundente, ori în anotimpul de 
primăvară când se topesc zăpezile căzute în cantităţi mari. Defrişările intense, necontrolate 
intervin ca factor agravant în cazul producerii de ploi foarte abundente într-un interval scurt. 
Pe râul Moldova şi pe afluenţii acestuia se impun măsuri de regularizare în sensul prevenirii 
eventualelor efecte nefaste ale unor inundaţii şi a limita la maxim riscul producerii acestora. 
De menţionat că pagube mai însemnate se produc nu atât datorită cantităţilor mari de 
precipitaţii căzute şi care pot afecta local anumite gospodării situate foarte aproape de albia 
râului Moldova, cât datorită blocării cursurilor de apă, la producerea de ploi foarte abundente, 
cu buşteni, roci sau alte materiale cărate de torenţi de pe versanţi.  
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  2.8.2. Incendii de pădure   
 
 Posibilitatea producerii incendiilor de pădure din cauze naturale este relativ mică, 
rezumându-se la riscul declanşării lor de către fulgere. Există însă un risc general crescut de 
producere a incendiilor de pădure, dacă ne raportăm la faptul că zona comunei Pojorâta şi a 
Carpaţilor, în general, constituie importante zone de atracţie turistică. Fluxurile de turişti sunt 
mari, iar posibilitatea producerii de incendii datorate focului deschis lăsat supravegheat este 
mare. Deşi nu există informaţii despre pagube importante produse de astfel de incendii, se 
impun totuşi măsuri de prevenire a acestora prin informare, atenţionare şi amplasarea de 
către autorităţi de panouri informative, în vederea reducerii la maxim a riscului producerii 
unor astfel de incidente nefaste pentru natură şi om. 
 
 

2.8.3. Fenomene distructive de origine geologică 
 

Cutremure 
 Cutremurele de pamânt sunt mişcări bruşte ale scoarţei, care produc unde elastice 
reflectate în trepidaţii cu un impact puternic asupra aşezărilor umane. Cutremurul de pământ 
este, aşadar, un fenomen care se poate produce la orice oră, independent de voinţa omului.  
 De regulă, zona în care este situată comuna Pojorâta este supusă undelor provocate  
de cutremurele din zona seismică Vrancea, care se propagă pe direcţia N – NV şi se 
încadrează gradului de seismicitate 6,5 conform STAS 11100/1/78. 
 Ariile montane din România sunt, însă, de regulă, teritorii stabile din punct de vedere 
geologic, iar cutremurele de pământ sunt rare şi cu impact redus.  
 
 Eroziuni, alunecări de teren 

Datoritǎ interacţiunii factorilor generatori, precum şi a proceselor şi fenomenelor deja 
declanşate, pe aceeaşi unitate de relief acţioneazǎ concomitent procese diferite: eroziune de 
suprafaţǎ, eroziune de adâncime, alunecǎri, surpǎri, tasǎri ş.a. În aceastǎ complexitate, tipul 
de proces şi intensitatea lui sunt variabile, unele procese devin principale, altele secundare, 
dupǎ acţiunea dominantǎ a unuia sau altuia, spaţial putându-se distinge:  

- Suprafeţe de teren (relief) cu procese geomorfologice neapreciabile 
 În această categorie sunt incluse terenurile cu înclinare foarte slabă, apropiată de 
zero, din lungul văii Moldovei şi afluenţilor săi din zonă, ce acoperă suprafeţe restrânse.  
 - Suprafeţe pe care dominǎ eroziunea areolarǎ (de suprafaţǎ) sunt mai puţine în zonă 
întrucât teritoriul comunei este aproape în întregime acoperit fie de păduri, fie de pajişti şi 
păşuni care au un efect foarte important în frânarea proceselor graviţaţionale. Sub pajişti 
solul este mai bine structurat, iar păienjenişul rădăcinilor ierboase, la care se adaugă şi 
desişul ierbos de la suprafaţă formează o pătură care fixează şi protejează bine versantul. 
Când această pătură este degradată se declanşează procesele de versant, după cum vom 
vedea mai jos. 
 - Suprafeţele pe care dominǎ eroziunea liniarǎ (de adâncime). 

Aceste suprafeţe sunt situate pe versanţii alcǎtuiţi, în stratele superioare, în pricipal 
din argile şi marne  a cǎror impermeabilitate favorizeazǎ o scurgere superficialǎ bogatǎ ce se 
organizeazǎ în şiroiri şi torenţi, ce produce o eroziune liniarǎ intensǎ. Cele mai frecvente 
forme de eroziune liniarǎ din zonă sunt şiroirile şi ogaşele. Fenomenul este foarte prezent pe 
versanţii văii Pojorâta, mai ales pe cel drept, unde, datorită defrişărilor şi păşunatului, 
versantul este supus unor intense procese de eroziune. Forme grave ale acestui tip de 
eroziune apar şi în fostele exploatări miniere de la nord de satul Pojorâta. Aceste probleme 
apar punctual şi pe alţi versanţi, cum se întâmplă în zona satului Valea Putnei.   
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 Eroziunea în adâncime este determinată de concentrarea scurgerii lichide sub formă 
de şuvoaie (şiroaie mari) sau curenţi concentraţi. Pe versanţii bine înierbaţi, după cum s-a 
vazut mai sus, eroziunea liniarǎ se dezvoltǎ mai puţin. 
 Ogaşele sunt reprezentate, ca fizionomie, de nişte şanţuri mai dezvoltate în adâncime, 
lăţime si lungime, cu secţiune neregulată, în marea lor majoritate sub formă de V, orientate în 
mare parte pe linia de scurgere şi cu linia talvegului aproape paralelă la suprafaţa terenului. 

- Suprafeţe afectate de deplasări de teren 
 Deplasările de teren sunt procese de deplasare a maselor de pământ, pe versanţi, sub 
acţiunea gravitaţiei, favorizate de o serie de agenţi (apa, gheaţa, şocurile produse de 
cutremure sau activităţi umane). 
 Deplasările de teren pot lua forma fie a unor alunecări superficiale, fie a unor surpări, 
cum se întâmplă în cazul vechilor şi actualelor exploatărilor miniere de pe raza comunei sau 
a malurilor neconsolidate ale cursurilor de apă. 
 

Alunecările de teren fac parte din clasa proceselor de deplasare în masă, fiind 
fenomene geomorfologice care determină cele mai importante pagube prin următoarele 
caracteristici : 

- cantitate impresionantă de material transportat; 
- rapiditate cu care se efectuează deplasarea; 
- suprafeţele de teren scoase din circuitul productiv; 
- daune provocate aşezărilor umane. 

 
 Alunecările de teren reprezintă deplasarea naturală a unei suprafeţe de teren aflată în pantă pe o 
suprafaţă înclinată argiloasă, de obicei umedă, sub acţiunea gravitaţiei. 

Alunecările de teren nu reprezintă un fenomen caracteristic zonei la care ne referim, 
însă factorul uman, prin acţiunile sale recente, concretizate prin despăduriri necontrolate, 
activităţi extractive şi practicarea păşunatului intensiv, au dus la activarea în anumite 
sectoare de versant a unor astfel de fenomene cu efect nefast asupra calităţii terenurilor şi 
aşezărilor umane. 
 Acestea, împreunǎ cu eroziunea liniarǎ, micşoreazǎ potenţialul economic al unor 
terenuri sau le scot complet din categoria terenurilor agricole. 
 Asemea fenomene se produc în zona fostelor şi actualelor exploatări miniere din zonă 
(Peciştei; cariera primăriei de la intrarea în satul Pojorâta) şi pe versanţii pârâului Pojorâta, 
pe teritoriul comunei nu există probleme deosebite în acest sens, însă, în lipsa unor măsuri 
de conservare şi ameliorare a terenurilor afectate şi dacă defrişările necontrolate şi păşunatul 
intensiv vor continua, există riscul declanşării sau reactivării şi accentuării lor. 
 Cu excepţia zonelor menţionate mai sus, pe teritoriul comunei Pojorâta nu există 
probleme deosebite în acest sens, însă, în lipsa unor măsuri de conservare şi ameliorare a 
terenurilor şi dacă defrişările necontrolate şi păşunatul intensiv vor continua, în viitor există 
riscul declanşării sau reactivării şi accentuării lor. 
 Alunecările în valuri (prezente în cadrul alunecărilor stabilizate) sunt cele mai 
răspândite şi se observă cu precădere pe valea Pojorâtei. În cadrul alunecărilor sub formă de 
valuri, cornişele de desprindere sunt prezente mai ales în partea superioară a versanţilor. 
Valurile de alunecare formează mici depresiuni în care apa se poate acumula şi stagna timp 
îndelungat, numite microdepresiuni de alunecare, cum se întâlnesc, de exemplu, în preajma 
vechilor explotări miniere din nordul comunei. 
 Un rol important în apariţia şi dezvoltarea proceselor deluviale, în stabilirea 
caracteristicilor dinamice şi morfologice îl are însă umiditatea accentuată. Apa poate proveni 
atât din precipitaţii directe cât şi din sursele subterane freatice. 

Neuniformitatea suprafeţei versanţilor face ca scurgerea superficialǎ sǎ fie micşoratǎ. 
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 Cu rol activ în declanşarea şi întreţinerea alunecărilor de teren, factorul antropic poate 
fi incriminat în majoritatea sectoarelor afectate de alunecări, unde influenţa omului s-a 
accentuat treptat în decursul timpului datorită exploatărilor forestiere şi păşunatului 
animalelor. O altă influenţă au şi despăduririle din cauze naturale produse în ultimii ani, 
respectiv doborâturile produse de vânt. 
 
 
 
 

2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ 
 
 
           2.9.1. Gospodărirea apelor 
  

Surse de apă  
  Comuna Pojorâta este situată în bazinul hidrografic de ordinul II al râului Moldova şi a 
afluienţilor săi pe partea dreaptă pâraiele: Putna Mare, Izvorul Giumalăului, Praşca, Cîrjoi, 
etc. Pâraiele au un caracter torenţial în perioadele bogate în precipitaţii. 
 Alimentarea apelor de suprafaţă este predominant superficială (mai mică de 60% din 
ploi şi zăpezi), aportul subteran fiind moderat (20-40%) şi manifestându-se în principal în 
perioada de iarnă. Scurgerea medie specifică are valori de 10l/s/kmp. Scurgerea maximă se 
manifestă în perioada martie-noiembrie,  scurgerea maximă specifică având valori de 1000-
1200l/s/kmp. 
 Bazinul hidrografic are cca 1 km lăţime. Suprafaţa aproximativă a bazinului hidrografic 
este de 2,5kmp. 
 Curgerea subterană respectă atenuat panta topografică şi îşi orientează direcţiile spre 
colectorii de suprafaţă. 
 Nivelul freatic se situează în general în formaţiunea cuaternară grosieră, fundamentul 
precuaternar putând funcţiona local ca pat al acviferului. 

 
Disfuncţionalităţi:   
Apele pâraielor sunt în mare parte poluate în special de depozitarea pe malurile lor a 

unor deşeuri de rumeguş de lemn. Se impune luarea unor măsuri corespunzătoare de 
combatere a acestor surse de poluare. 

 
 
2.9.2. Alimentarea cu apă  
 
Pe teritoriul comunei Pojorâta există mai multe sisteme de alimentare cu apă din surse 

locale: fie din izvoare de suprafaţă, fie din surse de adâncime. Aceste surse alimentează un 
număr redus de gospodării şi o serie de obiective de utilitate publică din centrul comunei, 
majoritatea localnicilor consumând apă din fântâni, a căror grad de potabilitate nu este 
stabilit.   

Pentru rezolvarea acestui neajuns, în  anul 2002 - 2003 a fost executat Studiul de 
Fezabilitate al proiectului  „Alimentarea cu apă a satelor Pojorâta şi Valea Putnei, comuna 
Pojorâta, judeţul Suceava”. 

 
Disfuncţionalităţi:  
- Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comună influenţează negativ 

dezvoltarea social-economică a comunei, ce se desfăşoară într-un ritm nesatisfăcător şi nu 
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este posibilă realizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri private sau cu finanţări 
externe. 

- Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, conform 
legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse de poluare a 
apei. 

- sursele de apă existente (izvoare şi fântâni) îşi reduc foarte mult debitul în perioadele 
de secetă, iar în perioadele de iarnă locuitorii sunt nevoiti să aducă apă din zone îndepărtate. 

 
 
2.9.3. Canalizarea  
 
În prezent comuna Pojorâta nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care să 

asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor. 
 Apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor şi şanţurilor 
amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcîndu-se gravitaţional la emisarii 
naturali. 
 Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru 
pânza freatică. 
 Pentru evacuarea apelor uzate din gospodăriile se propune realizarea unui sistem de 
canalizare stradală racordat în final la o staţie de epurare ce are ca emisar râul Moldova. 
 
 

2.9.4. Alimentarea cu energie electrică 
 
Alimentarea cu energie electrică a comunei Pojorâta este asigurată din două reţele de 

medie  tensiune de 20 KV care traversează comuna, racordate la Sistemul Energetic 
Naţional. 

Esta vorba de reţeaua de 20KV care pleacă de la staţia de 110KV care pleacă de la 
staţia de 110KV Câmpulung Moldovenescspre Vatra Dornei fiind de 40 KV. 
 Posturile de transformare sunt de tip aerian, au capacitatea de 40-63KWA şi se 
alimentează radial din reţeaua de medie tensiune. Reţeaua de medie tensiune de 20 KV este 
pozată pe stâlpi de beton tip RENEL. 

Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în 
acelaşi timp şi iluminatul public. Această reţea se află în continuă extindere, pentru 
alimentarea noilor locuinţe.    

Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în comuna Pojorâta este în 
general bună. 

 
 
2.9.5. Reţeaua de telecomunicatii, activitatea de poştă 
 
Comuna este deservită de Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ S.A. Direcţia 

Regională de Poştă Suceava, Oficiul Poştal Pojorâta, companie care furnizează, prin agenţii 
săi, servicii poştale tradiţionale.  

Abonaţii telefonici din comună sunt racordaţi la centrala telefonică automată din 
comună, care are o capacitate de  numărul de abonamente telefonice în anul 2003 este de 
211. 

Instalarea de noi posturi se va face la cererea beneficiarului, soluţie stabilită de 
Romtelecom Suceava prin studiu de racordare. 

De asemenea, în comună există reţea de telefonie mobilă Orange.  
           Pentru reţeaua telefonică  de tip aerian sunt utilizaţi stâlpii de beton de tip RENEL. 
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           Locuitorii beneficiază de servicii radio-tv si televiziune, pe teritoriul comunei numărul 
de abonaţi radio este 716, iar abonaţi tv. 759, la nivelul anului 2005. 
 
 

2.9.6. Alimentarea cu gaze naturale şi căldură  
       

Teritoriul comunei Pojorâta este traversat de o conductă de transport gaze naturale de 
înaltă presiune, Dn 500mm Hârleşti (Secuieni) – Suceava, însă comuna nu este racordată la 
reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. 
 Pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Pojorâta se recomandă întocmirea 
unui studiu tehnico-economic pentru înfiinţare de distribuţie gaze naturale. 
   Alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în totalitate cu sobe cu combustibil 
solid (lemne, deşeuri agricole etc.). 
       Principala disfuncţionalitate o constituie lipsa instalaţiilor de încălzire centrală, în 
special în spaţiile socio-culturale, ceea ce înseamnă reducerea substanţială a confortului. 
  
 

2.9.7. Gospodărirea comunală 
 
Pe teritoriul localităţii Pojorâta depozitarea gunoiul menajer şi a celui provenit din 

activitatea zootehnică din gospodării se realizează în locuri bine stabilite. Aceste deşeuri sunt 
depozitate în containere metalice, pentru satul Pojorâta există 7 puncte de colectare, iar 
pentru Valea Putnei 3 puncte de colectare. 

Depozitele menajere vor trebui dezafectate până în anul 2015, conform HG Nr. 
349/2005. 

În comună nu există depozite de deşeuri industriale. 
Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Pojorâta se va face conform Directivei 

Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului naţional gestionare 
a deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004). 
 În comună  există trei cimitire:  

• în satul Pojorâta -  unul ortodox situat în partea de est a localităţii, pe partea 
dreaptă a DJ 175 spre Câmpulung Moldovenesc şi unul catolic în partea de sud-
vest a localităţii, pe partea stângă a DN 17, spre Valea Putnei; 

• în satul Valea Putnei  unul ortodox, pe partea stângă a DN 17, spre Popasul 
Mestecăniş. 

Pe viitor se va avea în vedere extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de a 
se păstra distanţa de protecţie sanitară de 50 m, conform prevederilor Ordinului nr. 536/1997 
al Ministerului Sănătăţii. 

 
  
 
 
2.10. PROBLEME DE MEDIU 

 
2.10.1. Situaţia existentă 

 
 Cadrul natural 
 Capitolul dedicat prezentării cadrului natural descrie pe larg poziţionarea comunei 
Pojorâta din acest punct de vedere, reliefând în principal aşezarea comunei într-o zonă 
montană, cu potenţial turistic ridicat, formată parţial din ultimele ramificaţii ale Obcinei 
Feredeului şi Obcinei Mestecănişului şi culmile Giumalăului şi Rarăului, zonă traversată de 



128 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
128/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

râul Moldova şi pâraiele afluente acestuia: Pojorâta, Izvorul Giumalăului, Tiniş, Putna, 
Putnişoara, Cârstea ş.a. 
 Din punct de vedere geologic substratul teritoriului aparţine atât ariei morfostructurale 
a flişului cât şi ariei masivelor cristaline şi cristalino-mezozoice a Carpaţilor Orientali. 
 Sub aspect climatic, unitatea administrativă studiată se încadrează în aria climatului 
temperat moderat continental, care suportă influenţe ale climatului boreal din nord şi unele 
manifestări ale climatului mai accentuat continental din est, cu evidente diferenţieri 
altitudinale. 
 Principalele resursele ale subsolului sunt rocile de construcţie: gresie silicioasă de 
culoare cenuşie – verzuie, conglomerate slicioase şi calcare dolomitice. Comuna prezintă 
apoi un bogat potenţial natural reprezentat prin învelişul vegetal al pădurilor şi pajiştilor şi 
bogata reţea geografică. 
 
 Spaţii verzi, sport, agrement 
 În teritoriile intravilane ale localităţilor ce fac parte din teritoriul studiat, spaţiile mai 
importante de recreere şi agrement sunt restrânse, fiind reprezentate prin terenul de sport 
(respectiv stadionul cu teren se fotbal şi incinte amenajate pentru un teren de tenis, un teren 
pentru baschet şi un teren pentru handbal ) şi un parc public amenajate în satul Pojorâta. În 
preajma unităţilor şcolare (şcoli, grădiniţe) există parcuri de joacă şi locuri special amenajate, 
precum şi o sală de sport la Şcoala cu clasele V – VIII din satul Pojorâta. Un parc de joacă 
pentru copii mai este amenajat în centrul comunei, lânga căminul de bătrâni. Alte spaţii verzi  
sunt concentrate în jurul bisericilor şi pe peluza din apropierea gării CFR. Fiind concentrate 
cu precădere în satul Pojorâta, spaţiile pentru agrement şi sport ocupă doar apx. 0,2 % din 
suprafaţa intravilanului. 
 Dincolo de toate acestea, munţii şi pădurile înconjurătoare reprezintă principala 
resursă ecologică, ambientală şi peisagistică a comunei. Potenţialul turistic şi recreativ al 
zonei este mare şi încă insuficient valorificat. 
  
 Obiective industriale şi zone periculoase 

În sectorul secundar al economiei comunei Pojorâta domină industria şi construcţiile, 
reprezentând 33% din totalul activităţilor economice. Între activităţile industriale domină 
activitatea de prelucrare a lemnului (tăiere, rindeluire, impregnare), la care se adaugă 
activităţile din industria alimentară, cu subramurile morărit şi panificaţie şi industria de 
prelucrare a laptelui. Activităţile industriale reprezintă 20% din totalul activităţilor desfăşurate 
în comuna Pojorâta. 

Industria lemnului este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei comunei 
Pojorâta, fiind susţinută de importantele resurse forestiere ale zonei, constituindu-se, de 
altfel, şi ca o activitate cu tradiţie. Un număr de zece unităţi economice au drept obiect de 
activitate prelucrarea lemnului, mai precis tăierea şi rindeluirea lemnului, impregnarea 
lemnului. Substanţele dăunătoare mediului rezultate din aceste activităţi sunt rumeguşul şi 
resturile de material lemnos depozitate incorect pe malurile apelor, care pot produce 
degradarea şi poluarea lor. Tăierile abuzive de arbori din fondul forestier, în special din 
pădurile proprietate privată, pot conduce la agravarea dereglărilor deja existente în echilibrul 
ecologic al zonei.  
 În peisajul economic al comunei, un loc important ocupă S.C. Calcarul S.A. ce are, pe 
lângă activitatea de prelucrare a pietrei şi activităţi de prelucrare primară şi superioară a 
pietrei. 
 Din industria alimentară pot rezulta deşeuri care, incorect gestionate şi depozitate, pot 
cauza efecte poluante asupra mediului. 

 Sectorul construcţiilor (13% din totalul activităţilor care se desfăşoară în comuna 
Pojorâta), caracterizat printr-un remarcabil dinamism în ultima perioadă, este şi acesta un 
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potenţial poluator pentru mediu. Din desfundarea străzilor şi drumurilor rezultă substanţe 
gudronate şi substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici (ex. asfalt, macadam). Din 
construcţia clădirilor rezultă pietriş, mortar, deşeuri de beton şi zidărie, ciment, ipsos, deşeuri 
minerale care conţin poluanţi: zidării îmbibate cu ulei sau tencuială, azbociment. 

 Emanaţiile de gaze şi fum de la staţia de preparare a mixturilor asfaltice pot produce 
poluarea atmosferei. Apoi, din activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor rezultă 
cauciuc, uleiuri uzate, reziduuri de combustibili, pulberi, care deasemenea pot fi potenţiali 
poluatori. 

 Apele de suprafaţă sunt poluate şi cu diverse substanţe nocive provenite de la 
exploatările miniere şi de la instalaţia de preparare a minereurilor, situată în satul Fundul 
Moldovei, precum şi din scurgerea apelor pluviale de pe haldele de steril existente în teritoriu. 

Industria extractivă este una din cele cu impactul cel mai puternic asupra mediului, 
prin modificări importante, grave şi greu remediabile asupra peisajului natural. Activitatea de 
extracţie este realizată în principal de către S.C. Calcarul S.A. prin trei capacităţi de extracţie 
la zi: cariera Pârâul Cailor (extracţie dolomit ) - aflată în exploatare; cariera Breaza (extracţie 
ultrabazit serpentinizat ) - aflată în exploatare; cariera Botuş (extracţie calcar ) - exploatare 
sistată.  

Activitatea de prelucrare este realizată prin trei instalaţii mecanice de concasare, 
destinate obţinerii produselor pentru lucrări de drumuri, construcţii şi siderurgie. 

 Mai există o carieră aflată în proprietatea primăriei Pojorâta, pe partea stângă a 
drumului naţional DN 17, la intrarea în localitatea Pojorâta dinspre Câmpulung Moldovenesc, 
din care se exploatează piatră spartă. 
 În ciuda oricăror instalaţii de protecţie împotriva poluării, activitatea minieră rămâne o 
sursă importantă praf şi alte substanţe toxice, dăunătoare mediului înconjurător şi sănătăţii 
umane. 
  

Reţeaua principală de căi de comunicaţie 
 Principalele căi rutiere de pe teritoriul comunei sunt: 
 - DN 17 / E 576, pe direcţia NE – SV, Suceava – Vatra Dornei, străbate comuna pe 
o lungime de 18,09 km. 
 - DJ 175 - străbate teritoriul comunei Pojorâta pe o lungime de 2 km, asfaltat, 
realizează legătura între comuna, respectiv localitatea Pojorâta şi comuna Fundu Moldovei,  
 - DJ 175 B Pojorâta – Rarău - străbate comuna pe o lungime de 18,6 km, din care 
1 km asfaltat, restul fiind pietruit; 6,5 km din acest drum se află în intravilanul satului Pojorâta.  
 - Drumurile săteşti, drumurile vicinale şi Drumul Tătarilor – totalizează 48 km: 

Comuna Pojorâta este traversată şi de linia ferată Suceava – Vatra Dornei, cu 
bifurcare spre Fundu Moldovei. Calea ferată străbate comuna Pojorâta pe distanţa de 16,5 
km. 
 
 Depozite de deşeuri menajere şi industriale 
 Pe teritoriul comunei Pojorâta nu există un depozit autorizat, corect amenajat, pentru 
gunoiul menajer.  
 Colectarea se face totuşi, în sistem mixt (neselectiv), în tomberoane amplasate pe 
întreaga suprafaţă a intravilanului, în număr de trei pe teritoriul satului Valea Putnei şi şapte 
în satul Pojorâta. Acestea sunt ridicate săptămânal, în urma unui contract încheiat cu o 
societate de salubritate din Câmpulung şi depozitate la groapa de gunoi a oraşului. 

 Pe lângă gospodării sunt amplasate, însă, depozite de gunoi provenit din activitatea 
zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea poluării solului şi a 
apei freatice, în condiţiile în care alimentarea cu apă se face exclusiv din izvoare. Deşi 
majoritatea locuinţelor sunt alimentate cu apă curentă din surse proprii, în comună nu există 
însă un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate. 
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 Depozitarea necontrolată a deşeurilor provenite din activităţile gospodăreşti şi 
industriale reprezintă un risc pentru calitatea factorilor de mediu, conducând, datorită 
fenomenului de infiltraţie, la impurificarea locală a apei şi solului şi scăderea calităţii 
terenurilor. 
 
 

2.10.2. Disfuncţionalităţi – priorităţi 
 

 Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe 
 Principala disfuncţionalitate legată de utilizarea teritoriului pe folosinţe se referă 
terenurile afectate local de eroziune în suprafaţă, alunecări de teren, sărăturare sau exces de 
umiditate. Acestea sunt în principal păşuni şi fâneţe afectate de alunecări, eroziune în 
adâncime etc. O altă problemă este aceea a defrişărilor excesive şi necontrolate executate în 
perioada recentă în vederea extinderii păşunilor sau doar pentru exploatarea lemnului, care 
au drept urmări creşterea instabilităţii versanţilor şi activarea proceselor de versant. Fostele 
şi actualele expolatări miniere ridică problema reabilitării, reconversiei, reamenajării acestor 
zone şi a haldelor de steril rezultate. 
 În ultima perioadă, datorită extinderii excesive şi rapide a spaţiului locuit pe văile 
pâraielor afluente Moldovei, se pune problema interferării în mod neadecvat şi dăunător a 
habitatului uman cu zone naturale protejate.   
 
 Identificarea surselor se poluare 
 Aerul, apa şi solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile dar şi cel mai frecvent 
supuse agresiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave nu numai asupra 
calităţii mediului înconjurător dar şi asupra oamenilor, florei şi faunei. Un prim pas în scopul 
reducerii şi eliminării impactului poluării asupra acestor factori constă în identificarea surselor 
de poluare. 
 Principalele domenii reprezentând surse de poluare a mediului comunei Pojorâta sunt 
industria, transporturile, agricultura (îndeosebi creşterea animalelor), gospodăria comunală şi 
echiparea edilitară.  
 Astfel, folosirea fertilizanţilor chimici, a pesticidelor, precum şi a îngrăşămintelor   
organice în agricultură poate determina poluarea solului şi a apei dacă nu se respectă      
concentraţia optimă stabilită prin studii agrotehnice realizate periodic. Cum însă suprafeţele 
utilizate pentru cultura plantelor sunt reduse şi se rezumă la cultivarea cu precădere a 
cartofului, impactul acestei activităţi este redus. Mai importantă este depozitarea inadecvată 
a deşeurilor provenite din activitatea de creştere a animalelor. 
 Echiparea edilitară şi gospodăria comunală generează probleme pentru mediu prin 
variate surse. În primul rând trebuie menţionate emisiile de gaze (CO, CO2, NOx, SOX), 
pulberi sedimentabile, fum, funingine, rezultate în urma proceselor de ardere de la încălzirea 
locuinţelor comunei. 
 Altă sursă de poluare ce ţine de echiparea edilitară şi gospodăria comunală este      
generată de ineficienţa colectării, transportului şi depozitării tuturor deşeurilor menajere ca şi 
de inexistenţa unor platforme controlate şi amenajate corespunzător pentru deşeurile 
menajere şi animale în localităţile comunei Pojorâta. Depozitele improvizate de deşeuri 
reprezintă adevărate surse de poluare a solului, apei şi aerului, dar şi surse de infecţii şi 
factori patogeni pentru populaţia locală. 
 Datorită acestor lipsuri în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie comunală,  
există pericolul infestării surselor locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de 
suprafaţă cu substanţe dăunătoare provenite din cultura plantelor, creşterea animalelor şi 
infiltraţiile de la depozitele improvizate de deşeuri organice şi de la grupurile sanitare 
permeabilizate. 
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 Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor 
social-economice nu afectează decât în mică măsură mediul, o mai mare problemă 
constituind-o traficul auto foarte intens, de tranzit sau local, de transport industrial.   
 Mai importante sunt însă efectele negative asupra mediului produse de activitatea 
industrială din domeniul prelucrării lemnului, extractivă (halde de steril), a construcţiilor, prin 
staţia de preparare a mixturilor asfaltice sau tăieri necontrolate,  abuzive de arbori. 
 
 Calitatea factorilor de mediu 
 Factorii de mediu aer, apa, sol, vegetaţie şi faună constituie o parte importantă a 
patrimoniului oricărei comunităţi umane. În acelaşi timp însă, ei reprezintă resursele de 
mediu cele mai vulnerabile şi cel mai frecvent supuse acţiunii factorilor poluanţi, având 
consecinţe directe şi grave atât asupra calităţii mediului înconjurător cât şi asupra sănătăţii 
populaţiei şi a celorlalte organisme vii.  

Factorii de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă de celălalt, astfel 
încât, orice intervenţie antropică asupra unei componente de mediu induce, inevitabil,       
consecinţe şi asupra celorlalte.  
  Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii de acţiuni: 

  - acţiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, unele 
fenomene climatice şi hidrologice etc.), care afectează calitatea solurilor, apelor, aerului,  
florei şi faunei şi care pot fi accentuate de activitatea antropică; 
  - acţiuni antropice generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului, care au 
un rol hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat,  
inclusiv prin dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice. 
 

a) Calitatea aerului 
Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe teritoriul    

comunei Pojorâta nu există o reţea proprie de prelevare a probelor pentru stabilirea calităţii 
aerului.  

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar, accidental sau 
continuu, reprezentate prin următoarele activităţi umane:  

- procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio –             
economice, care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), oxizi de azot 
(NOx), oxizi de sulf (SOX), hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de funingine,  
pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul iernii);  

- circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, 
aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce absorb o serie din 
gazele eliminate, fum, substanţe adăugate benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi 
calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi zgomot. 
  -  industria construcţiilor, de prelucrare a lemnului şi cea extractivă generează 
suspensii, pulberi rezultate din exploatarea, măcinarea, prelucrarea, transportul, depozitarea 
materialelor, cu efecte nocive asupra sănătăţii umane şi a vegetaţiei 
 
 b) Calitatea apelor 
   Apele de suprafaţă 
 Apa este esenţială pentru populaţie şi pentru desfăşurarea activităţilor economice. 
Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de furnizarea unei 
cantităţi suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată şi deosebit de vulnerabilă, apa poate 
fi oricând deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri concrete de protecţie. Dată fiind 
această degradare continuă, se impune gestionarea calităţii resursei de apă, astfel încât să 
se asigure cunoaşterea, conservarea, protecţia calităţii şi cantităţii acesteia. 
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 Potenţialii poluanţi ai apelor de suprafaţă de pe raza comunei sunt apele reziduale 
provenite din gospodările populaţiei şi agenţilor economici, coroborate cu lipsa reţelei de 
canalizare, dejecţiile animaliere depozitate necorespunzător, deşeurile menajere depozitate 
pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, substanţele chimice (insecticide, pesticide, ierbicide) 
folosite în agricultură şi ajunse în apele de suprafaţă prin scurgere superficială sau pătrunse 
iniţial în pânza freatică prin infiltraţii, steril de la exploatările miniere, din cariere adus de 
apele pluviale, fibre de lemn şi celuloză.  
 Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. Principalele cauze (surse) 
sunt infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din activităţi 
umane: activitatea minieră, depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, dejecţii 
zootehnice, din substanţele fertilizante şi de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, 
utilizarea frecventă de closete uscate, lipsa reţelei de canalizare, surse de apă (captări, 
fântâni) fără perimetre de protecţie. 
 
 c) Calitatea solurilor              
 Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii 
activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca 
urmare a unor fenomene naturale.  
 Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai 
multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor 
şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce este şi mai grav, 
în afectarea calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra 
calităţii vieţii omului. 
 Poluarea solurilor  
 Potenţialele surse de poluare a solurilor comunei Pojorâta sunt în principal de natură 
biologică sau pulberi şi prafuri rezultate din industria minieră şi plumb depus, provenit din 
gazele de eşapament ale autovehiculelor. 
 Astfel, principalul factor care poate cauza poluarea solurilor pe teritoriul comunei 
Pojorâta este depunerea şi deversarea pe sol a deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi     
dejecţiilor zootehnice. Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică uşor 
biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un 
îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, alături 
de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe 
terenurile agricole în cantităţi moderate şi numai după ce au fost compostate în condiţii 
controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile zootehnice determină apariţia riscului 
poluării solului datorită depăşirii capacităţii de absorbţie a solului respectiv. 
 Depunerile necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării ocupă iraţional şi 
nejustificat terenurile. Depozitarea deşeurilor este necontrolată, deschisă, fără suprafaţă de 
nivelare, conducând la poluarea solurilor din zonele respective.  
 Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului - prin diverşi germeni      
microbieni, gaze rezultate din descompunere, cu miros respingător (amoniac, hidrogen      
sulfurat şi altele) - şi a solului, prin infiltraţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de a fi 
evacuate. 
 
 Degradarea solurilor 
 Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine 
de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea solurilor. Aceste 
restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici edafice etc), 
fie de acţiuni antropice agricole; în multe cazuri, factorii mentionaţi pot acţiona sinergic în 
sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora. 
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 Principala formă de degradare a solurilor comunei Pojorâta o reprezintă eroziunea. 
Solul este expus permanent procesului natural de eroziune de suprafaţă sau în adâncime, ca 
rezultat al acţiunii factorilor de mediu (apa, aer, temperatura) şi a acţiunii umane, care are rol 
accelerator.  
 Pe măsura extinderii şi intensificării agriculturii, omul a influenţat fie în mod pozitiv, fie 
în mod negativ procesele de solificare şi evoluţia solurilor. În vederea extinderii spaţiului 
locuibil şi a păşunilor s-au practicat defrişări care au dus la creşterea instabilităţii versanţilor 
şi apoi la declanşarea eroziunii solului. Practicarea păşunatului intensiv duce, apoi, la 
agravarea stării de degradare a solurilor. 
 În zonele în care apa freatică este situată foarte aproape de suprafaţă, precum şi pe 
terenurile plate, apare fenomenul de exces de umiditate al solurilor. Aceleşi fenomen mai 
apare în microdepresiunile de alunecare şi cele din preajma fostelor exploatări miniere. În 
zonele de şes, prezenţa apei freatice la adâncimi mici duce la gleizarea solurilor. 
 Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra 
potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. 
Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare care 
determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale 
modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri 
menajere şi mai ales activităţile miniere soldate cu halde de steril depuse pe sol pot avea 
consecinţe negative asupra apelor (prin spălări, scurgeri şi infiltraţii), asupra plantelor, 
animalelor şi omului. 
 
 d) Calitatea vegetaţiei şi faunei 
 Vegetaţia naturală a comunei Pojorâta, caracteristică silvostepei, ca şi biotopurile 
caracteristice acesteia au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane: 
desţeleniri, defrişări, activităţi miniere, chimizare, păşunat intensiv, dezvoltare rurală etc. 
 Astfel, vegetaţia forestieră s-a diminuat, atât din punct de vedere al cantităţii cât şi al 
calităţii. Defrişările repetate au condus la reducerea suprafeţei ocupate de păduri a comunei 
şi creşterea celor cu păşuni, în timp ce valorificarea selectivă a speciilor forestiere a 
determinat exploatarea speciilor valoroase, ducând astfel la scăderea calităţii fondului 
forestier prin menţinerea speciilor şi exemplarelor puţin valoroase. 
 Referitor la calitatea pajiştilor, acestea au fost mult deteriorate din cauza păşunatului 
excesiv şi pe timp umed. Neîntreţinerea şi exploatarea iraţională au condus pe alocuri la 
reducerea numărului şi vitalităţii speciilor ierboase şi înmulţirea plantelor ruderale (buruieni).  
 Defrişările şi desţelenirile practicate, uneori fără discernământ, în vederea         
extinderii păşunilor, au diminuat suprafeţele ocupate de păduri. Aceste acţiuni au declanşat 
reacţii negative asupra celorlalte componente naturale: reducerea debitelor apelor subterane 
şi de suprafaţă, creşterea torenţialităţii şi a eroziunii etc. 
 Ca şi vegetaţia, fauna de pe teritoriul comunei a suferit ca urmare a presiunilor 
exercitate de activităţile antropice care au determinat restrângerea arealelor, modificarea 
componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea numerică a numărului de specii. Datorită 
rolului important al faunei în alimentaţia populaţiei şi în menţinerea echilibrului biologic al 
biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, prin instituirea 
de protecţii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. 
 Conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice constituie o condiţie a 
dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării a scăzut şi protecţia naturii 
a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuşi 
sub ameninţarea unui mare număr de factori perturbatori. 
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 Priorităţi în intervenţie 
 Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare pentru 
rezolvarea disfuncţionalităţilor majore de mediu menţionate anterior. În acest sens se impun: 

• asigurarea potabilităţii prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară a 
captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între acestea şi  
eventualele surse de impurificare (closete, gospodării);  

• realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă;  
• controlul strict al depozitării deşeurilor menajere şi zootehnice, cu respectarea 

normelor în vigoare;  
• recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri menajere şi zootehnice; 
• recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune prin consolidări, plantaţii şi 

alte lucrări de combatere a degradării solurilor;  
• aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a pajiştilor, prin evitarea 

suprapăşunatului, păşunatul alternativ pe parcele;  
• extinderea pădurii prin reîmpăduriri, efectuarea de lucrări silvice pentru întreţinerea 

pădurii (rărituri, curăţiri); 
• aplicarea unor măsuri viabile de reabilitare a fostelor exploatări miniere în vederea 

reintegrării lor în circuitul natural. Spre exemplu, în anul 2004 a fost emis avizul de 
mediu pentru închiderea perimetrului minier Valea Putnei – Praşca, cu prevederea 
lucrărilor de ecologizare stabilite în proiect prin programul pentru conformare. 

 
 
 
 

2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI   
 
 
Din analizele făcute precum şi din cele semnalate de către conducerea comunei, a 

rezultat un număr de disfuncţionalităţi cu relevanţă în contextul socio-economic actual. 
 Corelând fenomenele de natură economică cu aspectele vieţii sociale, se constată 

existenţa unei economii bazate pe: creşterea animalelor, exploataţii forestiere, turism, 
ocupaţii care angrenează o mare parte a populaţiei active, în timp ce numărul  locurilor de 
muncă din celelalte sectoare este mic, veniturile locuitorilor sunt reduse, infrastructura 
deficitară, dotări insuficiente.  
  Disfuncţionalităţi: 

• Zona de locuinţe nu s-a dezvoltat coordonat, mergând întotdeauna pe o reţea de 
străzi existente. 

• Fărâmiţarea loturilor individuale în suprafeţe mici şi lipsa formelor de asociere a 
proprietarilor de pământ duce la imposibilitatea de a exploata terenurile prin metode 
ştiinţifice (aplicabile protejării solurilor, creşterii productivităţii etc.); din scăderea 
potenţialului agricol la agricultura de subzistenţă derivă şi imposibilitatea dezvoltării 
unei industrii zootehnice. 

• Predominanţa sectorului primar şi secundar în structura populaţiei active, în 
defavoarea sectorului terţiar şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.  

• Nivelul insuficient al unor dotări social-culturale, precum şi starea precară a unor dotări 
existente afectează buna desfăşurare a proceselor specifice. 

• Drumurile săteşti sunt de calitate proastă, accesibilitatea fiind redusă în special pe 
timp nefavorabil. 

• Lipseşte  alimentarea cu apă, canalizarea şi alimentarea cu gaze naturale; 
• Lipsa sistemului integrat de management al deşeurilor menajere. 
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• Rata ridicată a şomajului; 
• Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi reconversie profesională. 
• Nivelul slab al protecţiei sociale. 
 

Aceste probleme au drept cauză: 

• Lipsa stimulentelor financiare, mai ales în sectorul agricol; 
• Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vieţii sociale şi economice ceea ce duce la 

nerealizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri private sau cu finanţări externe; 
• Lipsa unui program de dezvoltare regională; 
• Lipsa unei strategii pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului industrial local şi pentru 

dezvoltarea serviciilor; 
• Nivelul redus al salariilor şi pensiilor; 
• Lipsa investiţiilor străine; 
• Lipsa resurselor financiare locale. 

 Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt: 

• Tradiţionalismul, spiritul conservator; 
• Punerea în practică a Legii Fondului Funciar – ritmul lent de distribuire a titlurilor de 

proprietate; 
• Birocraţia; 
• Nivelul redus al bugetelor locale; 
• Blocajul financiar; 
• Echipamentul tehnic insuficient şi uzat din agricultură; 
• Accesul dificil pe piaţă ( din punct de vedere al distanţei, informaţiei şi competitivităţii ). 
 

 În urma analizei acestor probleme, cauze şi obstacole, prezentăm următoarele 
disfuncţionalităţi pe domenii: 

DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

 

AGRICULTURĂ 

• Organizarea deficitară, fărâmiţarea exagerată a proprietăţilor agricole; 
• Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinţă a terenurilor; 
• Degradarea punctuală a păşunilor prin ravenare; 
• Dezechilibrarea structurii pe categorii de culturi; 
• Suprafaţa redusă a terenului arabil 
• Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de aprovizionare tehnico – 

materială a serviciilor pentru agricultură; 
• Lipsa unităţilor locale de prelucrare a producţiei agricole; 
• Slaba implicare în preluarea producţiei agricole de la producători; 
• Lipsa calificării şi instruirii agricultorilor 

INDUSTRIE 
• Posibilităţi reduse de prelucrare a producţiei agricole; 
• Volum mic al investiţiilor străine şi extra comunale în activităţile 

industriale.  

TURISM 
• Lipsa unui punct de promovare şi informare turistică; 
• Traseele montane ce pornesc din comuna Pojorâta necesită lucrări de 

Refacere a indicatoarelor, a potecilor; 
• Lipsa cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului; 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

SERVICII 

• O parte din servicii nu sunt conştientizate ca necesitate şi utilitate; 
•  Este necesară o mai mare coordonare între cererea şi oferta de servicii 

prestate; 
• Existenţa unor servicii sub standarde; 
• Preferinţa antreprenoriatului pentru activităţile de comercializare a 

bunurilor; 
REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

• Echipare edilitară redusă; 
• Fenomen de dezvoltare tentaculară a vetrelor de sat. 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

• Degradarea echilibrului demografic, şomaj ridicat, grad de dependenţă 
economică mare. 

• Populaţia vârstnică, care are o pondere importantă, ridică probleme de 
investiţii pentru ocrotirea sănătăţii, pentru ocrotirea socială, pentru 
asigurarea bătrâneţii etc.  

• Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi reconversie 
profesională; 

LOCUIREA 

• Fond de locuit construit din materiale nedurabile, calitativ inferior sub 
aspectul confortului. 

• Zone cu P.O.T. şi C.U.T. foarte mic;  
• Multe dintre construcţiile noi sunt amplasate necorespunzător, deseori 

prea aproape de albia apelor – pericol de inundaţii la viituri;  
• Unele construcţii sunt amplasate la înălţime, cu drumuri de acces şi 

versanţi neconsolidaţi – pericol de alunecări ale versanţilor; 
• Lipsa dotărilor de strictă necesitate, sau prezenţa unora în stare 

insalubră; 
• Nu există reţea centralizată de alimentare cu apă, gaze naturale şi 

canalizare; 
• Încălzirea populaţiei se face  cu sobe cu combustibili solizi; 

 

DOTĂRI SOCIAL – 
CULTURALE 

• Construcţii inadecvate procesului de învăţământ, slab echipate sau în 
stare proastă; 

• Lipsa spaţiilor pentru activităţi cultural-sportive; 
• Slaba reprezentare a unor profile importante ( dotările şi  serviciile 

sanitare)  
• Insuficienta reprezentare a unor dotări de cultură şi recreere; 
• Deplasarea pe distanţe mari pentru asigurarea unor servicii de natură 

administrativă. 
ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE  

• Drumuri cu îmbrăcăminte degradată (starea precară a drumurilor de 
interes local din comună); 

• Starea proasă a carosabilului pe DN 17/E 576, a cărui capacitate de 
preluare a traficului este depăşită; 

• Pe timp nefavorabil, datorită amenajării şi echipării 
necorespunzătoare, pe tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, 
drumurile sunt impracticabile ; 

• Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit. 

GOSPODĂRIREA 
APELOR 

• Efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim 
torenţial;  

• Apele pîraielor sunt în mare parte poluate de depozitarea pe malurile lor a 
unor deşeuri de rumeguş de lemn. 

ALIMENTARE CU 
APĂ ŞI 
CANALIZARE 

• Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în comună; 
• Lipsa unui sistem centralizat de canalizare în comună; 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 
ALIMENTARE CU 
ENERGIE 
ELECTRICĂ 

• Lipsa reţelei electrice pentru alimentarea noilor locuinţe.   

ALIMENTARE CU 
GAZE NATURALE 

• Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale; 

TELECOMUNICAŢII • Cereri de instalare a  noi posturi telefonice neonorate. 
 

PROBLEME DE MEDIU 

PROTECŢIA ŞI 
CONSERVAREA 
MEDIULUI 

• Degradarea unor terenuri prin eroziune, alunecări de teren şi exces de 
umiditate; 

• Defrişări şi despăduriri provocate de doborâturile de vânt; 
• Tăierea pădurilor aflate în proprietate privată; 
• Lipsa informaţiilor pentru populaţia comunei Pojorâta, cu privire la 

importanţa protecţiei mediului înconjurător; 
• Lipsa informaţiilor privind sursele de poluări accidentale a factoriilor de 

mediu: aer , apă, sol.   

DEPOZITAREA 
DEŞEURILOR 
MENAJERE 

• Existenţa unui sistem centralizat de colectare şi depozitare a deşeurilor 
menajere care nu acoperă nevoile întregii localităţi; 

• Depozitele de deşeuri menajere provenite din gospodării vor trebui 
dezafectate până în anul 20015 conform HG nr.349/2005. 

 
 
 Concluzii rezultate din analiza situaţiei actuale realizate la nivelul comunei 
Pojorâta: 
 
 Comuna Pojorâta se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime medie, cu 
profil zootehnic, cu resurse ambientale turistice mari, cu resurse de forţă de muncă limitate. 
 Resursele naturale ale subsolului  sunt modeste, cu toate acestea nu sunt exploatate 
suficient. 
 Resursele naturale ce se dezvoltă la nivelul solului (solul fertil, resurse forestiere, luciu 
de apă) sunt relativ bogate, dar limitate. 
 Profilul economic actual este cel agricol. 
 Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a tuturor 
activităţilor specifice spaţiului rural. 
 Habitatul şi echipările tehnico-ediliare nu au cunoscut până în prezent îmbunătăţiri 
spectaculoase, tendinţa pentru următorii 10 - 15 ani trebuind să fie de depăşire a condiţiilor 
medii prezente la nivel de judeţ. 
 Sunt necesare precauţii privitoare la posibilitatea producerii unor fenomene ce ţin de 
riscurile naturale, în special alunecări de teren şi inundaţii. 

 
 

 
2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

 
 

În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării populaţiei precum şi în 
urma analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili următorii factori care ar putea contribui la 
relansarea dezvoltării localităţilor comunei: 

• Îmbunătăţirea structurii rurale a localităţii, cu dezvoltarea unui nucleu urban în 
centrul de comună; 
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• Valorificarea superioară a producţiei agricole vegetale şi animale, precum şi a 
lemnului, prin prelucrarea în unităţi proprii; 

• Creşterea gradului de echipare tehnico-edilitară, în primă etapă realizarea unui 
sistem centralizat de alimentare cu apă ; 

• Amenajarea de zone de agrement şi sportive; 
• Construcţii socio-culturale noi; 
• Colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozitul 

zonal, în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor; 
• Refacerea construcţiilor în care se pot desfăşura activităţi de natură socio-culturală 

(casă de cultură, grădiniţe, şcoli); 
• Transformarea calitativă a reţelelor stradale şi îmbunătăţirea căilor de circulaţie; 
• Crearea de legături corespunzătoare cu localităţile învecinate. 

 
 Opţiuni ale populaţiei 
 Solicitările populaţiei constau în:  

• Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile la alunecări, în interiorul 
intravilanelor, pentru: 
- funcţuni de interes public şi servicii care lipsesc (CEC, bănci, cabinete notariale, 

organizaţii obşteşti, comlpex comercial); 
- curţi şi construcţii, în limita a 1000 mp/gospodărie, pentru locuinţe necesar a fi nou 

construite, datorită creşterii numărului populaţiei, a creşterii confortului de locuire 
(realizarea a minim 2,85 persoane/gospodărie şi 10,5 mp arie locuibilă/persoană) 
şi de rezerva de teren pentru eventualele strămutări de gospodării situate pe 
terenuri alunecătoare; 

- eventualele unităţi industriale, industrie mică şi prestări servicii; 
- dotările de gospodărie comunală strict necesare (cimitire, platformă de compostare 

a deşeurilor zootehnice, instalaţii apa-canal, străzi, etc.);  
• Dezvoltarea unor ramuri economice care să ocupe forţa de muncă disponibilă 

(industrie mică, artizanat şi activităţi meşteşugăreşti, unităţi de procesare a laptelui şi a 
cărnii, extragerea pietrei, etc.). 

• Dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenţialului existent al cadrului natural. 
   Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare, mărimea numărului de locuitori 
şi tipul de organizare ca aglomeraţie  rurală  sunt premise ferme, comuna va continua să se 
extindă pe terenurile disponibile din jur încă din prima etapă, ţinându-se seama de toate 
categoriile de bariere existente şi de direcţiile prioritare de evoluţie. 

De aici rezultă necesitatea imperativă de a revizui întreaga strategie de dezvoltare a 
localităţilor comunei, şi în mod special a centrului de comună - localitatea Pojorâta. În afara 
schimbărilor la nivel instituţional sunt necesare schimbări ale modului şi aspectului de viaţă 
rurală. 

Trecerea la un nivel superior, în primă fază, comportă în primul rând o revizuire a 
funcţionalului zonei centrale: reparaţii capitale şi consolidarea şcolilor, a grădiniţelor, a 
căminului cultural, reabilitarea unităţii medico-sociale; în vederea integrării estetice cu noul 
centru, completarea cu noi dotări (spaţii polivalente, spaţii comerciale şi de alimentaţie 
publică). Este necesar de asemenea ca pe viitor să fie aprobate şi construite doar acele 
locuinţe care corespund din punct de vedere calitativ şi estetic cu funcţiunile de bază. 
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CAPITOLUL 3 -  PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 
 
 
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 

 
 

  Până în acest an, data finalizării prezentului P.U.G., s-au realizat următoarele proiecte 
de urbanism, care au fost luate în considerare ca studii de fundamentare pentru elaborarea 
P.U.G. –ului: 
-   P.A.T.N. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL) 
-  P.A.T.Z. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL - REGIUNEA DE NORD 

EST) 
-  PLANULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013  
-  P.A.T.J. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN) 
-  P.U.G. (PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI POJORÂTA ) 
 

Studiile de fundamentare, elaborate în cadrul P.A.T.J. Suceava şi consultate la 
elaborarea P.U.G. Pojorâta , sunt următoarele: 
- STUDIU DE CADRU NATURAL ŞI MEDIU; 
- STUDIU DE FUNDAMENTARE A POTENŢIALULUI ECONOMIC; 
- STUDIU DE FUNDAMENTARE A POTENŢIALULUI DEMOGRAFIC ŞI AL  FORŢEI DE 

MUNCĂ; 
- STUDIU DE FOND CONSTRUIT - LOCUIRE; 
- STUDIU DOTĂRI SOCIO-CULTURALE; 
- STUDIU DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA CĂILE DE COMUNICAŢIE; 
- STUDIU DE GOSPODĂRIRE COMPLEXĂ A APELOR; 
- STUDIU DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE; 
- STUDIU HIDROGEOLOGIC; 
- STUDIUL REŢELELOR ELECTRICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII; 

 
Primăria Comunei Pojorâta ne-a pus la dispoziţie pentru documentare şi analiză o serie 

de materiale întocmite de către autorităţile locale: 
 
- PROGRAM DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A JUDEŢULUI PE ANUL 2007; 
- PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013:  
- STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI  POJORÂTA PE ANUL 2008; 
-  MONOGRAFIA COMUNEI POJORÂTA;  
-  PROIECT DE ALIMENTARE CU APĂ;  
 

Demersul pe care s-a fundamentat P.U.G. Pojorâta a permis formularea unor 
propuneri şi orientări pentru principalii factori de dezvoltare economico-socială, în profil 
teritorial.  

Studiul astfel elaborat şi aprobat va reprezenta pentru autorităţile administraţiei publice 
cadrul economico-social şi urbanistic de stabilire a priorităţilor de intervenţie în acest teritoriu. 
De asemenea, va oferi elemente de temă pentru planurile de amenajare teritorială, iar pentru 
investitori informaţii utile asupra resurselor naturale şi umane, cu posibilităţi de valorificare 
imediată sau în perspectivă mai largă. 

P.U.G. reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în ansamblul 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului, stabilită prin Legea nr. 350/2001. 
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3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 
 

         Direcţii posibile de evoluţie a comunei 
 

Problematica dezvoltării ruralului şi noile raportări dintre agricultură şi industrie, dintre 
sat şi oraş, impun o reconsiderare teoretică şi conceptuală, faţă de care nu se pot elibera 
soluţii practice eficiente. Înnoirea aparatului teoretico-metodologic este impusă de 
restructurarea unor fenomene sociale cunoscute: industrializarea, urbanizarea, migraţiile 
rural-urbane, etc. şi de apariţia unor fenomene noi în perioada actuală de tranziţie: 
 - modificarea atitudinii ţăranului faţă de pământ 
 - modificarea atitudinii populaţiei urbane faţă de mediul rural, în special şomerii, 
pensionarii, etc. 
 Satul nu mai este legat exclusiv de agricultură, aşa cum nici oraşul nu mai e legat 
exclusiv de industrie. 
 În perioada actuală, dezvoltarea economiei comunei reprezintă nu doar o necesitate ci 
şi o posibilitate obiectivă. Această posibilitate constă în valorificarea crescândă a potenţialului 
economic de care dispune. 
 Dezvoltarea economică este avută în vedere de către societate nu numai pentru 
satisfacerea cerinţelor materiale de bază ci şi pentru asigurarea resurselor în scopul 
îmbunătăţirii calităţii vieţii, răspunzând cerinţelor pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, 
dezvoltare socială şi mediu înconjurător mai bun. 
 Pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea economică, dublată de 
conservarea stării mediului trebuie să constituie componente de bază ale dezvoltării 
durabile.  
 O altă preocupare este utilizarea raţională a resurselor naturale cu valoare economică 
şi potenţial limitat în timp. Acestea includ vegetaţia, terenul, diversitatea speciilor, care oferă 
oportunităţi pentru dezvoltare. 
 Dezvoltarea economică are incidenţă  nu doar asupra cadrului natural, ci şi a 
potenţialului uman. Astfel, o creştere economică susţinută implică folosirea cât mai completă 
şi cu o eficienţă sporită a forţelor de muncă. Comparativ cu alte judeţe, judeţul Suceava 
dispune de resurse importante de forţă de muncă, ceea ce conduce la un cost redus al 
muncii. 
 Posibilitatea realizării unei creşteri economice durabile se impune a fi valorificată prin 
intervenţia adecvată a tuturor factorilor conştienţi care acţionează la nivel economic şi nu 
numai. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a potenţialului economic disponibil şi 
intensificarea creşterii economice ar fi necesar ca aceşti factori să acţioneze cu ajutorul unei 
strategii economice riguros fundamentate. O asemenea strategie ar trebui să aibă ca obiectiv 
pe termen scurt refacerea şi depăşirea nivelului economic general realizat anterior anului 
1989, iar ca obiectiv pe termen lung atingerea unui nivel economic net superior.  
  Strategia de dezvoltare a ruralului urmăreşte trecerea de la gospodăria de subzistenţă 
caracteristică momentului actual, la gospodăria microproductivă, bazată pe activităţi 
specifice, corelată cu resursele locale şi cu necesităţile pieţei. 
 Din evaluarea stării economico-sociale a comunei şi din analiza posibilităţilor plauzibile 
de evoluţie pozitivă în viitor a spaţiului studiat, au rezultat o serie de priorităţi şi oportunităţi ce 
pot jalona perspectiva acestei comune. 
 Propunerile sunt prezentate pe domenii, în funcţie de eficienţa lor socială şi economică  
şi au valoare orientativă. 
 Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesităţile imediate 
semnalate. Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în funcţie de fondurile de 
care dispune comuna – fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor 
priorităţi se va stabili de către  consiliul local. 
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DOMENII PRIORITĂŢI 

AGRICULTURĂ 

• creşterea parcului auto prin dotarea cu tractoare şi utilaje 
agricole necesare; 

• realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea 
alunecărilor şi eroziunii şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al 
solurilor din comună.  

• fertilizarea solului, în special cu îngrăşământ natural; 
• îmbunătăţirea condiţiilor de creştere şi exploatare a animalelor;  
• metode şi tehnologii pentru exploataţiile zootehnice ce vizează 

păstrarea şi prelucrarea primară a produselor animale. 
• realizarea de mecanisme necesare afluirii produselor animale 

de la producător la fondul de stat, în vederea evitării stocării de 
produse agrozootehnice  la producătorul particular; 

• în cadrul sectorului silvic este necesară conservarea şi 
exploatarea raţională a fondului forestier;  

• măsuri şi politici de interzicere a tăierilor necontrolate a pădurii. 

INDUSTRIE 

• Dezvoltarea unor capacităţi adaptate condiţiilor locale; 
• Promovarea bunurilor care au asigurată baza de materii prime 

din zonele cele mai apropiate, cu familiarizare în dezvoltarea şi 
diversificarea bunurilor de larg consum; 

• Încurajarea activităţii IMM; 
• Atragerea capitalului investiţional autohton şi străin. 

TURISM 

      -    Modernizarea ofertei turistice; 
      -    Dezvoltarea prioritară a agroturismului; 
      -    Organizarea şi conducerea unei politici turistice      parteneriale 
prin: 

- amenajarea căilor de comunicaţie; 
- înfiinţarea reţelei de gaze naturale; 
- înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă;  
- înfiinţarea reţelei de canalizare; 
- înfiinţarea de noi spaţii pentru întreprinzători particulari 

ce vor să practice turismul; 
- realizarea unor dotări de agrement; 
- conservarea şi protecţia cadrului natural şi a vestigiilor 

istorice; 
      -   Stabilirea programelor de monitorizare a informaţiilor privind 
circulaţia turistică, a planurilor de dezvoltare turistică; 
      -   Promovarea unor acţiuni care să valorifice principalele 
manifestări culturale ale zonei. 
      Înfiinţare următoarele obiective: 
       Restaurant cu specific culinar autohton 
       Cabană de vânătoare 
       Pensiune 

              SERVICII 
Stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai activă a organelor 
locale, în acţiunea de sprijinire, informare şi încurajarea 
întreprinzătorilor ce desfăşoară activităţi legate de prestarea de servicii 
către populaţie sau agenţi economici. 

REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
 - Revitalizarea prin diversificarea funcţiilor economice, îmbunătăţirea 
dotării şi echipării; 
 - Coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent şi 
prin aplicarea legii privind autorizaţiile de construire. 

POPULAŢIA ŞI RESURSELE 
DE MUNCĂ 

-  Îmbunătăţirea potenţialului demografic 
- Dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a 

forţei de muncă; 
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- Coordonarea accesului la fonduri structurale 2007-2013 prin iniţierea 
de programe şi proiecte cum ar fi: 
• Încurajarea autorităţilor locale de a se asocia în vederea 

realizării unor proiecte (de modernizare drumuri, alimentare cu 
apă şi canalizare, colectarea deşeurilor); 

• Identificarea priorităţilor consiliilor locale privind planul de 
investiţii şi punerea de acord cu capacitatea de cofinanţarea 
bugetelor locale şi a bugetului judeţean; 

• Încurajarea autorităţilor locale de a implica cetăţenii în 
planificarea lucrărilor de investiţii (evaluarea capacităţilor) de 
plată a acestora pentru serviciile de utilităţi publice. 

 

LOCUIREA 
- Creşterea gradului de confort a comunei prin crearea unui fond 

locativ modern, echipat la standarde europene 
- Stimularea construirii de locuinţe din materiale durabile, cu finisaje 
superioare. 

DOTĂRI SOCIAL 
CULTURALE 

- Reabilitare şi modernizare la şcoala cu clase I – IV cu înfiinţare 
alimentare cu apă şi modernizare grup sanitar ; 

- Reabilitare şi modernizare la şcoala I-VIII cu modernizare grup 
sanitar şi construire sală sport; 

- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor 
cu calculatoare şi soft didactic), cămin cultural şi bibliotecă; 

- Înfiinţare Muzeu etnografie şi ştiinţele naturii; 
- Modernizare Ocol Silvic Pojorâta; 
- Modernizare Canton Silvic păstrăvărie Valea Putnei; 
- Construcţie Canton Silvic Izvorul Giumalău; 
- Înfiinţare staţie PECO; 
- Aşezământ de bătrâni şi persoane defavorizate; 
- Cabinet de consiliere pentru bătrâni 
- Înfiinţare cabinete medicale, stomatologice, farmacii în 

localităţile unde acestea nu există; 
- Înfiinţare piaţă comercială; 
- Ateliere meşteşugăreşti pentru acoperirea forţei de muncă în 

localităţile componente; 
- Înfiinţare seră pomi ornamentali; 
-    Înfiinţare şi amenajare de spaţii verzi. 

ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE 

- Definitivarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a DN 17/E 
576: realizarea celei de a treia benzi de circulaţie, reabilitarea 
carosabilului, consolidarea versanţilor;  

-     Modernizarea prin asfaltare a celor 17,6 km actual pietruiţi ai 
DJ 175 B Pojorâta – Rarău; 

 - Reabilitarea şi modernizarea prin pietruire şi asfaltare a 
drumurilor săteşti de pe raza comunei: drum Izvorul 
Giumalăului, drum Mestecăniş, drum Pojorâta – Sadova, 
vechiul DN 17, pe o lungime de 950m, Drumul Tătarilor (actual 
din pământ);  

-      Realizarea de spaţii de parcare; 
-  Reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe 

raza comunei Pojorâta şi construirea de noi poduri şi podeţe în 
reţeaua locală de drumuri;  

- Construcţie pod peste Modova zona Pecişte; 
- Decolmatarea şanţurilor existente; 
- Executarea de şanţuri de scurgere acolo unde este necesar;  

GOSPODĂRIREA APELOR - Consolidare şi apărare de maluri pe  râul Moldova 1,5 km mal stâng 
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şi 1 km mal drept; 
- Construcţii cascade pentru producere de energie pe Valea Pojorâtei. 

ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ 

- Extinderi ale reţelei de joasă tensiune pe suprafeţele nou introduse 
în intravilan; 
- Electrificare mănăstire Firo. 

ALIMENTARE CU APĂ - Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat; 

CANALIZARE  Înfiinţare sistem centralizat şi staţie de epurare în satele 
componente;  

ALIMENTARE CU GAZE 
NATURALE 

- Înfiinţare reţea gaze naturale în satele componente; 
 

PROTEJAREA  ZONELOR 
PE BAZA NORMELOR 

SANITARE 
Se vor delimita zonele de protecţie cimitire, captări de apă, cursuri de 
apă, staţii de pompare, de clorare, rezervoare, staţie de epurare. 

FAŢĂ DE CULUARE 
TEHNICE 

Se vor delimita zonele de protecţie a reţelelor edilitare şi se vor stabili 
condiţiile de construire. 

MONUMENTE 
- Se vor delimita zonele de protecţie la monumentele antropice; 
- Se vor semnala siturile naturale, zone protejate, monumente ale 
naturii. 

ZONE CU RISCURI 
NATURALE 

Se vor lua măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor. 

 
 
 
 

 
3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 

 
  
Optimizarea relaţiilor în teritoriu îşi propune identificarea principalelor măsuri care 

trebuie dezvoltate pentru a eficientiza, a optimiza şi a stimula mai ales dezvoltarea comunei.  
Poziţia sa geografică este favorabilă dezvoltării economice, comuna fiind aşezat în partea            
vestică a judeţului Suceava, la circa 7 km vest de Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi la 
circa 77 km faţă de municipiul Suceava. 

Relaţiile cu oraşul Suceava sunt de natură economică şi socio-culturală. Multe relaţii 
se stabilesc între agro-zootehnia spaţiului rural şi consumul alimentar, între resursele din 
teritoriu şi industrie. 

Raporturile comerciale cunosc două nuanţe: una legată de raportul dintre 
aprovizionarea oraşului  şi depozitele en-gros din oraş şi deplasările spre oraş a locuitorilor 
din teritoriul administrativ pentru aprovizionarea cu unele bunuri sau comercializarea unor 
produse agrozootehnice de producţie proprie. 
 Se prevede o atenuare a discrepanţelor dintre nivelul de dezvoltare a zonei studiate şi 
a zonei urbane, prin mărirea gradului de confort, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi 
de muncă ale populaţiei. 

Nu se întrevăd mutaţii majore în ceea ce priveşte folosinţa terenurilor, dar practicarea 
unei agriculturi performante va impune crearea de asociaţii agricole. 

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată de piaţa locală, pentru stoparea 
declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice. 

Căile de circulaţie asigură în general, ca direcţie (dar nu neapărat ca stare) legătura 
între localitatea de reşedinţă, municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Suceava, dar şi 
cu localităţile învecinate. Fluxurile majore de circulaţie sunt cele legate de deplasările pentru 
aprovizionare şi pentru serviciile majore pe care le oferă municipiul Câmpulung 
Moldovenesc.  
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Problema dezvoltării comunei nu poate fi scoasă din contextul dezvoltării regionale, ea 
nu este generată de lipsa terenurilor destinate dezvoltării şi nici de condiţiile de locuire 
necorespunzătoare, ci de natura economică. 

Rezolvarea problemelor administrative ale comunei pe teritoriul altor localităţi 
(bancare, juridice, de sănătate şi învăţământ) nu poate fi o soluţie de viitor, ci se impune 
proiectarea unui sistem funcţional, urmărind o urbanizare controlată şi nu o urbanizare 
forţată: măsurile urbanistice trebuie însoţite de măsuri instituţionale – este necesară crearea 
unui organism care să coordoneze şi să monitorizeze dezvoltarea sistemului. 

Se prevede o atenuare a discrepanţelor dintre nivelul de dezvoltare a zonei studiate şi 
a zonei urbane, prin mărirea gradului de confort, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi 
de muncă ale populaţiei. 

Nu se întrevăd mutaţii majore în ceea ce priveşte folosinţa terenurilor, dar practicarea 
unei agriculturi performante va impune crearea de asociaţii agricole. 

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată de piaţa locală, pentru stoparea 
declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice. 

Ridicarea nivelului de trai al populaţiei comunei impune mobilizarea de fonduri pentru 
modernizarea structurilor demografice-economice şi dezvoltarea pieţei muncii, în vederea 
apropierii de standardele U.E. 

 
 
 
 

 
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE 

 
 
Analiza activităţilor care se desfăşoară în comuna Pojorâta a relevat faptul că, din 

punct de vedere economic, această unitate teritorial administrativă se remarcă prin 
dezvoltarea agroturismului, a activităţilor de prelucrare a lemnului, a sectorului creşterii 
animalelor şi a industriei extractive de roci utile. Ca număr de unităţi economice, 1/3 din 
totalul activităţilor este reprezentată de sectorul hoteluri şi alimentaţie publică, urmat, cu 23% 
din totalul unităţilor economice de serviciile comerciale, pe locul 3 în ierarhie situându-se 
sectorul industrial, care deţine 20% din totalul unităţilor economice din comuna Pojorâta.  

Deşi, pe ansamblu, teritoriul comunei Pojorâta prezintă o dinamică deosebită şi 
diversitate în ceea ce priveşte activităţile aconomice, studiul economic realizat a evidenţiat şi 
o serie de disfuncţionalităţi care necesită remedierea situaţiei (în agricultură, silvicultură, 
industrie, transporturi, turism). Se observă, de asemenea, că există o anumită discrepanţă 
între localitatea Pojorâta, centru de comună, mai dinamică din punct de vedere economic, şi 
localitatea Valea Putnei, mai puţin dezvoltată (datorită, în mare parte, populaţiei mai 
îmbătrânite, veniturilor mai reduse). 

Pentru dezvoltarea comunei Pojorâta este necesară o politică rurală complexă, care 
să includă gospodărirea resurselor naturale locale, dezvoltarea agriculturii la standarde 
europene (depăşirea nivelului de agricultură de subzistenţă) adaptată la condiţiile şi realităţile 
locale, diversificarea activităţilor economice prin dezvoltarea industriei în concordanţă cu 
legislaţia de mediu şi în acord cu cerinţele pieţei, atragerea investitorilor, dezvoltarea 
serviciilor, valorificarea resurselor umane ale comunei, evidenţierea valorilor cadrului natural 
şi a celui cultural local.  

În acelaşi timp, dezvoltarea economică a comunei Pojorâta trebuie să aibă în vedere 
orientarea către realizarea obiectivelor propuse în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2007 – 2013: 
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• Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier - cu următoarele 
obiective operaţionale:  

- îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea creşterii capacităţii 
manageriale a agricultorilor şi proprietarilor de păduri;  

- restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor 
agricole; 

- restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole şi a 
celor forestiere.  

 
• Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural - se bazează pe următoarele obiective 

operaţionale: 
- promovarea managementului durabil al terenului agricol; 
- sprijinirea agriculturii ecologice; 
- conservarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală ce sunt ameninţate de 

schimbarea modului de folosinţă a terenului;  
- protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării 

substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului în substanţe organice; 
- protejarea resurselor de apă prin limitarea scurgerii substanţelor poluatoare în 

reţeaua hidrografică şi infiltrarea în apele subterane; 
- conservarea biodiversităţii pe terenurile agricole şi a coridoarelor de circulaţie 

(benzile înierbate).  
 
• Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, cu 

următoarele obiective operaţionale: 
- dezvoltarea multifuncţionalităţii zonelor rurale; 
- dezvoltarea şi stimularea în spaţiul rural a microîntreprinderilor; 
- creşterea atractivităţii zonelor rurale şi renovarea satelor; 
- dezvoltarea potenţialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale.  
 
Dezvoltarea precum şi revitalizarea activităţilor economice în arealul comunei poate fi 

dinamizată prin iniţierea unor proiecte şi accesarea resurselor financiare reprezentate de 
Fondurile Structurale, în vederea reducerii disparităţilor atât din interiorul teritoriului studiat 
cât şi între teritoriul studiat şi localităţi din Uniunea Europeană.  

Capitolul 3.4. “Dezvoltarea activităţilor” urmăreşte, pe baza analizei situaţiei existente, 
propunerea de soluţii care să rezolve disfuncţionalităţile prezente şi să conducă la 
dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate economică din comuna Pojorâta. Propunerile de 
dezvoltare vor fi realizate pe sectoare de activitate, cu evidenţierea, la sfârşitul capitolului, a 
domeniilor eligibile pentru accesarea Fondurilor Structurale. 
 

 
3.4.1.Sectorul primar (agricultura şi silvicultura) 
 
 

  3.4.1.1. Agricultura 
 
Agricultura montană reprezintă o activitate tradiţională, în totalitate privată, bazată în 

principal pe creşterea extensivă a animalelor, cultura plantelor deţinând o pondere redusă. 
Întreaga agricultură montană se bazează pe îngrăşămintele naturale, furnizate de bovine şi 
ovine, pe fâneţele şi păşunile naturale, cu vegetaţie foarte bogată în floră spontană care 
include şi numeroase specii de plante medicinale. 
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Agricultura, ca subramură a sectorului primar, trebuie să răspundă următoarelor 
cerinţe: 

- producerea de materii prime alimentare şi de alimente necesare 
aprovizionării populaţiei;  

- producerea de materii prime pentru industria prelucrătoare a comunei; 
- conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună, dar şi a echilibrului 

ecosistemului; 
- îmbogăţirea potenţialului turistic prin conservarea patrimoniului 

peisagistic; 
- armonizarea funcţiilor sociale şi culturale cu cea economică.  

Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt şi mediu care 
se impun în comuna Pojorâta sunt: 

Ø depăşirea stadiului agriculturii de subzistenţă şi trecerea la obţinerea de producţii 
agricole în scopul obţinerii de producţie – marfă, cu generarea de venituri; 

Ø ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi îmbunătăţirea parametrilor calitativi 
ai acesteia; 

Ø diversificarea activităţilor agricole şi a celor conexe agriculturii în scopul creşterii 
veniturilor, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi eficientizării gospodăriilor montane; 

Ø realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea eroziunii solului şi 
îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor din comună; 

Ø îmbunătăţirea practicilor agricole prin creşterea competenţelor profesionale ale 
resurselor umane care lucrează în agricultură.  

Obţinerea unor randamente ridicate în agricultura montană şi a dezvoltării comunităţii 
rurale a comunei Pojorâta impune luarea unor măsuri, adaptate condiţiilor sociale şi 
pedoclimatice ale zonei: 

1. creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin achiziţia şi dotarea 
gospodăriilor cu maşini şi utilaje agricole atât pentru producţia vegetală cât şi pentru 
producţia zootehnică, în special tractoare, cositori mecanice şi motocositori, instalaţii de muls 
şi alte utilaje performante (motocultoare de mici dimensiuni, mori şi tocătoare pentru furaje, 
etc.); 

2. diversificarea producţiei agricole prin: 
§ dezvoltarea pomiculturii şi a plantaţiilor de arbuşti fructiferi în concordanţă 

cu condiţiile pedo – climatice (soiuri rezistente la temperaturi scăzute, cu 
perioada de coacere mai scurtă), 

§ colectarea, prelucrarea şi valorificarea plantelor medicinale şi aromatice, a 
ciupercilor şi fructelor de pădure (se urmăreşte obţinerea unor produse cu 
valoare adăugată mare, de ex. dulceţuri, siropuri, gemuri, ceaiuri, etc.),  

§ îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor 
agricole. 

3. construirea de sere şi solarii pentru legumicultură; 
4. organizarea de loturi demonstrative şi schimburi de experienţă la cultura de 

cartof, 
5. înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale, în 

special bovine / consolidarea fermelor familiale cu caracter comercial, completate cu utilităţi 
şi construcţii aferente proceselor tehnologice; sprijinirea funcţionării asociaţiilor crescătorilor 
de animale;  

6. organizarea de gospodării pilot multifuncţionale în domeniul vegetal, zootehnic şi 
agroturistic;  

7. îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor şi fâneţelor montane prin: 
- lucrări de cartare agrochimică ; 
- corectarea acidităţii solului prin aplicarea de amenadamente cu calcar; 
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- combaterea eroziunii solului; 
- îndepărtarea vegetaţiei lemnoase şi a pietrelor; 
- efectuarea de însămânţări şi supraînsămânţări; 
- efectuarea anuală a lucrărilor de întreţinere, utilizarea îngrăşămintelor 

naturale. 
8. având în vedere prezenţa efectivelor de ovine şi a celor de bovine, sunt necesare 

lucrări pentru menţinerea şi sporirea productivităţii păşunilor – ca bază furajeră pentru 
creşterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării păşunilor prin păşunatul 
excesiv şi măsuri pentru refacerea covorului vegetal: compartimentarea păşunii pe tarlale şi 
utilizarea alternativă a perimetrelor respective;  

9. exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor prin practicarea sistematică a 
«târlirii»; 

10. valorificarea îngrăşămintelor naturale organice din gospodării pentru creşterea 
fertilităţii naturale a solului precum şi pentru evitarea poluării solului;  

11. dimensionarea efectivelor de animale în funcţie de raportul optim între specii şi 
disponibilul local de furaje; 

12. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecţie creşterea bovinelor şi secundar a 
ovinelor şi caprinelor, prin: 

- achiziţii de rase de animale cu material biologic valoros şi aplicarea însămânţărilor 
artificiale în vederea îmbunătăţirii producţiei zootehnice; 
- modernizarea adăposturilor, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, igenă şi de protecţie 
a animalelor, 
- obţinerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calităţii fânurilor şi a 
altor categorii de furaje,  
- înfiinţarea de centre de colectare a laptelui în cele două localităţi ale comunei.  
13. respectarea normelor fito-sanitare şi sanitar-veterinare asigurându-se premisele 

dezvoltării unei agriculturi biologice; 
14. valorificarea potenţialului melifer al pomilor fructiferi, păşunilor, fâneţelor, prin 

dezvoltarea apiculturii; 
15. amenajarea şi întreţinerea albiilor şi malurilor pâraielor, prin: regularizarea 

cursurilor de ape, construirea de apărări de maluri cu ziduri din beton şi praguri de fund 
pentru corectarea pantei şi stabilizarea talvegului – realizarea de consolidări şi apărări de 
maluri pe râul Moldova pe o lungime de 1,5km pe malul stâng şi 1km pe malul drept;  

16. construirea unor cascade pe Valea Pojorâtei atât în scopul atenuării viiturilor cât 
şi pentru producerea de energie.  
 

Dezvoltarea servicilor din agricultură: 
- înfiinţarea în comună a unui centru de consultanţă agricolă în vederea formării 

profesionale şi informării agricultorilor; 
- înfiinţarea unui centru de perfecţionare a agricultorilor;  
- înfiinţare unei baze mecanizate dotate cu tractoare, utilaje şi maşini pentru 

efectuarea lucrărilor agricole, precum şi cu posibilităţi de reparare atât a utilajelor şi maşinilor 
proprii cât şi a celor aparţinând persoanelor fizice din comună şi din localităţile învecinate; 

- înfiinţarea unei farmacii veterinare în comuna Pojorâta. 
 
 
3.4.1.2. Piscicultura 
 
Piscicultura, deşi este încă într-o fază de debut, reprezintă un sector de activitate cu 

un potenţial încă nevalorificat în comuna Pojorâta. Dezvoltarea pisciculturii răspunde cerinţei 
de diversificare a activităţilor economice a comunei, reprezentând un sector complementar 
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care poate contribui la dezvoltarea altor ramuri de activitate economică (a turismului, în 
special).  

Principalele măsuri propuse pentru dezvoltarea domeniului piscicol, reprezentat de 
crescătoriile de păstrăv, referă la: 

- înfiinţarea unei asociaţii a crescătorilor de păstrăvi din comuna Pojorâta în vederea 
atragerii de fonduri necesare dezvoltării (Fondul European pentru Pescuit); 

- popularea / repopularea cursurilor de apă de pe raza comunei Pojorâta cu populaţii 
de păstrăv (păstrăvul “fântânel”, păstrăvul “curcubeu”, păstrăv indigen);  

- protejarea zonelor de reproducere naturală şi hrănire a puietului. Zonele de 
reproducere naturală şi de hrănire a peştilor contribuie la refacerea parţială a stocurilor de 
peşti din bazinele acvatice naturale şi în acest sens sunt necesare studii de identificare şi de 
protejare a acestor zone; 

- respectarea normelor de igienă impuse de standardele legale actuale în cadrul 
crescătoriilor de păstrăv din comuna Pojorâta pentru evitarea apariţiei de boli şi paraziţi care 
se pot propaga în habitatul natural; 

- este necesară modernizarea capacităţilor de producţie existente şi investiţii în 
infrastructura specifică; 

- desfăşurarea de campanii de promovare a păstrăvului ca specialitate culinară 
tradiţională (de ex. păstrăv “în cobză“); 

- sprijinirea înfiinţării de noi păstrăvării în vederea asigurării resurselor atât pentru 
consumul în agroturism cât şi pentru comercializare;  

- asigurarea sectorului piscicol cu cadre tehnice de specialitate, atât pentru 
exploatarea corespunzătoare a bazinelor piscicole cât şi pentru rentabilizarea din punct de 
vedere economic a activităţii de piscicultură; 

- organizarea în comună / la nivel zonal, a unor cursuri de perfecţionare pentru 
crescătorii de păstrăv şi pentru cei interesaţi în deschiderea unei astfel de afaceri.  

 
 
3.4.1.3. Silvicultura şi exploatarea forestieră 
 
Pădurea reprezintă, poate, cea mai valoroasă resursă a comunei Pojorâta, atât din 

punct de vedere economic, cât şi ecologic. În prezent, comuna Pojorâta dispune de un fond 
forestier de 10237 ha, reprezentând 74,34% din suprafaţa totală a comunei, peste 70% fiind 
constituit din arborete pure de molid. Din această perspectivă, dezvoltarea silviculturii devine 
cu atât mai importantă, cu cât asigură un număr considerabil de locuri de muncă şi venituri.  
 Silvicultura, ca parte integrantă a sectorului primar trebuie să vizeze următoarele 
obiective:  

Ø conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună şi a echilibrului ecosistemului 
forestier; 

Ø exploatarea durabilă a resurselor pădurii;  
Ø creşterea rolului pădurilor în protecţia şi conservarea mediului; 
Ø sporirea potenţialului turistic prin conservarea patrimoniului peisagistic; 
Aceste deziderate se realizează prin amenajamente silvice care trebuie să răspundă 

cerinţelor social – economice şi ecologice. Principalele măsuri propuse pentru asigurarea 
dezvoltării durabile a domeniului silvic în comuna Pojorâta sunt:  

§ acţiuni privind conservarea fondului forestier prin:  
- gospodărirea unitară a pădurilor prin aplicarea regimului silvic tuturor pădurilor (de 

stat sau a proprietarilor particulari); 
- exploatarea unui volum anual de masă lemnoasă care să nu depăşească 

posibilitatea anuală de regenerare a pădurilor; 
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- elaborarea şi implementarea unui plan de acţiune privind prevenirea şi combaterea 
tăierilor ilegale de arbori din păduri şi a faptelor ilegale asociate cu circulaţia, depozitarea, 
prelucrarea primară şi comercializarea materialului lemnos;  

§ acţiuni silvotehnice de amenajare privind:  
- extinderea regenerării naturale a pădurilor folosindu-se tratamente intensive (cu o 

perioadă lungă sau continuă de regenerare);  
- reconstruirea pădurilor necorespunzătoare din punct de vedere economic şi ecologic 

prin plantarea de specii adecvate exploatării şi exercitării funcţiei de protecţie; 
- corectarea torenţilor, aplicarea de măsuri în vederea opririi degradării terenurilor 

silvice;  
- iniţierea de programe de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate de doborâturile 

de vânt. 
§ acţiuni privind ameliorarea structurii fondului forestier, prin:  

- formarea de structuri optime sub raport compoziţional, respectiv optimizarea 
compoziţiei arboretelor pentru a-şi exercita cât mai bine funcţiile (de protecţie, de recreere, 
ştiinţifică);  

- valorificarea tuturor speciilor şi exemplarelor forestiere, pentru evitarea valorificării 
selective bazată doar pe exploatarea speciilor şi exemplarelor valoroase, ceea ce determină 
scăderea valorii fondului forestier dar şi scăderea rezistenţei pădurii la factorii perturbatori; 

- ameliorarea compoziţiilor şi schemelor de împădurire prin folosirea speciilor de bază 
şi de amestec autohtone;  

- optimizarea efectivelor de vânat în raport cu bonitatea fondului de vânătoare; 
§ acţiuni de natură ecologică şi de protecţie a mediului prin:  

- conservarea biodiversităţii pădurii la nivel de biotopuri, specii, ecosisteme şi peisaje;  
- combaterea dăunătorilor pădurii prin mijloace preponderent biologice;  
- folosirea unor metode şi tehnologii de exploatare a pădurilor mai sănătoase şi mai 

puţin poluante pentru mediu;  
- creşterea ponderii pădurilor cu funcţie specială de protecţie prin extinderea 

suprafeţei pădurilor constituite ca arii protejate;  
- protejarea pădurilor împotriva braconajului, a furturilor de masă lemnoasă, prin 

intensificarea pazei;  
- monitărizarea ariei naturale protejate Rezervaţia forestieră Izvorul Giumalăului în 

vederea urmăririi şi determinării stării de sanogeneză a unor componente cheie cum ar fi 
numărul speciilor rare şi ameninţate, abundenţa şi dominanţa straturilor vegetale (ierbaceu, 
subarbustiv, arbustiv, arborescent si arboricol), etc.;  

§ modernizarea şi dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier prin:  
- repararea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere;  
- executarea unor căi simple de acces în interiorul arboretelor pentru utilaje şi 

mecanisme uşoare;  
- sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice; 
§ acţiuni în direcţia organizării gestiunii pădurilor private prin: 

- obligativitatea gospodăririi în conformitate cu regimul silvic şi cu regulile privind 
protecţia mediului;  

- sprijinirea deţinătorilor de terenuri cu vegetaţie forestieră în vederea gestionării 
durabile a pădurilor în posesie;  

- acordarea de facilităţi şi stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în scopul 
împăduririi acestora;  

- sprijinirea înfiinţării de asociaţii ale deţinătorilor de păduri. 
De asemenea, sunt necesare lucrări de ordin administrativ:  

- modernizarea sediului Ocolului Silvic Pojorâta;  
- modernizarea sediului Cantonului Silvic de la Păstrăvăria Valea Putnei;  
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- construirea Cantonului Silvic Izvorul Giumalăului.  
 
 
3.4.2. Sectorul secundar 
 
 
 3.4.2.1. Industria 
 
Activităţile industriale reprezintă 20% din totalul activităţilor desfăşurate în comuna 

Pojorâta, fiind reprezentate de industria alimentară (panificaţie şi patiserie şi prelucrarea 
laptelui) şi industria de prelucrare a lemnului.  

Acestor ramuri productive li se adaugă însă micile activităţi meşteşugăreşti, 
tradiţionale în comună, dar care, în prezent, înregistrează un acut declin, datorită, pe de o 
parte, întreruperii continuităţii, populaţia tânără migrând spre oraş şi renunţând la practicarea 
meşteşugurilor, pe de altă parte, pierderii/diminuării pieţei de desfacere pentru produsele 
rezultate.  

Obiectivele de dezvoltare privind sectorul industrial vor urmări:  
- dezvoltarea integrată a ramurilor industriale, pe baza materiilor prime locale,  
- creşterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare 

adăugată mare,  
- realizarea de produse sub marcă proprie în structura producţiei industriale;  
- dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea calităţii produselor; 
- creşterea nivelului activităţii antreprenoriale şi a abilităţilor manageriale locale; 
- corelarea dintre calificarea forţei de muncă şi cerinţele unei economii moderne; 
Măsurile propuse pentru dezvoltarea sectoului industrial productiv din comuna 

Pojorâta se referă la:  
§ orientarea tehnologiilor producţiilor de lapte, carne, fructe şi fructe mici, care se 

obţin în zona montană, spre "produse ecologice" şi produse " de nişă" şi mărci 
locale care să reprezinte branduri pentru comuna Pojorâta (de ex. dulceţuri, 
compoturi, siropuri din fructe de pădure, muguri de brad, etc.); 

§ modernizarea liniilor de producţie ale fabricii de prelucrare a laptelui în scopul 
eficientizării producţiei, procesării unei cantităţi mai mari de materie prime şi 
asigurării unei calităţi ridicate a produselor rezultate; 

§ înfiinţarea şi amenajarea unui abator care să deservească crescătorii de animale 
locali şi pe cei din comunele învecinate şi asigurarea protecţiei producătorilor faţă 
de intermediari prin impunerea unor preţuri minime obligatorii pentru carnea de 
bovine, ovine, caprine;  

§ extinderea industriei de prelucrare a produselor forestiere care folosesc lemn şi 
alte produse nelemnoase forestiere;  

§ retehnologizarea unităţilor de prelucrare a lemnului, în scopul creşterii valorii 
economice a pădurilor prin procesarea cât mai eficientă a volumului de masă 
lemnoasă; 

§ Înfiinţarea unui Centru de prelucrare primară a lemnului prin realizarea unei 
asocieri între persoanele autorizate să desfăşoare acţiuni de prelucrare primară a 
lemnului;  

§ diminuarea producţiei de cherestea, profile şi sporirea producţiei de bunuri finite cu 
o valoare adăugată mai mare – fabrică de producere a mobilierului; 

o corelat cu activităţile industriale şi protecţia mediului, în comună se pot dezvolta 
unităţi de reciclare a deşeurilor valorificabile, de ex. unitate de reciclare a PET-
urilor, unitate de reciclare a deşeurilor de hârtie, unitate de reciclare adeşeurilor 
metalice;  
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o valorificarea deşeurilor rezultate din activităţi forestiere pentru producerea de 
energie termică; 

§ asigurarea protejării mediului înconjurător prin achiziţionarea şi implementarea 
tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi energoeficiente; 

§ reconsiderarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor 
locale prin: 

v legat de creşterea animalelor, se pot dezvolta activităţi şi meşteşuguri 
conexe, de exemplu: 
o înfiinţarea unei unităţi pentru prelucrarea lânii (darac şi tors) care să 

deservească atât comuna Pojorâta cât şi localităţile înconjurătoare; 
o înfiinţarea unui atelier de prelucrare a pieilor şi confecţionare a 

obiectelor tradiţionale de îmbrăcăminte (cojoace, bundiţe, căciuli), o 
continuare a vechiului meşteşug al cojocăritului; 

o realizarea de împletituri de lână (articole de îmbrăcăminte), care se 
pot comercializa în centrele urbane sau la diferite târguri de 
meşteşuguri; 

o confecţionarea de plapumi din lână.  
v corelat cu prelucrarea lemnului se propune înfiinţare unor ateliere de 

prelucrare artistică a lemnului şi confecţionare a draniţei; 
De asemenea, sunt necesare şi unele măsuri de ordin administrativ, cu rol stimulator 

pentru dezvoltarea sectorului industrial: 
- fiscalitate care să faciliteze economisirea şi investiţia productivă (inclusiv stimulente 

fiscale); 
- asigurarea spaţiilor special destinate investiţiilor industriale; 
- modernizarea infrastructurii fizice care să favorizeze şi să încurajeze investitorii 

privaţi: modernizarea şi reabilitarea drumurilor din interiorul comunei, realizarea reţelei de 
alimentare cu apă, canalizare, în sistem centralizat, alimentarea cu gaz metan, îmbunătăţirea 
serviciilor de telecomunicaţii, în special accesul la telefonie GSM şi Internet;  

- susţinerea dezvoltării IMM-urilor.  
 
 
3.4.2.2 Construcţiile 
 
Principalele propuneri referitoare la dezvoltarea sectorului construcţiilor vizează:  
§ reabilitarea fondului locativ construit existent; 
§ calificarea resurselor umane în domeniul construcţiilor pentru a contrabalansa 

migraţia muncitorilor constructori în Europa de Vest prin organizarea de cursuri de 
calificare în activităţile din construcţii: pietrari, fierari, betonişti, zidari, zugravi, 
tâmplari, dulgheri, 

§ realizarea construcţiilor noi la standarde superioare prin utilizarea materialelor de 
construcţie durabile;  

§ asigurarea siguranţei în construcţii;  
§ păstrarea specificului local arhitectural în construcţii prin:  

Ø efectuarea unui studiu ştiinţific etnografic pentru identificarea în teren a 
elementelor de arhitectură tradiţională, cu valoare de patrimoniu, pentru 
ca acestea să fie ulterior puse în valoare prin turismul cultural şi 
etnografic; 

Ø elaborarea unui ghid care să conţină elementele arhitecturale care 
trebuie preluate de cei care construiesc în comună, ghid care va 
constitui un sprijin şi pentru administraţia locală, ca să controleze 
dezvoltarea din zonă; 
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Ø utilizarea în construcţii a materialelor specific locale – lemnul;  
§ încurajarea autorizării persoanelor fizice specializate în construcţii; 
§ includerea în intravilan a unor suprafeţe şi parcelarea acestora în vederea 

construcţiei de noi locuinţe.  
 

 
3.4.3. Serviciile 

 
3.4.3.1. Comerţ, alimentaţia publică, servicii pentru populaţie 

 
 Propunerile de dezvoltare în sectorul comerţului şi alimentaţiei publice se referă la:  

- înfiinţarea unor magazine specializate de tip minimarket pentru eliminarea 
magazinelor neconforme; 

- asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi produselor comercializate; 
- diversificarea bunurilor comercializate în comuna Pojorâta şi formarea unei structuri 

a bunurilor comercializate în concordaţă cu cerinţele pieţei;  
- asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor cu respectarea normelor igienico-

sanitare;  
- organizarea de cursuri / traininguri pentru formarea / perfecţionarea resurselor 

umane din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice; 
- dezvoltarea unei infrastructuri de alimentaţie publică specifică turismului de tranzit: 

restaurante, café – bar, cafenele, patiserii, popasuri turistice, etc.; 
- preocuparea pentru includerea în meniurile unităţilor de alimentaţie publică a 

specialităţilor culinare autohtone, tradiţionale, foarte apreciate de turişti; 
- înfiinţarea unui punct de comercializare a obiectelor tip suvenir, autentice, specifice 

zonei: ouă încondeiate, ţesături, cusături, obiecte de utilitate casnică sculptate / lucrate în 
lemn, obiecte de îmbrăcăminte tradiţionale (bundiţe, cojocele, căciuli) sau împletite manual 
din lână, etc., care pot contribui la promovarea comunei Pojorâta ca destinaţie turistică;  

- înfiinţarea unui punct de comercializare a păstrăvului şi a specialităţilor din păstrăv – 
“păstrăv în cobză“; 

Dezvoltarea sectorului de servicii private pentru populaţie este încă subdezvoltat, fiind 
necesară înfiinţarea unor unităţi care să răspundă necesităţilor populaţiei locale:  

- înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii în domeniu întreţinerii şi reparării aparatelor 
electrocasnice, electrotehnice depanare, radio - TV; 

- înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii pentru repararea încălţămintei şi croitorie;  
- înfiinţarea unei unităţi prestatoare de servicii de înfrumuseţare - frizerie, coafură;  
- dat fiind tranzitul rutier intens care străbate comuna, este necesară suplimentarea 

unităţilor ce prestează servicii de reparare şi întreţinere a autoturismelor precum şi spălătorii 
auto;  

- înfiinţarea unei unităţi locale specializate în servicii de vidanjare deoarece există un 
număr mare de gospodării care deţin fosă septică;  

- dezvoltarea serviciilor bancare prin amplasarea în comună a unor ATM-uri, în special 
având în vedere prezenţa turiştilor şi a numeroşilor rezidenţi temporari, pe perioada verii;  

 
 
 
3.4.3.2. Transportul 

 
Obiectivele generale în dezvoltarea infrastructurii de transporturi se referă la creşterea 

siguranţei în circulaţia publică şi asigurarea liberei deplasări a cetăţenilor.  
Principalele propuneri în ceea ce priveşte domeniul transporturilor se referă la:  
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- definitivarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a DN 17/E 576: realizarea celei 
de a treia benzi de circulaţie, reabilitarea carosabilului, consolidarea versanţilor;  

- modernizarea prin asfaltare a celor 17,6 km actual pietruiţi ai DJ 175 B Pojorâta – 
Rarău; 
 - reabilitarea şi modernizarea prin pietruire şi asfaltare a drumurilor comunale şi săteşti 
de pe raza comunei: DC Izvorul Giumalăului, DC Mestecăniş, DC Pojorâta – Sadova, vechiul 
DN 17, pe o lungime de 950m, drumul comunal Valea Pojoârtei şi Cîrstea, Drumul Tătarilor 
(actual din pământ);  

- realizarea de spaţii de parcare; 
- reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei 

Pojorâta şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri – construirea unui 
pod peste râul Moldova în zona Pecişte;  

- realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală; 
- decolmatarea şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor aferente drumurilor şi construirea de 

rigole acolo unde acestea lipsesc; 
 
 
 
3.4.3.3. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială 
 

Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea pe termen lung a serviciilor 
medicale sunt: 

• creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei 
actului medical;  

• creşterea accesibilităţii la serviciile de sănătate şi eliminarea discriminării în 
acordarea acestora;  

• gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;  
• alinierea la sistemele moderne de sănătate ale UE. 
Referitor la asistenţa socială, obiectivul strategic general vizează reducerea 

progresivă a numărului persoanelor asistate şi sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor 
marginalizate şi excluse social.  

Propunerile pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială a populaţiei 
comunei Pojorâta sunt următoarele: 

- creşterea numărului de medici şi cadre sanitare medii; 
- modernizarea şi reabilitarea dispensar uman din localitatea Pojorâta prin 

reabilitarea interiorului şi exteriorului, schimbarea tâmplăriei, realizarea de grupuri sanitare 
interioare, dotarea cu echipament medical modern; 

- modernizarea cabinetului stomatologic din localitatea Pojorâta; 
- modernizarea punctului sanitar din satul Valea Putnei, asigurarea cu medici şi 

cadre sanitare medii şi aparatură medicală, datorită, mai ales, populaţiei îmbătrânite mai 
numeroase din satul Valea Putnei, care necesită asistenţă medicală frecventă; 

- asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate pentru întreaga populaţie, 
în special pentru persoanele cu resurse financiare reduse şi pentru categoriile defavorizate 
(rommi); 

- promovarea unor campanii de informare a populaţiei cu privire la beneficiile 
consultaţiilor regulate, efectuarea analizelor medicale, informarea cu privire la anumite boli; 

- promovarea profilaxiei bolilor şi a remediilor naturiste; 
- asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate în şcoli; 
- înfiinţarea unui cabinet de consiliere pentru copiii a căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate; 
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- finalizarea clădirii viitorului Centru Social Ortodox de pe lângă biserica Sf. Mihail 
şi Gavril; 

- înfiinţarea pe lângă parohiile Sf. Ioan din Pojorâta şi Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril din Valea Putnei a unor aşezăminte pentru bătrâni şi persoanele defavorizate;  

- oferirea de asistenţă medicală şi socială la domiciliu pentru persoanele care 
necesită aceste servicii; 

- suplimentarea numărului personalului de asistenţă în cadrul Centrului de 
Asistenţă şi Îngrijire Pojorâta, angajarea unor medici psihiatri;  

- îmbunătăţirea condiţiilor şi extinderea spaţiului Centrului de Asistenţă şi Îngrijire 
Pojorâta.  
 
 

3.4.3.4. Învăţământul 
 

 Obiectivele dezvoltării învăţământului în comuna Pojorâta se referă la:  
§ asigurarea accesului egal la educaţie; 
§ ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, obţinerea 

de rezultate şi performante la concursuri şcolare şi teste naţionale; 
§ îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ;  
§ perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei; 
§ reabilitatea infrastructurii de învăţământ;  
§ alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.  
 
Propunerile pentru realizarea obiectivelor menţionate anterior sunt următoarele: 
a) reabilitarea infrastructurii de învăţământ: 
- reabilitarea unităţilor şcolare corespunzător standardelor actuale de igienă şi 

confort: introducerea sistemelor de încălzire centralizată, alimentarea cu apă 
curentă a unităţilor şcolare, construirea de grupuri sanitare interioare moderne, 
recondiţionarea pereţilor, parchetare, tâmplărie nouă;  

- extinderea grupului sanitar şi alimentarea cu apă a Şcolii Generale I – VIII Pojorâta 
şi a Şcolii Generale I – IV Valea Putnei;  

- repararea şi modernizarea spaţiilor folosite de grădiniţe: recondiţionarea pereţilor, 
parchetare, tâmplărie nouă, achiziţionarea de material didactic şi jucării, aparatură 
electronică; 

- construirea de baze sportive în localităţile comunei Pojorâta, constând în: sală de 
sport şcolară cu dotările corespunzătoare (vestiare, duşuri, materiale sportive) şi 
teren de sport – construirea sălii de sport în cadrul Şcolii Generale I – VIII 
Pojorâta;  

- crearea unor spaţii de joacă pentru grădiniţe, dotate cu leagăne, topogane, etc;  
 
Referitor la perfecţionarea îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, acestea 

depinde, pe de o parte de resursele umane implicate în actul predării, iar pe de altă parte de 
resursele materiale avute la dispoziţie. În acest sens, este necesară: 

b) îmbunătăţirea resurselor materiale avute la dispoziţie de unităţile de învăţământ: 
- modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, 

videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite discipline, etc. – 
modernizarea sălii de calculatoare a Şcolii Generala cu clasale I – VIII Pojorâta;  

- directionarea fondurilor financiare proprii pentru dotarea cu materiale şi mijloace 
de învăţământ a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie; 

- conectarea la Internet a tuturor unităţilor şcolare din comuna Pojorâta, şi înfiinţarea 
de laboratoare de informatică; 
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- modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table 
magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe tematice, 
planşe murale, microscoape, etc.; 

 
c) perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice implicate în procesul de 

învăţământ), prin:  
- informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice 

organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, cercuri 
pedagogice; 

- motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la activităţi de formare 
continuă realizate la nivel zonal, regional, naţional; 

- promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice; 
- participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind folosirea tehnicii 

de calcul moderne şi a softurilor educaţionale; 
- utilizarea în procesul de învăţare a metodelor interactive în special, în vederea 

asigurării unui rol activ al elevilor în procesul de învăţare; 
- angajarea de personal didactic competent şi calificat, evitarea angajării de aşa – 

numiţi “pseudo-profesori”; 
- formarea continuă a personalului de conducere prin reconsiderarea 

managementului la nivelul şcolii; 
- dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din ţară şi din 

străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe comune de dezvoltare 
şcolară; 

 
d) elaborarea unei oferte şcolare în concordanţă cu specificul economic al comunei şi 

al zonei, în vederea integrării rapide a tinerilor în viaţa economică şi socială se poate 
realizaprin:  

- înfiinţarea unei şcoli agro – montane - "pilot", de specializare a agricultorilor; 
- adaptarea învăţământului gimnazial la specificul agricol local montan; 
- deschiderea unei şcoli de arte şi meserii în conformitate cu potenţialul economic 

de dezvoltare a comunei Pojorâta (construcţii, prelucrarea lemnului, turism şi 
alimentaţie publică), cu profil culinar, artizanal - meşteşugăresc, construcţii în 
lemn, etc.; 

- proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum în care să se pună un accent mai mare 
pe discipline cu caracter teoretico – practic adaptate la specificul agromontan, 
respectiv discipline care să contribuie la formarea şi calificarea profesională a 
viitorilor agricultori, 

- organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural artistice; 
 
e) alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, a 

procesului de învăţământ, se poate realiza prin: 
- atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din sponsorizări, donaţii, 

programe de finanţare interne şi externe; 
- realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în 

învăţământ; 
 

Alte măsuri care pot determina îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi creşterea 
frecvenţei şcolare, sunt:  

- colaborarea strînsă şcoală-părinţi, promovarea valorilor, popularizarea rezultatelor 
pozitive ale elevilor; 
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- iniţierea unor dezbateri pe teme educative cu participare mixtă: elevi, profesori, 
părinţi; 

- organizarea unor ore de consiliere atât a elevilor cât şi a părinţilor, cu caracter 
educativ - formativ.  

 
 
3.4.3.5. Cultura, activităţile meşteşteşugăreşti tradiţionale 
 
- modernizarea celor două cămine culturale existente în localităţile comunei 

Pojorâta, în vederea desfăşurării în bune condiţii a evenimentelor social - culturale;  
- dotarea căminului cultural cu aparatură şi echipamente necesare pentru 

proiectarea filmelor,  
- amenajarea şi dotarea sălii de spectacole şi festivităţi,  
- organizarea de activităţi cu caracter instructiv – educativ,  
- dotarea şi modernizarea bibliotecii comunale cu mobilier nou, tehnică modernă: 

bază de date (catalog) al cărţilor şi autorilor pe calculator, înfiinţarea unei săli de 
lectură şi documentare;  

- înnoirea fondului de carte al bibliotecii comunale şi actualizarea cu materiale 
şcolare şi de cultură generală: atlase geografice, atlase botanice, atlase istorice, 
dicţionare, albume de artă, reviste educative de tipul “National Geographic”, 
„Descoperă”, „Art Galery”, „Pictori celebri”, etc.;  

- abordarea unui nou sector, mai puţin tradiţionalist, prin înfiinţarea unui centru de 
împrumut pentru cd-uri şi dvd-uri cu filme documentare pe teme geografice, 
istorice, culturale, de călătorii, culinare, etc, destinate atât elevilor şi tinerilor cât şi 
populaţiei adulte;  

Referitor la meşteşugurile şi tradiţiile locale, în prezent, comuna Pojorâta, ca de altfel 
întreaga zonă, se confruntă cu problema migraţiei tinerilor înspre zonele urbane sau spre 
munca în alte ţări. În acest context, se impune destul de imperativ conştientizarea faptului că 
valorile tradiţionale se pot păstra şi conserva doar prin continuitatea practicării acestora şi a 
transmiterii de la o generaţie la alta. Această migrare a tinerilor va duce cu timpul la 
pierderea tradiţiilor şi a specificului local.  

Este necesară aşadar implementarea unor proiecte având ca scop conştientizarea 
valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul integrării României în UE. 

Astfel de proiecte pot reprezenta mijlocul de realizare a diferitor acţiuni care să 
contribuie la implicare mai activă a tinerilor în viaţa economico –socială a comunei şi la 
reînvierea vechilor meşteşuguri şi tradiţii: 

- utilizarea căminului cultural al comunei pentru organizarea de activităţi specifice 
satului românesc (de ex., învăţarea unor dansuri populare, revitalizarea 
meşteşugurilor locale prin organizarea unor ateliere meşteşugăreşti);  

- organizarea unor tabere de creaţie pe diferite teme, având ca scop popularizarea 
şi învăţarea meşteşugurilor tradiţionale, de ex. încondeierea ouălor, prelucrarea 
artistică a lemnului, cusături, tabere de pictură, etc.; 

- înfiinţarea unui muzeu de etnografie şi ştiinţe naturale, la care să contribuie 
întreaga comună, şi care să expună obiectele artizanale locale precum şi diferite 
curiozităţi, relicve preluate din natură;  

- realizarea unui Club al Meşteşugurilor Tradiţionale pentru tineri în cadrul 
Căminului Cultural care să aibă ca scop revitalizarea meşteşugurilor vechi 
specifice zonei;  

- realizarea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru tineret;  
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- asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural artistice în cadrul 
şcolii, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi extracurriculare, modernizarea 
căminului cultural la standardele unui centru cultural, etc.); 

- stimularea accesului tinerilor la activităţi economice şi sociale din comună sau din 
zona natală, prin informarea în legătură cu posibilităţile de finanţare; 

- organizarea de cursuri de calificare/recalificare organizate de către AJOFM 
Suceava; 

- înfiinţarea unei sau a mai multor asociaţii de tineret;  
- iniţierea unor dezbateri şi discuţii pe următoarele teme:  

v revitalizarea meşteşugurilor populare, ca posibilitate a dezvoltării 
comunităţii locale; 

v participarea tinerilor la dezvoltarea meşteşugurilor populare; 
v servicii oferite de AJOFM: medierea muncii (locuri de muncă 

vacante), informare/consiliere profesională, legislaţia privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj; 

v evidenţierea riscurile existente pentru tinerii aflaţi în situaţii de 
abandon şcolar, şomaj, delicvenţă juvenilă, din zona rurală. 

 
În domeniul cultelor se impun următoarele lucrări:  

o refacerea picturii bisericii Sf. Nicolae din Pojorâta;  
o pictarea interiorului noii biserici Sf. Ioan – parohia 2 Pojorâta  

 
 

3.4.3.6. Recreere şi sport 
 
În scopul dezvoltării sectorului de recreere şi sport se propun următoarele:  
• modernizarea stadionului din localitatea Pojorâta, şi a dotărilor aferente: grupuri 

sanitare şi duşuri, vestiare, sală de sport, a terenurilor pentru baschet şi handbal; 
• construirea de baze sportive pentru şcolile din comună, dotate cu sală de sport şi 

teren de sport; 
• amenajarea de alei pietonale şi instalarea corpuri de iluminat şi coşuri pentru 

colectarea deşeurilor;  
• amenajarea de locuri de joacă pentru grădiniţele din comună; 
• amenajarea parcului public din localitatea Pojorâta prin: 

- curăţarea spaţiilor verzi şi a pomilor,  
- plantarea de pomi şi arbuşti ornamentali,  
- amenajarea rondurilor de flori şi semănarea de iarbă, 
- amenajarea aleilor, instalarea de corpuri de iluminat şi coşuri pentru 

deşeuri,  
- instalarea mobilierului urban: bănci şi mese, chioşcuri, pavilion pentru 
odihnă; 

• amenajarea de spaţii pentru camparea cu cortul, spaţii pentru picnic şi dotarea lor 
cu utilităţi; 

• amenajarea unor mini-manejuri pentru călărie pe lângă pensiunile agroturistice; 
 
 
 
3.4.4. Turismul 
 
Pe baza evaluării potenţialului turistic şi a premiselor de dezvoltare a turismului de 

care beneficiază comuna Pojorâta (poziţia extrem de favorabilă în raport cu axele principale 
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de transport, dinamismul activităţilor economice, etnografie bogată, etc,) identificate în 
capitolul 2.4. al acestei documentaţii de urbanism, se conturează oportunităţi de dezvoltare a 
următoarelor forme de turism: 

a) Turismul de odihnă şi recreere – comuna Pojorâta are multiple oportunităţi de 
dezvoltare a acestui tip de turism, datorită prezenţei cadrului natural montan, cu forme de 
relief spectaculoase, vegetaţiei forestiere, microclimatului reconfortant, tonic – stimulator, 
aerului curat şi posibilităţilor de practicare a unor activităţi recreative. Ca forme ale turismului 
de odihnă şi recreere se remarcă: 

v turismul de agrement: această formă de turism are condiţii favorabile de 
dezvoltare. Dezvoltarea bazei de cazare, alimentaţie publică şi divertisment în comuna 
Pojorâta va duce la creşterea circulaţiei turistice, ştiind că una din principalele motivaţii 
turistice actuale este dată de nevoia de petrecere a timpului liber.  

Analizând structura piramidei motivaţionale umane, putem concluziona că primează 
motivaţia de repaos şi reconfortare, satisfăcută printr-un complex de condiţii şi mijloace în 
afara reşedinţei permanente. Ea se intensifică pe măsura creşterii nevoii populaţiei de a-şi 
reface capacitatea de muncă, a reducerii săptămânii de lucru, precum şi de creşterea 
numărului de autoturisme proprietate personală. 

Propunerile de dezvoltare a turismului de agrement în comuna Pojorâta se referă la:  
§ amenajarea şi marcarea potecilor, drumurilor şi traseelor turistice care orientează 

fluxurile de turişti în aria forestieră,  
§ amenajarea punctelor de perspectivă (puncte de belvedere) şi crearea unor locuri 

de popas şi odihnă pe traseele montane, amplasarea unor bănci şi mese; 
§ amplasarea de indicatoare şi panouri explicite privind activităţile permise şi 

comportamentul adecvat în zonele forestiere; 
§ amenajarea unor spaţii de campare cu cortul;  
§ amenajarea de spaţii pentru picnic, vetre pentru aprinderea focului,  
§ amenajarea arealelor destinate campării cu pubele şi coşuri pentru depozitarea 

deşeurilor,  
§ amenajarea în comuna Pojorâta a unei baze de agrement dotată cu terenuri de 

sport (fotbal, volei, handbal, baschet, badminton), terenuri de joacă; 
§ amenajarea unui complex de cazare de tip camping; 
§ modernizarea pârtiilor de schi şi săniuţe din pasul Mestecăniş, amenajarea unei 

pârtii de snowboard, dotarea lor cu instalaţii de transport pe cablu,  
§ amenajarea unei cabane în apropierea pârtiilor în care turiştii să se încălzească, în 

care să se servească băuturi şi gustări calde, şi care să ofere şi servicii de 
închiriere a schiurilor, echipamentelor de schi, săniuţelor, snowboard-uri;  

§ amenajarea unui mini-manej pentru călărie; 
§ referitor la unităţile de alimentaţie publică, se recomandă amenajarea unui 

restaurant care să îmbine specificul culinar autohton, cu specificul vânătoresc şi 
specificul pescăresc; 

§ amenajarea unei stâni turistice, unde se pot servi mâncăruri tradiţionale de stână, 
se pot observa activităţile specifice oieritului, modul de realizare al produselor 
tradiţionale de stână, obiectele şi instrumentele utilizate în mod tradiţional. 

 
v turismul de weekend – este asimilat turismului de agrement, fiind caracteristic 

zonelor preorăşeneşti care beneficiază de cadru natural deosebit, în care se încadrează şi 
comuna Pojorâta, ca parte a spaţiului preorăşenesc a municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Principalele dotări necesare sunt baza de cazare specifică (pensiuni agroturistice, 
minihoteluri, campinguri) şi structurile de agrement, cât mai variate. 
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b) Turismul de tranzit este stimulat de faptul că drumul naţional DN 17 (E576) 
străbate ambele localităţi ale comunei. Fluxul rutier este foarte ridicat, comuna Pojorâta fiind 
amplasată pe axa de circulaţie transcarpatică Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei – 
Transilvania.  

Turismul de tranzit necesită îmbunătăţiri multiple legate de modernizarea şi extinderea 
căilor rutiere şi feroviare, cât şi a serviciilor aferente. Se impune crearea unei infrastructuri 
specifice constând în:  

- definitivarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a DN 17 (E 576);  
- structuri turistice de cazare: moteluri, popasuri turistice, pensiuni turistice;  
- structuri turistice de alimentaţie publică: restaurante, cafenele, patiserii,  
- crearea unor servicii specifice:  

• service şi spălătorie auto, 
• spaţii adecvate pentru parcări, dotate cu grupuri sanitare,  
• servicii financiare: ATM-uri, filiale bănci,  
• dotarea unităţilor economice din comună cu aparatură pentru plată 

prin card, 
• puncte de informare: harta regiunii, pliante cu principalele obiective 

turistice ale zonei,  
• unităţi comerciale de tip minimarket, cu acces la DN 17, cu produse 

de consum cât mai diversificate şi orientate într-o anumită măsură 
către produsele specifice deplasărilor;  

 
 
c) Turismul turismul de vânătoare şi pescuit 
 
Aceste forme de turism au ca premise de dezvoltare fondul cinegetic bogat şi valoros 

precum şi potenţialul piscicol în care se remarcă păstrăvul, adevărate atracţii pentru turişti.  
Dezvoltarea turismului de vânătoare şi pescuit sportiv presupune:  
- bază de cazare specifică: cabane de vânătoare, campinguri, pensiuni turistice;  
- reconstruirea fostei cabanei de vânătoare de la Valea Putnei; 
- echiparea cu dotări specifice: locuri de observaţie, locuri de pândă, mici pontoane pe 

malul apelor,  
- înfiinţarea unui centru de închiriere a echipamentelor pentru pescuit şi desemnarea 

unor ghizi locali care să însoţească turiştii către cele mai favorabile locuri pentru pescuit şi 
vânătoare; 

Acest tip de turism trebuie însă să se desfăşoare sub control riguros, astfel încât să nu 
fie periclitată conservarea fondului cinegetic şi piscicol.  

 
 
d) Turismul sportiv 
 
Împrejurimile comunei Pojorâta se pretează pentru amenajarea unor dotări pentru 

practicarea diferitor activităţi sportive, cum ar fi: 
- amenajarea de trasee pentru jogging şi mers pe jos; 
- amenajarea unei baze de agrement prevăzută cu terenuri de sport pentru tenis de 

câmp, baschet, handbal, etc; 
- practicarea călăriei în mici manejuri amenajate pe lângă pensiunile agroturistice; 
- organizarea de drumeţii montane pe traseele existente către masivul Rarău; 
- amenajarea unor trasee pentru ciclism (mountain biking) şi pentru ATV-uri;  
- modernizarea pârtiilor de schi şi săniuţe din pasul Mestecăniş, amenajarea unei pârtii 

de snowboard, dotarea lor cu instalaţii de transport pe cablu,  
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- marcarea unor trasee pentru drumeţii şi circuite preferenţiale axate pe anumite teme 
cum ar fi orientarea geografică, tehnici de supravieţuire, fotografie. 

- iniţierea unor proiecte de afaceri care să vizeze organizarea şi coordonarea de 
activităţi sportive pentru diferite firme şi societăţi, aşa numitele team-building-uri organizate 
de instructori specializaţi, care vizează dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, dezvoltarea 
spiritului de competiţie, cunoaşterea reciprocă, prin intermediul activităţilor sportive: paintball, 
coborârea controlată pe coardă asigurată (coborâre în rapel), tiroliană.  

 
 
e) Turismul ecologic  
 
Prezenţa în comuna Pojorâta a celor două rezervaţii naturale, rezervaţia 

paleontologică “Stratele cu Aptychus de la Pojorâta” şi rezervaţia forestieră Codrul secular 
Izvorul Giumalăului, precum şi prezenţa unei bogate vegetaţii forestiere, în alternanţă cu 
păşuni şi fâneţe, impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării turismului ecologic, ca 
modalitate de conservare şi valorificare a potenţialului turistic natural al comunei Pojorâta.  

Ecoturismul include programe şi activităţi care minimizează aspectele negative ale 
turismului convenţional asupra mediului şi intensifică integritatea culturaă a populaţiei locale. 
Prin urmare, o parte reprezentativă a ecoturismului constă în promovarea reciclării, eficienţa 
energetică, conservarea apei şi crearea de oportunităţi economice pentru comunitatea locală.  

În cadrul dezvoltării turismului ecologic se vor promova activităţi precum:  
- semnalizarea rezervaţiilor naturale prin panouri şi alte semne convenţionale,  
- evidenţierea limitelor rezervaţiilor naturale de pe teritoriul comunei Pojorâta prin 

împrejmuire;  
- investiţii în infrastructura de cazare: campinguri, perimetre amenajate pentru 
camparea cu cortul,  
- organizarea de excursii şi drumeţii în rezervaţiile naturale, conduse de ghizi calificaţi, 

în scopul observării faunei şi florei sălbatice,  
- amplasarea în rezervaţiile naturale de panouri cu informaţii privind comunităţile 

locale, relieful, flora, fauna, elementele endemice (întâlite doar în comuna Pojorâta),  
- dezvoltarea unităţilor agroturistice care permit turiştilor familiarizarea cu stilul de 

arhitectură tradiţional, cu tradiţiile culturale şi gastronomice, cu activităţile de fermă, cu viaţa 
de zi cu zi a locuitorilor, dar permit şi valorificarea produselor locale;  

- organizarea de simpozioane, conferinţe, colocvii, expoziţii, proiecţii de film şi 
diapozitive, excursii şi drumeţii pe teme de protecţie a mediului, conservarea biodiversităţii; 

- organizarea şi participarea la acţiuni de refacere şi protectie a mediului înconjurător a 
florei si faunei (de ex. plantarea de puieţi în zonele afectate de doborâturi de vânt), 
igienizarea traseelor turistice şi a locurilor de campare; 

- crearea unor produse locale recunoscute ca fiind ecologice, de ex. produsele lactate 
locale, carnea de bovine, dulceţurile, gemurile, compoturile din fructe de pădure, etc.;  

- marcarea, remarcarea şi trasarea de noi trasee turistice; 
- promovarea participării comunităţii locale la luarea deciziilor în domeniul protecţiei 

mediului; 
- extinderea zonelor naturale protejate şi implicarea populaţiei locale în managementul 

acestora; 
- educaţia eco-civică a tinerilor; 
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f) Turismul rural şi agroturismul 
 
Turismul rural este acea formă de turism care este practicată în mediul rural, “la ţară” 

în aşezări umane la scară redusă, economia bazată pe producţia propriecşi structuri 
tradiţionale ale societăţii, şi se referă la rural ca activităţi şi stiluri de viaţă specifice lumii 
satului.  

Agroturismul este definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria 
ţărănească spre consumul peroanelor care, pentru o anumită perioadă de timp, vin în mediul 
rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, pentru satisfacerea unui hoby, pentru studiu sau 
documentare, precum şi pentru alte activităţi specifice. Agroturismul este principala formă de 
turism care se va regăsi în oferta de produs turistic a pensiunilor agroturistice.  

Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului trebuie să ia în considerare 
următoarele aspecte:  

- valorificarea produselor obţinute în agricultura locală, în special cele care provin din 
creşterea animalelor, ca urmare a cerinţei tot mai mari a turiştilor pentru produsele naturale;  

- dezvoltarea ofertei de activităţi specific rurale, incluse în oferta turistică locală ca şi 
atracţii turistice, de exemplu o excursie la stână, o zi la strânsul fânului, o plimbare cu căruţa, 
participarea la tăiatul porcului la Crăciun, experienţe gastronomice;  

- promovarea elementelor de restauraţie bazate pe gastronomia locală: includerea în 
meniurile pensiunilor agroturistice a specialităţilor culinare autohtone, tradiţionale, foarte 
apreciate de turişti (produsele lactate, specialităţi din păstrăv – “păstrăv în cobză“, etc. .  

- păstrarea elementelor de arhitectură tradiţională în vederea creării unei imagini 
turistice atrăgătoare a comunei dar şi pentru sublinierea autenticităţii locurilor;  

Dezvoltarea turismului facilitează apariţia unei pieţe de desfacere pentru produsele de 
artizanat, fiind astfel încurajată şi practicare meşteşugurilor tradiţionale. Dezvoltarea 
turismului rural presupune:  

- înfiinţarea unor puncte de comercializare produselor de artizanat specifice zonei – 
suveniruri – care să se evidenţieze prin autenticitate: ouă încondeiate, ţesături, cusături, 
obiecte de utilitate casnică sculptate / lucrate în lemn, obiecte de îmbrăcăminte tradiţionale 
(bundiţe, cojocele, căciuli) sau împletite manual din lână, etc., care pot contribui la 
promovarea comunei Pojorâta ca destinaţie turistică;  

- implicarea populaţiei locale în derularea activităţilor turistice şi educarea rezidenţilor 
comunei în scopul protejării potenţialului natural şi cultural – etnografic local.  

Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa pe care o are protejarea şi 
păstrarea cât mai intactă a întregului potenţial turistic de care dispune comuna va permite 
evitarea epuizării acestor resurse de bază care pot oferi stabilitate şi bunăstare comunităţii 
locale. 

Un alt obiectiv important care trebuie luat în considerare pentru dezvoltarea 
activităţilor turistice se referă la forţa de muncă specializată. Din acest punct de vedere ne 
confruntăm cu un deficit al persoanelor calificate în domeniul turismului. Pentru remedierea 
acestui aspect negativ se recomandă:  

§ înfiinţarea în cadrul SAM Pojorâta a unei specializări în domeniul ospitalităţii 
vizând cursuri de formare în arta culinară, cursuri de ospătari, barmani, 
chelneri, catering; 

§ organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniul 
turismului;  

§ revizuirea şi actualizarea structurii de curs, a curiculei şi a programei şcolare 
pentru cursurile de pregătire specializate din sectorul turism, hoteluri şi 
restaurante, catering; 
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§ dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru 
sectorul hotelier astfel încât programa să asigure satisfacerea necesităţilor 
pieţei şi asigurarea calificării unui număr suficient de personal;  

§ colaborarea/realizarea unor parteneriate între şcoală şi unităţile hoteliere şi de 
alimentaţie publică, în vederea desfăşurării practicii şcolare,  

§ introducerea obligatorie în învăţământul profesional din domeniu turistic a unei 
limbi de circulaţie internaţională.  

 
 
ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE 
 
 

 Dezvoltarea comunei Pojorâta în viitorul apropiat trebuie să ia în considerare şi 
posibilitatea obţinerii de finanţări prin accesarea fondurilor structurale ale Uniunii 
Europene.  
 Instrumentele structurale ale Uniunii Europene sunt următoarele:  
 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – sprijină regiunile mai puţin 
dezvoltate, susţinând dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin 
mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum 
cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-
uri, protecţia mediului, turism, energie.  

Fondul Social European (FSE) - este principalul instrument al politicii sociale a 
Uniunii Europene. Acest fond contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a 
întreprinderilor, susţinerea financiară a acţiunilor de formare şi reconversie profesională, 
crearea de noi locuri de muncă, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea 
şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a 
femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi 
combaterea discriminării.  
 Fondul de Coeziune (FC) susţine măsurile din domeniul protecţiei mediului şi al 
reţelelor pan-europene de transport, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi 
proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea 
transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal. 
 
 Fonduri europene complementare Fondurilor Structurale şi de Coeziune 
 Complementar acţiunilor susţinute din Instrumentele Structurale, vor fi susţinute 
totodată investiţii în domeniul dezvoltării rurale şi pescuitului, prin instrumente precum: 

§ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care finanţează 
investiţii pentru creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură, protecţia 
mediului, ameliorarea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice în spaţiul 
rural.  

§ Fondul European pentru Pescuit (FEP), care susţine dezvoltarea durabilă a 
sectorului de pescuit şi a zonelor de coastă unde acest sector este preponderent. 

Primăria şi locuitorii comunei Pojorâta au posibilitatea de a accesa fonduri structurale 
pentru dezvoltare rurală prin intermediul programului Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013.  

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) a fost lansat pe 11 martie 2008, 
iar până în 2013, Romania va beneficia de fonduri europene de peste 8 miliarde de euro, 
provenite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală. PNDR a fost aprobat în data 
de 20 februarie 2008 de către Comitetul pentru Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei 
Europene. PNDR stabileşte politicile şi acţiunile de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-
2013, în domeniile agricol, silvic şi dezvoltare rurală, dar şi proiectele de investiţii.  



163 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
163/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

Principalele măsuri de dezvoltare prevăzute în PNDR sunt următoarele:  
1. Modernizarea exploataţiilor agricole: 
Sprijinul prevăzut pentru modernizarea exploataţiilor agricole, va fi acordat pentru 

investiţii tangibile şi/sau intangibile din sectorul vegetal (culturi de câmp, legumicultură, 
floricultură, viticultură, pomicultură, sere, culturi bionenergetice, plante medicinale şi 
aromatice, ciuperci, alte culturi) şi din sectorul de creştere a animalelor (taurine, porcine, 
ovine şi caprine, alte specii) şi păsărilor, care: 

• îmbunătăţesc performanţa generală a exploataţiilor agricole; 
• respectă standardele Comunităţii aplicabile investiţiilor respective. 
 
2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii: 

  Prin această măsură se subvenţionează pădurile care se supun regimului silvic şi 
pentru care, potrivit legislaţiei, s-au elaborat amenajamente silvice. Investiţiile vor include 
toate operaţiunile posibile la nivelul exploataţiei forestiere, precum şi investiţii în echipament 
de recoltare. Vor fi încurajate şi sprijinite activităţile care conduc la creşterea eficienţei 
economice a pădurilor, inclusiv prin acceptarea de măsuri de gospodărire facultative.  

 
3. Imbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii: 
 Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri, va fi acordat pentru operaţiuni tehnice şi 
juridice privind comasarea terenurilor agricole, pentru investiţii în infrastructură în vederea 
asigurării accesului nerestricţionat la exploataţiile agricole şi forestiere, precum şi pentru 
îmbunătăţiri funciare, reţele de alimentare cu energie electrică, reţele de canalizare şi staţii 
de epurare şi pentru prevenirea şi protecţia împotriva inundaţiilor. 
 
 4. Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă: 

Sprijinul prevăzut în cadrul acestei măsuri este destinat: exploataţiilor agricole 
clasificate în funcţie de dimensiunea economică în conformitate cu legislaţia în vigoare, care 
produc în principal pentru consum propriu şi comercializează doar o mică parte din producţia 
agricolă.  

 
5. Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători: 

 Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători va contribui la creşterea eficienţei 
economice a exploataţiilor agricole şi forestiere, având un rol important în îmbunătăţirea 
calităţii produselor, a protecţiei mediului, a reţelelor de aprovizionare şi desfacere, precum şi 
în stabilirea unui echilibru între cerere şi ofertă. 

 
6. Conservarea solului şi protecţia împotriva eroziunii: 

 Măsura constă în efectuarea de plăţi compensatorii pentru fermierii care aplică acţiuni 
de protecţie împotriva degradării solului. 

Obiective:  - Susţinerea activităţilor agricole care protejează solul, 
                               - Reducerea suprafeţelor afectate de degradarea solului, 
                               - Menţinerea sau intensificarea fertilităţii solului. 
 

7. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea micro–întreprinderilor în scopul de a 
promova spiritul întreprinzător: 

Prin această măsură vor fi sprijinite activităţile de creare şi dezvoltare de micro-
întreprinderi, promovarea antreprenoriatului şi dezvoltarea de structuri economice în zonele 
rurale cum ar fi:  

§ dezvoltarea de servicii şi servicii anexe agriculturii pentru populaţia locală ca de 
exemplu: 
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- întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor, 
- servicii de reparare articole personale şi gospodăresti.  

§ întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice diverse;  
§ servicii de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie;  
§ servicii de coafură, frizerie;  
§ servicii de construcţii;  
§ servicii de transport ( microbuze); 
§ servicii de curăţarea sobelor şi coşurilor; 
§ alte servicii necesare pentru populaţia din spaţiul rural; 
§ servicii de aprovizionare cu unelte agricole, seminţe, îngrăşăminte, substanţe 
pentru tratamente pentru exploataţiile agricole, furaje combinate pentru animale, etc.  
§ investiţii pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor din mediul rural ce 
contribuie la creşterea economică.  

 
8. Încurajarea activităţilor turistice: 

 Prin această măsură vor fi sprijinite activităţi turistice şi agro-turistice care au ca scop 
creşterea atractivităţii zonei, crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea, marketing-ul 
serviciilor şi a infrastructurii turistice la scara mică. 
 

9. Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii 
rurale: 
 Prin aceasta se urmăreşte renovarea şi dezvoltarea satelor, printr-o abordare integrată 
ce are în vedere creşterea atractivităţii satelor prin asigurarea infrastructurii necesare şi 
valorificarea patrimoniului cultural.  

Prin această măsură se urmăreşte realizarea unor proiecte integrate pentru investiţii 
care vizează spre exemplu: 

a) îmbunătăţirea infrastructurii rurale prin investiţii cu caracter public, ca de 
exemplu: 

- construcţia şi modernizarea drumurilor comunale, a străzilor, a drumurilor ce fac 
legătura cu unele zone de interes turistic; 

- alimentarea cu apă, canalizare, staţii de epurare; 
b) amenajarea centrului civic al comunei prin investiţii cu caracter public, cum sunt: 
- realizarea de alei pietonale; 
- construirea şi amenajarea de pieţe comerciale, târguri, şi locuri de parcare pentru 

mijloacele de transport; 
- renovarea construcţiilor cu valoare arhitecturală, culturală şi istorică (ca de exemplu 

cele cu acoperiş de şindrilă, a căminelor culturale, bibliotecilor, bisericilor, grădiniţelor, 
caselor memoriale, şi a altor obiective cultural – istorice de interes); 

- construirea şi amenajarea locurilor de recreere (de ex., terenuri de sport, locuri de 
joacă pentru copii); 

- amenajarea de indicatoare şi panouri turistice; 
 

10. Pregătire şi informare pentru locuitorii implicaţi în procesul de diversificare 
al economiei rurale: 
 Prin această măsură se acordă sprijin pentru pregătirea şi informarea populaţiei rurale 
implicate în procesul de diversificare al economiei rurale, asigurarea de servicii etc. 

Se acordă sprijin pentru atestarea profesională a actorilor locali implicaţi în activităţi 
non-agricole, microîntreprinderi, servicii de bază, turism, renovarea şi dezvoltarea satelor, 
etc. în vederea accesării fondurilor comunitare.  
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Potrivit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), în prima etapă se vor 
primi proiecte pentru trei măsuri prevăzute în PNDR, respectiv modernizarea exploataţiilor 
agricole, creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi piscicole şi dezvoltarea 
satelor.  
 
 Pentru accesul la fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, România a 
elaborat Planul Naţional de Dezvoltare, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă şi Programele 
Operaţionale.  
 Programe operaţionale:  

§ Creşterea competitivităţii economice – program finanţat prin FEDR,  
§ Infrastructura de transport – program finanţat prin FEDR + FC, FEDR, FC,  
§ Infrastructura de mediu – program operaţional finanţat prin FEDR + FC, FEDR, FC,  
§ Dezvoltarea resurselor umane – program finanţat prin Fondul Social European,  
§ Dezvoltare regională – program finanţat prin FEDR,  
§ Dezvoltarea capacităţii administrative - program finanţat prin Fondul Social 

European,  
§ Asistenţă tehnică - program finanţat prin FEDR.  

 
 
 

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 
 
 
 ESTIMAREA POPULAŢIEI. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 
 
 
 Comuna Pojorâta, situată in judeţul Suceava, în imediata apropiere a municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, a beneficiat, în dezvoltarea sa, de proximitatea faţă de spaţiul 
urban, dar şi de resursele sale naturale şi în special de potenţialul turistic. Se poate spune că 
teritoriul analizat se înscrie în tipologia relaţiilor de polarizare urban-rural, caracterizate, 
înainte de 1989,  prin fluxuri de emigraţie şi spor natural pozitiv, iar ulterior printr-o inversare 
a acestui fenomen.  
 Dintre disfuncţionalităţile evidenţiate in capitolul privind situaţia existentă, cea mai 
gravă este cea legată de degradarea structurilor demografice, în special  îmbătrânirea 
populaţiei, corelată cu scăderea natalităţii şi emigrarea populaţiei tinere. Comuna rămâne 
totuşi atractivă din punct de vedere al locuirii, în primul rând datorită proximităţii faţă de 
municipiul Câmpulung Moldovenesc, astfel încât continuă să primească locuitori ce îşi 
stabilesc aici domiciliul, contrabalansând puţin deficitul sporului natural.  
 Aşadar, populaţia comunei a avut o evoluţie oscilantă după 1990, dinamica totală 
pentru intervalul 1992-2006 fiind una negativă, marcând o scădere de -1,76% (55 de 
persoane in cifre absolute).       
 În aceste condiţii, estimarea evoluţiei viitoare a populaţiei se dovedeşte un demers 
dificil şi se poate realiza doar prin extrapolarea tendinţelor înregistrate in intervalul 1992-
2006, considerat drept interval de referinţă. In cadrul acestei perioade de timp se pot 
identifica 2 etape in evoluţia demografică. Astfel, intr-o primă etapă, intre 1992 şi 2001, 
tendinţa a fost descrescătoare, ritmul mediu anual de creştere fiind de -0,54%. In etapa 
următoare (2001-2006), tendinţa s-a inversat, ritmul mediu anual fiind aşadar unul pozitiv, de 
0,64%. Pe durata întregului interval, ritmul mediu anual înregistrat a fost de -1,12%.    
 Vom elabora astfel 3 variante de prognoză a populaţiei, în funcţie de tendinţele arătate 
mai sus.  
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Varianta I de prognoză:  
 
 Prima variantă de prognoză a populaţiei comunei Pojorâta pentru orizontul 2018 are 
drept bază de calcul populaţia din anul 2001, respectiv 2958 persoane. Pornind de la această 
valoare şi extrapolând până la nivelul anului 2018 ritmul mediu anual de creştere -0.64%, 
populaţia comunei va continua să scadă, până la cifra de 2698 locuitori.  
 

Populaţia în 
1992 (pers.) 

Populaţia în 
2001 (pers.) 

Ritmul mediu anual de 
creştere (%) 

3109 2958 -0.54 
  

Anul 2008: 2958 X 0,99467= 2848 locuitori 
 Anul 2013: 2848 X 0,99465= 2772 locuitori 
 Anul 2018: 2772 X 0,99465= 2698 locuitorI 
 Aceasta este o variantă pesimistă de evoluţie, ce are la bază premisa că sporul 
natural al comunei va continua să rămână negativ, in virtutea îmbătrânirii populaţiei, in timp 
ce sporul migratoriu se va reduce şi el, astfel încât nu va putea contrabalansa suficient 
deficitul demografic. 
 

Varianta II de prognoză:  
 
 A doua variantă de prognoză are, de asemenea, caracter tendenţial şi prevede, pentru 
orizontul 2018, creşterea exponenţială a populaţiei într-un ritm mediu anual de 0,64%.  
 

Populaţia în 
2001 (pers.) 

Populaţia în 
2006 (pers.) 

Ritmul mediu anual de 
creştere (%) 

2958 3054 0.64 
 
 Algoritmul de calcul are drept bază populaţia comunei din anul 2006, respectiv 2958 
de locuitori. Se desfăşoară după cum urmează:  
 
 Anul 2008: 3054 X 1,00642=3093 locuitori 
 Anul 2013: 3093 X 1,00645=3193 locuitori 
 Anul 2018: 3193 X 1,00645=3296 locuitori  
 Aşadar, conform acestei variante, populaţia comunei Pojorâta va atinge în anul 2018 
cifra de 3296 de locuitori. Este o variantă optimistă de evoluţie, care presupune că teritoriul 
îşi va menţine atractivitatea pentru locuire, dar şi că natalitatea va cunoaşte o redresare, 
ridicând valorile sporului natural.  
 

Varianta III de prognoză:  
 
 Varianta a treia de prognoză constituie o medie intre cele două anterioare, preliminând 
populaţia comunei Pojorâta in funcţie de un ritm mediu anual de -0,12%.  
  

Populaţia în 
1992 (pers.) 

Populaţia în 
2006 (pers.) 

Ritmul mediu anual de 
creştere (%) 

3109 3054 -0.12 
Algoritmul de calcul este acelaşi ca şi la variantele precedente, pornind de la populaţia 

din anul 2006, de 3054 de persoane şi presupunând ca va scădea exponenţial cu -0,12% 
anual.  
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 Anul 2008: 3054 X 0,99882= 3047 locuitori 
 Anul 2013: 3047 X 0,99885=3029 locuitori 
 Anul 2018: 3029 X 0,99885= 3010 locuitori  
  
 Având in vedere gradul actual de îmbătrânire a populaţiei, este evident că populaţia va 
fi in uşor declin datorită creşterii mortalităţii. Aşadar, această variantă de prognoză este cea 
mai apropiată de evoluţia probabilă a populaţiei şi poate fi considerată drept bază pentru 
planificarea urbanistică a teritoriului.  
 

Evolutia populatiei comunei Pojorata, orizont 2018
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Sursa: Date prelucrate după fişa localităţii com. Pojorâta, DJS Suceava  

 
 In ceea ce priveşte evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei din comună, este 
cert că grupa vârstnică va continua să crească, atât in cifre absolute, cât şi ca pondere din 
total, la fel ca şi grupa populaţiei adulte, in timp ce populaţia tânără va scădea ca efectiv.   
 Aceasta evoluţie demografică va afecta in special populaţia şcolară, care se va 
diminua, precum si forţa de muncă, ce va fi in creştere. De asemenea, va creste si gradul de 
dependenţă a populaţiei vârstnice, fapt ce implică mai multe responsabilităţi de ordin social si 
sanitar, precum si necesitatea dezvoltării unor servicii specializate, adresate acestei categorii 
de vârstă. 
 Creşterea proporţiei populaţiei cu vârsta de peste 60 de ani va antrena şi o feminizare 
a populaţiei, dat fiind raportul ridicat de feminitate al populaţiei vârstnice şi reducerea 
populaţiei tinere, cu un raport de masculinitate mai ridicat. 
 
 
 Obiective privind dezvoltarea structurii socio-economice 
 
 Disfuncţionalităţile identificate in domeniul demografic pe teritoriul comunei Pojorâta, 
corelate cu cele din domeniul economic, impun direcţiile principale de urmat in elaborarea 
unei strategii de dezvoltare durabilă in aceste sectoare.    
 Comuna prezintă actualmente un profil economic mixt, industrial-agrar, cu tendinţe de 
terţiarizare. Industria oferă cea mai mare cerere de forţă de muncă şi asigură cea mai mare 
pondere din veniturile populaţiei, prin unităţile de prelucrare a lemnului şi industrie 
alimentară, dar şi prin ramura extractivă. Acestea exploatează numeroasele resurse naturale 
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de care dispune comuna, existând potenţial pentru dezvoltarea activităţilor actuale, dar şi a 
unora noi. Astfel, in ceea ce priveşte industria prelucrării lemnului, aceasta ar putea fi 
dezvoltată prin realizarea unor noi categorii de produse finite, cu grad superior de prelucrare 
(piese de mobilier rustic sau decorative, având insă şi caracter funcţional), ce ar putea 
contribui la creşterea valorii produselor şi implicit a profitului.  
 De asemenea, se poate dezvolta nucleul existent al colectării şi prelucrării ciupercilor 
şi fructelor de pădure prin mărirea capacităţii de producţie, dar şi prin înfiinţarea unor noi 
unităţi şi diversificarea produselor obţinute prin prelucrare.  
 Agricultura are drept ramură principală creşterea animalelor, activitate tradiţională in 
zonă. Dintre specii, bovinele domină net, produsele fiind valorificate atât pentru alimentaţia 
crescătorilor, cât şi in micile unităţi de colectare şi prelucrare a laptelui. Poate fi dezvoltată şi 
activitatea de prelucrare a cărnii şi pieilor prin înfiinţarea unui abator care să deservească 
atât comuna Pojorâta, cât şi celelalte comune din apropiere, precum şi a unor unităţi de 
producţie. Astfel ar fi rentabilizată mai mult această activitate şi create noi locuri de muncă.  
 O altă activitate cu tradiţie in zonă este piscicultura şi in mod deosebit creşterea 
păstrăvilor. In comună există deja mai multe unităţi cu acest profil, atât cu capital privat, cât şi 
de stat (păstrăvăria Ocolului Silvic). Ar trebui promovate mai intens specialităţile culinare cu 
specific local (păstrăv la cobză) şi susţinută această activitate, inclusiv prin atragerea 
finanţării din fonduri nerambursabile.   
 Toate activităţile cu profil agricol din comună trebuie practicate la standardele 
europene, utilizând atât utilaje mecanizate şi performante, dar şi personal calificat. In acest 
sens, înfiinţarea fermelor zootehnice şi asociaţiilor agricole este un demers foarte util pentru 
localnici deoarece creează un statut juridic ce facilitează atragerea unor mijloace de 
finanţare, precum şi creşterea numărului de locuri de muncă remunerate  corespunzător. Cel 
mai important aspect ar fi că in agricultură este nevoie de personal calificat, care să 
cunoască atât tehnologiile cele mai noi, cât şi legislaţia din domeniu, astfel încât să poată 
proiecta, coordona şi executa in mod corespunzător lucrările. Ar fi o şansă oferită tinerilor 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ cu profil agricol şi silvic de a rămâne in comună. In 
acelaşi timp, ţinând cont de acest potenţial cert de care comuna dispune, in perspectiva 
formării personalului calificat in domeniu, este necesară corelarea programei de învăţământ 
sau chiar înfiinţarea unor clase de profil pentru orientarea elevilor.    
 Domeniul serviciilor începe să se contureze pe teritoriul comunei Pojorâta, însă există 
o gamă de largă de activităţi ce nu se regăsesc şi au potenţial de dezvoltare. Este vorba de 
activităţi legate de reparaţii autovehicule, servicii financiare şi  imobiliare, servicii sociale şi în 
special cele legate de îngrijirea şi ajutorarea bătrânilor, având în vedere degradarea 
structurilor demografice.   In acest fel ar putea fi asigurat un număr de locuri de muncă 
pentru tinerii cu studii superioare.  
 Si domeniul construcţiilor are un potenţial de dezvoltare mare, având în vedere faptul 
că în comună continuă extinderea şi modernizarea fondului locativ şi a obiectivelor de utilitate 
publică. 
 Un domeniu ce ocupa un loc aparte in economia locală este comerţul cu amănuntul, 
precum si unităţile de alimentaţie publica, de tip bar.  Este de aşteptat ca prin dezvoltarea 
reţelelor de utilităţi, acest gen de unităţi sa ia o amploare si mai mare.  
 Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al comunei Pojorâta poate fi 
stimulată prin stabilirea şi atingerea unor obiective sectoriale, care includ: 
 

- Stabilizarea populaţiei în comună prin creşterea atractivităţii sub aspectul pieţei muncii 
(locuri de muncă în terţiar, in special pentru populaţia tânără) 

- Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesibilităţii la servicii 
medicale de calitate, mai ales având în vedere ponderea în creştere a populaţiei 
vârstnice 
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- Creşterea nivelului de instruire a populaţiei, cu implicaţii directe în calitatea resurselor 
umane 

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport 
- Asigurarea accesului echitabil la dotările edilitare pentru toţi locuitorii comunei, care se 

reflectă în confortul sporit al populaţiei 
 
 Realizarea obiectivelor menţionate presupune implementarea unor programe/proiecte 
care ţin pe de o parte de sfera dezvoltării economiei locale (legată de oferta de locuri de 
muncă), iar pe de alta de locuire şi servicii publice (în relaţie cu creşterea atractivităţii pentru 
populaţie, dar şi pentru agenţii economici). 
 În ceea ce priveşte locuirea, creşterea atât a suprafeţei construite, cât şi a numărului 
de locuinţe denotă o îmbunătăţire a calităţii fondului locativ. Excepţie fac unele locuinţe mai 
vechi, din materiale nedurabile sau care nu au beneficiat de lucrări de modernizare (datorită 
puterii economice scăzute) sau cele construite în zone de risc.  
 Creşterea gradului de confort poate fi realizată prin: 

• utilizarea de materiale durabile pentru construcţii, păstrându-se însă pe cât posibil 
valorile şi materialele locale;  

• realizarea construcţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu 
reglementările urbanistice; 

• corelarea amplasării locuinţelor cu protecţia zonelor vulnerabile şi evitarea zonelor 
de risc (în special terenuri inundabile şi afectate de eroziune pluvială). 

 
 Starea de sănătate a populaţiei este un aspect fundamental pentru analiza nivelului de 
trai, dar şi a resurselor umane din comună. Strategia de dezvoltare economico-socială 
durabilă a comunei Pojorâta  trebuie să prevadă o serie de măsuri de reabilitare si 
modernizare a clădirilor din domeniul sanitar, de informare a populaţiei cu privire la factorii de 
risc pentru sănătatea umană, precum şi de monitorizare a acestora.  
 O atenţie deosebită trebuie acordată actului medical la naştere, in vederea diminuării 
valorilor mortalităţii infantile si a mortinatalităţii. Ar mai putea fi adoptate o serie de măsuri 
prin care să poată fi ameliorată starea de sănătate a populaţiei precum:  
 
 - facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia sanitară, 
 - educarea viitoarelor mame cu privire la sarcină şi la creşterea copilului;  
           - asigurarea unor condiţii mai bune de igienă si de viaţă prin racordarea tuturor 
locuinţelor la reţelele de utilităţi; 
 - asigurarea unor controale medicale şi tratamente în şcoli şi grădiniţe prin 
 programe ale Primăriei şi instituţiilor de învăţământ, etc., 
 - construirea unor noi cabinete stomatologice şi puncte farmaceutice; 
 - creşterea numărului de salariaţi in domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale, având in 
vedere numărul mare al persoanelor vârstnice 
 Este necesară asigurarea unui nivel superior al procesului educaţional, pentru 
populaţia de pe teritoriul comunei, atât prin calitatea infrastructurii şi a materialelor didactice, 
cat şi prin corelarea programei şi a materiilor cu cererea de forţă de muncă de pe piaţă. 
Momentan, la nivelul comunei funcţionează şcoli doar până la nivelul clasei a VIII-a, fiind 
necesară înfiinţarea a cel puţin unei unităţi de tip SAM pentru absolvenţii din comună.  
  
 Pentru îmbunătăţirea educaţiei din comună se recomandă: 

• ameliorarea calităţii serviciilor în ceea ce priveşte dotările unităţilor de învăţământ: 
spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare), terenuri de sport, echipamentele 
informatice, dotările sanitare şi asigurarea cu agent termic; 
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• dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea calificării 
corespunzătoare a acestora; 

• aducerea la parametri optimi de funcţionare a clădirilor în care funcţionează şcolile 
şi grădiniţele din teritoriu; precum şi construirea unor noi unităţi 

• acordarea unei mai mari atenţii învăţământului vocaţional şi tehnic, corelată cu 
piaţa forţei de muncă; 

• încurajarea tinerilor (şi în egală măsură, a părinţilor, având în vedere efortul 
financiar pe care trebuie să îl facă aceştia) pentru a urma studiile liceale şi 
superioare;           

• stimularea familiilor rrome pentru a limita abandonul şcolar în rândul populaţiei 
minoritare de vârstă şcolară. 

 
 Dezvoltarea forţei de muncă este un alt domeniu de interes în care sunt necesare 
acţiuni de susţinere, care includ: 

• integrarea forţei de muncă în structurile economice locale şi din localităţile 
apropiate; 

• organizarea unor cursuri de reconversie profesională a populaţiei şomere, în 
parteneriat cu AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste activităţi;  

• informarea populaţiei in privinţa importanţei urmării cursurilor de reconversie 
profesională şi a posibilităţilor reale oferite de acestea pentru reintegrarea pe piaţa 
muncii la nivelul comunei.  

 
 Mişcarea demografică cu o tendinţă defavorabilă pe termen lung şi procesul de 
îmbătrânire a populaţiei trebuie contracarate printr-o serie de măsuri: 

• sprijinirea creşterii natalităţii prin facilităţi (financiare, asistenţă şi consiliere 
medicală) asigurate tinerelor mame şi creşterea cuantumului alocaţiilor pentru 
copii; 

• reţinerea tineretului instruit (învăţători, profesori, cadre medicale) originar din 
comună prin acordarea unor facilităţi de tipul bonificaţiilor, primelor de instalare, 
sau suport pentru construcţia de locuinţe (concesionarea unor terenuri ale 
primăriei, etc.); 

 
 
 
 

 
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 

 
 

• Căi de comunicaţie – Propuneri şi priorităţi  
 

Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere din cadrul comunei Pojorâta, 
se impun câteva măsuri urgente pentru intrarea în normalitate, şi anume: 

- se propun măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de 
circulaţie conform prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea 
soluţiilor la condiţiile existente şi utilizarea infrastructurilor actuale;  

- pietruirea întregii reţele de drumuri clasificate în drumuri interioare care sunt din 
pământ şi reprofilarea lor; 

- definitivarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a DN 17/E 576: realizarea celei 
de a treia benzi de circulaţie, reabilitarea carosabilului, consolidarea versanţilor;  
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- modernizarea prin asfaltare a celor 17,6 km actual pietruiţi ai DJ 175 B Pojorâta – 
Rarău; 
 - reabilitarea şi modernizarea prin pietruire şi asfaltare a drumurilor comunale şi săteşti 
de pe raza comunei: DC Izvorul Giumalăului, DC Mestecăniş, DC Pojorâta – Sadova, vechiul 
DN 17, pe o lungime de 950m, Drumul Tătarilor (actual din pământ);  

- realizarea de spaţii de parcare; 
- reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei 

Pojorâta şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri;  
- construcţie pod peste Modova zona Pecişte; 
- refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a lungul 

drumurilor aferente comunei; 
- corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi 

amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 
- amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului comunei; 
- îmbunătăţirea stării de mobilitate a drumurilor judeţene şi comunale urmărindu-se 

creşterea capacităţii portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranforsări), 
modernizări, tratamente bituminoase, alegerea soluţiei fiind determinată de 
condiţiile locale şi recomandărilor de specialitate.                                                                                                    

 
Observaţii: 
Neexecutarea la timp a acestor lucrări va duce la creşterea dificultăţilor de remediere 

atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor. 
 Profilele de drumuri figurate în planşa reglementări au ţinut cont de profilele tramei 
existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face 
în conformitate cu prevederile R.L.U. (Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea 
străzilor în localităţile rurale – M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV. 1998). 
 
 
 

 
 
 

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ, BILANŢ  
TERITORIAL. 

 
 

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare zonele funcţionale existente au suferit 
modificări în structura şi mărimea lor prin mărirea suprafeţei intravilanului. 

Limita intravilanului localităţilor comunei s-a modificat, noua limită incluzând toate 
suprafeţele de teren ocupate de construcţii sau amenajări, precum şi suprafeţe de teren 
necesare dezvoltării în următorii 5-10 ani. 
 Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, 
modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate. 

Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel : 
 
 
 
 
 
 
 



172 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
172/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

 
Bilanţ teritorial localitatea POJORATA 

Nr. 
crt. Zone funcţionale 

Existent Propus 

ha % ha % 

1 Locuinţe şi funcţiuni complementare 243.00 34,40 272,27 36.81 

2 Instituţii de interes public 10.20    1,50 11,20 1.52 

3 Zona de unitati agro-zootehnice 4.70     0.70   4.70 0.64 
4 Zona de unitati industriale si de depozitare 21.10    3.00 21.10 2.85 
5 Zona parcuri, sport, turism 2.00 0.30 4,00 0.54 

6 Zona cu echipare tehnico- edilitara 2.00 0.30 2.00 0.27 

7 Gospodărie comunală, cimitire 4.50 0.60 4.50 0.6 

8 Căi de comunicaţie şi transport rutier 20.70 3.00 22,95 3.10  

9 Căi de comunicaţie şi transport feroviar 3.80 0.50 3.80 0.52 

10 Terenuri arabil 393.00 55.70 393.00 53.14 

11 TOTAL teritoriu intravilan existent         705.00 100,00 739.52 100,00 

 
 
 
 
 

Bilanţ teritorial localitatea VALEA PUTNEI 
Nr. 
crt. Zone funcţionale 

Existent Propus 
ha % ha % 

1 Locuinţe şi funcţiuni complementare 31.00 35.70 75.78 53.67 

2 Instituţii de interes public 3.00    3,50 5.00 3,54 

3 Zona de unitati industriale si de depozitare 1.50    1.80 1.50 1,06 
4 Zona parcuri, sport, turism 1.00 1.10 5.00 3,54 
5 Zona cu echipare tehnico- edilitara 1.00 1.10 1.00 0,70 

6 Gospodărie comunală, cimitire 1.60 1.80 1.60 1,13 

7 Căi de comunicaţie şi transport rutier 5.70 5.70 8.23 5,83 

8 Căi de comunicaţie şi transport feroviar 1.20 4.80 1.20 0,85 

9 Terenuri arabil 41.90 48.20 41.90 29.68 

10 TOTAL teritoriu intravilan existent         87.90 100,00 141.21 100,00 
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BILANT TERITORIU ADMINISTRATIV COM. POJORÂTA 
Teritoriu 

administrativ al 
comunei 

POJORÂTA 

 

CATEGORII DE FOLOSIN}|  

Total 

(ha) 
Agricol 

(ha) 

Neagricol 
Păduri 

(ha) 

     Ape 

(ha) 

Drumuri 

(ha) 

Curţi 
construcţii 

 

Neproduc
tiv 

 Extravilan 2020,27 10554,00 158,00 1,60 - 172,00 12905,87 

Intravilan - - - 31.40 847,73 - 879,13 

Total 
2020,27 10554,0

0 158,00 33,00 847,73 172,00 13785,00 

% din total 14,66 76,56 1,15 0,24 6,14 1,25 100.00 

    
 
Ø Zonificare funcţională 
 

  Zona pentru locuinţe se măreşte ca urmare a introducerii în intravilan a unor 
suprafeţe de teren deja construite şi a unor terenuri necesare pe viitor construirii de locuinţe. 
Având în vedere procentul de ocupare al terenului (POT) de 30% stabilit de către 
Regulamentul General de Urbanism pentru localităţile rurale, circa 30% din terenul agricol 
introdus în intravilan se va putea ocupa cu construcţii de locuinţe, restul rămânând cu 
destinaţia de terenuri agricole, grădini de faţadă, spaţii verzi. 
 
            Zona de unităţi agricole şi industriale se va mări prin introducerea în teritoriul 
intravilan a unor suprafeţe propuse pentru realizarea unor obiective agricole şi industriale şi 
de dezvoltare economică care se preconizează a se realiza în viitor.   
 
 Zona căi de comunicaţie rutieră se măreşte prin modificarea profilelor existente. 
 
 Zona de gospodărie comunală se majorează cu suprafeţele destinate platformelor 
de colectare a deşeurilor menajere introduse în intravilan. Aceste funcţiuni vor fi preluate de 
servicii centralizate specializate la nivel judeţean. 
 
 Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de înfiinţare 
a sistemelor de alimentare cu apă, cu gaze naturale şi canalizare. 
 
 Zona cu terenuri libere se măreşte ca urmare a redării în agricultură a unor terenuri 
neproductive şi introducerii unor suprafeţe de teren în intravilan, adiacente curţilor construcţii. 
 
 Zona de spaţii verzi, complexe sportive şi de agrement se măreşte ca urmare a 
schimbării unor categorii de terenuri prin propunerea unor zone de agrement şi turism. 
 
 
 
 
  3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 
 
 
 Ecosistemele, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi 
degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor şi 
importante pagube materiale. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente 



174 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
174/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru 
existentă. 
 Complexitatea riscurilor contemporane implică necesitatea de a avea o viziune clară 
asupra acestora, precum şi asupra metodelor şi mijloacelor de prevenire şi de intervenţie 
avute la dispoziţie.  

Pentru teritoriul comuna Pojorâta zonele expuse la riscuri naturale sunt reprezentate 
de cele afectate de fenomenele meteorologice periculoase, de zone cu alunecări de teren, 
zone posibil a fi afectate de incendii de pădure, fenomene distructive de origine  geologică şi 
inundaţii.  

 Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau, în mare măsură,     
atenuate. La nivelul actual cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu este posibil de prevăzut exact 
timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul unde ele se vor produce şi 
anvergura lor. Se ştie, spre exemplu, care sunt zonele inundabile sau cele cu alunecări. 
Aceste lucruri pot permite adoptarea de măsuri eficiente de prevenire şi protecţie.  

 
 

     3.8.1. Măsuri în caz de inundaţii 
  

În lipsa oricăror lucrări hidrotehnice de prevenire, apariţia inundaţiilor nu poate fi 
evitată, însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care 
conduce la un şir de măsuri şi acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat 
acestor fenomene. Managementul inundaţiilor este uşurat de faptul că locul lor de 
manifestare este predictibil şi adesea este posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit 
este posibil să se precizeze şi cine şi ce va fi afectat de inundaţii. 
 Activităţi preventive (de prevenire, de protecţie şi de pregătire) 
 Aceste acţiuni sunt concentrate spre prevenirea/diminuarea pagubelor potenţiale 
generate de inundaţii prin: 
 - evitarea şi chiar interzicerea construcţiei de locuinţe şi de obiective sociale, culturale 
şi/sau economice în zonele potenţial inundabile; adaptarea dezvoltărilor viitoare la condiţiile 
de risc la inundaţii; promovarea unor practici adecvate de utilizare a terenurilor şi a terenurilor 
agricole şi silvice; 
 - realizarea de măsuri structurale de protecţie, inclusiv în zona podurilor şi podeţelor; 
 - realizarea de măsuri nestructurale (controlul utilizării albiilor minore, elaborarea 
planurilor bazinale de reducere a riscului la inundaţii şi a programelor de măsuri; introducerea 
sistemelor de asigurări etc.) 
 - aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori 
industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora; 
 - întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de 
pe maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot  
colmata secţiunea de scurgere a apei; 
 - implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de 
inundaţii; 
 - comunicarea cu populaţia şi educarea ei în privinţa riscului producerii de inundaţii. 
 Activităţi de management operativ (managementul situaţiilor de urgenţă) ce se 
întreprind în timpul desfăşurării fenomenului de inundaţii: 
 - detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile; 

 - prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă; 
 - avertizarea autorităţilor şi a populaţiei asupra întinderii, severităţii şi a timpului de 

apariţie al inundaţiilor; 
 - organizarea şi acţiuni de răspuns ale autorităţilor şi ale populaţiei pentru situaţii de 

urgenţă; 
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 - asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel judeţean pentru 
intervenţia operativă; 
 - activarea instituţiilor operaţionale, mobilizarea resurselor etc. 
 Activităţi ce se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţii: 
 - ajutorarea pentru satisfacerea necesităţilor imediate ale populaţiei afectate de 
dezastru şi revenirea la viaţa normală; 

 - reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor şi a celor din sistemul de protecţie 
împotriva inundaţiilor; 

 - revizuirea activităţilor de management al inundaţiilor în vederea îmbunătăţirii 
procesului de planificare a intervenţiei pentru a face faţă unor evenimente viitoare în zona 
afectată, precum şi în alte zone. 
 De menţionat este faptul că poate fi accesat Fondul de Solidaritate al UE care 
intervine în cazuri de catastrofe majore sau pentru acţiuni de prevenire a dezastrelor. 

 
 
   3.8.2. Măsuri în cazul producerii de alunecări de teren şi eroziuni 

  
Alunecările de teren şi eroziunea solului nu reprezintă fenomene definitorii pentru zona la 

care ne referim, însă factorul uman, prin acţiunile sale recente, concretizate prin despăduriri 
necontrolate, activităţi extractive şi practicarea păşunatului intensiv, au dus la activarea în 
anumite sectoare de versant a unor astfel de fenomene cu efect nefast asupra calităţii 
terenurilor şi aşezărilor umane. 
 Cauzele producerii de alunecări de teren sunt atât de origine naturală (perioade cu 
precipitaţii deosebit de bogate, mişcări seismice), cât mai ales de natură antropogenă 
(călcatul şi tasarea solului de către animale prin păşunatul pe timp umed, primăvara timpuriu 
şi toamna târziu, păşunatul excesiv, tăierea pădurilor, activităţi miniere). 
 În acest sens se impun a fi luate măsuri de prevenire şi combatere a acestor 
fenomene, în ideea reducerii intensităţii acestora şi chiar a stopării lor definitive. 
 Astfel, amenajarea antierozională a solului ar trebui să prevadă o mai mare atenţie 
organizării, conform legii, a unităţilor teritoriale de lucru şi ameliorare a solului, a drumurilor 
de exploatare, a fostelor zone miniere şi a transportului în concordanţă cu cerinţele de 
atenuare a proceselor de degradare. 
 În cazul continuării defrişărilor necontrolate, a păşunatului excesiv şi pe timp umed şi a 
altor acţiuni defavorabile solului, eroziunea se va accentua, pierderile de sol fiind 
proporţionale cu valoarea pantei, volumul şi caracterul precipitaţiilor, depinzând de structura 
şi textura solului, prezenţa şi structura vegetaţiei. Trecerile mecanice repetate, mobilizarea 
superficială a solului au dus şi conduc în continuare la stricarea structurii, dezechilibrarea 
regimului aerohidric, creşterea tasării şi compactării. 
 Pe pajişti, încărcarea cu animale şi păşunatul pe timp umed duc la distrugerea 
covorului ierbos, tasarea şi pulverizarea solului, favorizând reactivarea şi declanşarea 
alunecărilor de teren. 
 Se impun, astfel, lucrări de nivelare şi modelare a terenurilor cu alunecări, pentru 
eliminarea excesului de apă de pe versanţi şi deci, asigurarea unui drenaj natural-extern. 
Prin modelare trebuie să se asigure condiţiile de evacuare a surplusului de apă prin crearea 
unor debuşee de genul celor naturale. Toate drumurile de exploatarea ale căror trasee 
intersectează normal sau oblic linia de scurgere, pe terenurile cu alunecări şi eroziune 
puternică, trebuie să fie prevăzute cu canal marginal. Se recomandă ca toate canalele 
înclinate de pe terenurile cu alunecări să fie impermeabilizate, iar consolidarea să fie făcută 
cu un strat de balast.  
 Măsurile de prevenire şi combatere a excesului de umiditate trebuie să ducă la 
îmbunătăţirea regimului aerohidric al solului şi, implicit, la crearea de condiţii optime pentru 
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dezvoltarea plantelor. O altă recomandare prevede introducerea sistemelor antierozionale şi 
înfiinţarea de plantaţii silvice cu rol de protecţie în zonele afectate de alunecări şi surpări. 
 Apoi, se impune dezafectarea vechilor exploatări miniere de suprafaţă, ecologizarea şi 
reamenajarea lor, pentru că în zona lor s-au produs şi se produc cele mai frecvente deplasări 
de teren. Dealtfel, printr-un proiect tehnic de închidere şi ecologizare din anul 2002, s-au 
demarat lucrările de dezafectare, amenajare a terenului şi refacere ecologică a perimetrului 
minier Mina Pojorâta – Izv. Giumalău. În situaţii asemănătoare se aflau zonele miniere Valea 
Putnei – Praşca, haldele Cârligături – V. Putnei, Valea Străjerului, Pojorâta - Cârstea. Apoi, 
în anul 2004 a fost emis avizul de mediu pentru închiderea perimetrului minier Valea Putnei – Praşca, 
cu prevederea lucrărilor de ecologizare stabilite în proiect prin programul pentru conformare.  
 Este necesară însă continuarea susţinută a activităţilor de închidere şi reecologizare a acestor 
areale, în vederea reconversiei şi reintegrării complete a respectivelor suprafeţe în circuitul natural. 
 
 
 
 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 
 

3.9.1. Gospodărirea apelor 
 
 Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Pojorâta : 
- dirijarea controlată a apelor meteorice; 
-   consolidare şi apărare de maluri pe  râul Moldova 1,5 km mal stâng şi 1 km 
mal    drept; 
-    construcţii cascade pentru producere de energie pe Valea Pojorâtei. 
- se va asigura protecţia sanitară de minim 10 m de la albiile minore, conform Legii 

Apelor 107, Anexa nr.2; 
- se va respecta HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidrogeologică la captările de apă. 
3.9.2. Alimentarea cu apă 
 
În prezent  comuna Pojorâta este alimentată  cu apă din surse locale, formate din 

captări de izvoare, rezervoare şi conductele de distribuţie pentru alimentarea cu apă a 
centrului satului Pojorâta. Sistemul este învechit şi nu are capacitatea necesară satisfacerii 
cerinţei de apă pentru toţi locuitorii comunei. 
 Pentru rezolvarea acestei probleme autorităţile locale au întreprins demersurile 
necesare pentru întocmirea unui Studiul de Fezabilitate privind Alimentarea cu apă a satelor 
Pojorâta şi Valea Putnei, comuna Pojorâta, judeţul Suceava.  

  
 Scopul proiectului de alimentare cu apă în sistem centralizat este creşterea calităţii 
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei din satele comunei, prin reducerea riscului 
îmbolnăvirilor hidrice prin furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei CE  
98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002. 

Pentru acoperirea necesarului de apă la nivelul comunei, pe perioada de perspectivă, 
se recomandă respectarea următoarelor măsuri: 

- Organizarea unui sistem local de taxe pentru toţi locuitorii şi agenţii economici care 
se alimentează cu apă de la sistemele în funcţiune; 

Realizarea unui proiect tehnic pentru extinderea reţelei  de alimentare cu apă  în 
sistem centralizat; 

Cantitătile de apă necesare se vor determina conform STAS 1343 şi1478. 
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1. Alimentarea cu apă sat Pojorâta  
Soluţia propusă este alimentarea în sistem local, prin captarea apei din pârâul 

Frumosul situat la 4 km sud-est de centrul comunei Pojorâta, prin intermediul unei captări de 
suprafaţă cu prag de fund, cu priză de iarnă şi de vară, prevăzut cu deznisipator. 
 Sistemul de alimentare cu apă va avea următoarele părţi componente: 

- captare 
- aducţiuni 
- rezervor de compresare 
- reţea de distribuţie 
- alimentare cu energie electrică 
- amenajări protecţia mediului 
 
Aducţiunea apei 
Apa captată va fi transportată gravitaţional printr-o conductă de polietilenă de înaltă 

densitate (PEHD), cu o lungime de 230m, De 2160mm. 
Aducţiunile vor fi proiectate numai într-un singur fir de conductă, fără fire de rezervă 

pentru cazurile de avarie. 
Traseul conductei va fi cât mai scurt posibil şi uşor accesibil, situat în apropierea 

drumului, pentru a se putea interveni uşor în caz de avarie şi a nu degrada terenurile 
agricole. 

 
Înmagazinarea apei 
Rezervorul de înmagazinare apă va avea un volum de 500mc, amplasat pe înălţimi 

naturale, într-o zonă stabilă din punct de vedere al terenului. Acesta va asigura compensarea 
variaţiilor consumului oral şi păstrează rezerva intangibilă de incendiu. 

Rezervoarele vor fi prevăzute cu o vană, la care să se racordeze maşina de 
intervenţie a pompierilor.  
 Nu este necesară amenajarea drumului existent pentru accesul maşinii de pompieri, 
deoarece acesta se află într-o stare bună. 
 Primăria îşi asumă responsabilitatea, prin împuterniciţi speciali, pentru menţinerea 
rezervei intangibile de incendiu în rezervor, cât şi pentru manevrarea vanei care face 
posibilă utilizarea rezervei în condiţiile prevăzute de Normativul I 9 – 1995. De asemenea în 
sarcina Primăriei intră  combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de 
Comandamentul de Pompieri. 
 În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente 
la clădiri, hidranţi sau cişmele publice. 

 
Reţeaua de distribuţie cu o lungime de 12900 m, va fi realizată din conducte de 

PEHD, PN 6atm, cu diametre diferite (DN: 225, 180, 125, 110, 90). 
Reţeaua asigură transportul debitului maxim orar de 68,7 mc/h şi a debitului pentru 

stingerea incendiului de 5 l/s. 
Conductele se vor amplasa în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta platforma 

drumurilor sau proprietăţile locuitorilor. 
Reţeaua de distribuţie va fi echipată cu cămine de vane, cişmele şi 26 hidranţi de 

incendiu. 
În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute branşamente 

la clădiri, hidranţi sau cişmele publice. 
Dimensionarea reţelei se va face conform prevederilor standardelor în vigoare.  
 
Tratarea apei 
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 Instalaţiile de tratare pentru îmbunătăţirea calităţii apei vor fi proiectate având în 
vedere caracteristicile fizico-chimice, biologice şi bacteriologice ale apei brute captate, 
stabilite pe bază de studii de specialitate, prevăzându-se tehnologia de tratare 
corespunzătoare pentru obţinerea unei ape cu calităţi de potabilitate conform STAS 1342. 
  Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare (10m), instalaţii de tratare (20m), 
rezervoare îngropate (20m), aducţiuni(10m), conform H.G. 930/2005. 

 
Cantitătile de apă necesare se vor determina conform GP 106-04 ,,Ghid de proiectare, 

execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural’’, STAS 
1343/1-1995, P66/2001. 
 Qzi med = 558,8 mc/zi 
 Qzi max = 744,4 mc/zi  

Qo max = 68,7 mc/h 
 
1. Alimentarea cu apă sat Valea Putnei 
Se va face din aceeaşi sursă ca şi pentru Satul Pojorâta, sistemul de alimentare cu 
apă va avea aceleaşi părţi componente. 
Rezervorul de înmagazinare va avea o capacitate de 200 mc. 
Cantitătile de apă necesare s-au determinat conform GP 106-04 ,,Ghid de proiectare, 

execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural’’, STAS 
1343/1-1995, P66/2001: 

Qzi med = 90,35 mc/zi 
 Qzi max = 113,47 mc/zi  

Qo max = 9,47 mc/h 
 
Lucrări prioritare: 

- Realizarea de rezervoare de înmagazinare a apei; 
- Asigurarea staţiilor de tratare şi de pompare, a perimetrelor de protecţie 

sanitară a acestora; 
- Realizarea reţelelor de distribuţie a apei; 

3.9.3. Canalizarea 
 
În condiţiile implementării sistemului de alimentare cu apă al comunei, se pune 

problema realizării unei reţele de canalizare în sistem unitar a apelor uzate menajere.  
      Apele uzate vor fi dirijate spre staţia de epurare propusă care va fi situată pe partea 
dreaptă a DN 17, spre Câmpulung Moldovenesc, cu deversare în râul Moldova. 
  Cantităţile de apă evacuate şi dimensionarea reţelei se va face la debite maxime de 
calcul şi se vor stabili în conformitate cu prevederile SR 1846 şi SR 1795. 

  Reţeaua de canalizare menajeră la care se vor racorda obiectivele social-economice, 
clădirile administrative, unităţile agroindustriale locale şi locuinţele individuale, va avea ca 
obiectiv colectarea, evacuarea şi tratarea apelor uzate rezultate din activităţile acestora. 

 Apele meteorice vor fi evacuate natural prin lucrări de sistematizare verticală la 
rigolele drumurilor, care vor deversa în pârâurile limitrofe localităţilor. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al comunei va trebui să comande un 
proiect – ’’Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere din satele comunei’’. 

Sistemul de canalizare va avea următoarele părţi componente: 
§ colectoare de  canalizare  
§ staţii de pompare ape uzate  
§ staţie de epurare  
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Amplasarea staţiei va avea în vedere reducerea numărului de pompări din reţea, cât şi 
scurtarea conductelor de racord necesare. 
 Ansamblul staţiei de epurare va cuprinde: 

blocul de epurare; 
conducta evacuare ape epurate; 
gura de vărsare ape epurate în râul Moldova; 

Amplasamentul staţiei de epurare trebuie să fie în afara zonelor de locuit şi în aval de 
localitate, respectându-se distanţele de protecţie sanitară.  
 Apele uzate vor fi epurate avansat prin procedeul nămolului activ recirculat cu 
reducerea circulaţiei în compuşi de azot până la limita admisă de legislaţie şi cu stabilizarea 
aerobă a nămolului, astfel încât din punct de vedere calitativ acestea se vor încadra în 
limitele admise prin NTPA 001/2002. Nămolul rezultat din staţia de epurare complet 
stabilizat va fi integrat în stare fluidă în circuitul agroecologic.    
 Debitele de calcul după care se va face dimensionarea staţiei de epurare, conform 
STAS 1846-90: 
Qu=0,8Qs,în care: 
Qu= Debite de ape uzate menajere care se evacuează în reţeaua de canalizare 
Qs=Debite de apă de alimentare caracteristice ale cerinţei de apă 

§ Alimentare cu energie electrică 
§ Amenajări protecţia mediului 
 
 Se impune respectarea Legii Apelor 107/1996 completată cu Legea 310/2004, care 

prevede că ,,realizarea alimentării cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără 
branşamente la locuinţe este condiţionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi 
programul de realizare etapizată a canalizării acestor ape.  

   Se va respecta Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 privind distanţa de 
protecţie sanitară în jurul  staţiei de epurare – 300 m. 

 
Lucrări prioritare: 
§ Realizarea unei reţele de canalizare în sistem unitar; 
§ Înfiinţarea staţii de epurare a apelor uzate. 

    
 
3.9.4. Alimentarea  cu energie electrică 
 

     Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective social-
administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de 
energie electrică la nivelul comunei.  
       Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi ale 
reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se vor avea în vedere următoarele criterii : 

• Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă  
impuse de normativele tehnice în vigoare. 

• Toate circuitele principale vor fi trifazate. 
• Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice se recomandă a se 

face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări.  
• Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor amplasa 

la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al consumatorilor şi în 
apropierea consumatorilor importanţi. 

• Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera încărcări 
uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare sunt în funcţie de categoria căilor 
de circulaţie: drumuri comunale, săteşti. 
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• Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de 
iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează 
cu conductorul de nul comun. 

Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de specialitate 
F.T.D.E.E. Vaslui conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136. 

 
Lucrări prioritare 
§ Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor 

construcţii; 
§ Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare; 
§ Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de beton; 
§ Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de extindere a intravilanului; 
§ Înlocuirea posturilor de transformare defecte. 

 
 

3.9.6. Reţeaua de telefonie şi poştă 
 
În comuna Pojorâta este necesară dezvoltarea reţelei telefonice, care să rezolve 

numeroasele cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate până în prezent, precum 
şi eventualele noi solicitări ca urmare a extinderii intravilanului. 
      Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea 
instalaţiilor de telecomunicaţii sunt: 

- Liniile telefonice vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă intre două 
transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km; 

- Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu; 
- Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să corespundă 

normativelor în vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie remediate în funcţie de 
importanţa circuitelor în termenele stabilite. Se recomandă ca durata remedierii să 
nu depăşească 24 de ore; 

- La subtraversări, cablurile izolate se vor instala în ţevi izolate; 
- Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De 

regulă, linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu; 
Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când 

nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile protecţiei lor. 
Această măsură nu se referă la soluţii prin care reorientările de legături, comasările de 

linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau agricole a 
unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc. 

Soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri 
excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 
 

Lucrări prioritare: 
Creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea instalaţiilor telefonice; 
Onorarea cererilor de noi posturi telefonice. 

 
 
3.9.7. Alimentare cu gaze naturale 
 

 În comună nu există sistem de alimentare cu gaze naturale, cea mai apropiată 
localitate  care beneficiază de gaze naturale este municipiul Câmpulung Moldovenesc. 

Se propune alimentarea cu gaze naturale prin racordul la magistrala ce traversează 
teritoriul administrativ al comunei. 
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 În localităţi, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul public 
ţinând cont de următoarea ordine de preferinţe: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în 
porţiunea carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane. 

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zonele cu agresivitate redusă şi 
fără instalaţii subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţii şi la suduri răsuflători cu 
înălţimea de 0.6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50 m. 

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de 
pozare a conductelor de distribuţie, măsurată de la suprafaţa terenului, până la generatoarea 
superioară a conductei va fi de 1m în carosabil cu fundaţie de beton, de cel puţin 0.7 m în 
spaţii pavate şi de cel puţin 0.5 m în spaţii verzi.  

Branşamentele se vor monta subteran şi se vor proteja înpotriva coroziunii prin izolare 
cu împâslitură de sticlă şi bitum. 

Conductele de gaze naturale din oţel se vor izola conform prevederilor I.6-98 art. 11,4, 
iar în procesul de execuţie calitatea acesteia se va verifica conform STAS 7335/3-86 şi se va 
considera corespunzătoare dacă sunt satisfăcute următoarele condiţii: 

- Izolaţia să fie continuă, fără denivelări şi crăpături 
- Suprapunerile în elice să fie regulate pe circa un cm pentru benzile de 

armare, respectiv 2 cm pentru înfăşurarea de protecţie. 
- Grosimea măsurată cu un dispozitiv de măsură pentru exterior să nu difere 

în nici un punct faţă de grosimea nominală, cu mai mult de: 
o 2mm pentru izolaţia foarte întărită 
o 1,5mm pentru izolaţia întărită 

Staţia de reglare măsurare predare: filtrarea, măsurarea şi reglarea gazelor se va face  
printr-o instalaţie compactă executată cu echipamente speciale, montate pe un saşiu, 
adăpostite sub o copertină. 

Incinta în care se va amenaja SRMP se va racorda la reţeaua de alimentare cu 
energie electrică existentă în zonă. 

Dimensionarea instalaţiilor din cadrul SRMP  se va face după următorii parametri: 
- Presiunea de intrare în staţie p1 = 6÷ 40bari 
- Presiunea de ieşire din staţie p2 = max 1,8 bari 
- Debitul maxim Qmax = 2.400Nmc/h  

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili după următoarele prescripţii: 
Pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va 

lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani. Ţinând 
cont de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificare a regimului de înălţime 
şi a densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de interconectare se va considera şi 
debitul de avarie al sectoarelor vecine. Dimensionarea reţelei de repartiţie  trebuie să asigure 
în caz de defectare a uneia din staţiile de măsurare predare, în orice punct al reţelei, 50% din 
debitul de calcul. 

Pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare 
existente şi a celor ce se vor monta în viitor. 

Pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma 
debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de 
încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare. 

 
Lucrări prioritare: 

- Realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului pentru 
alimentarea centralelor termice individuale necesare preparării agentului 
termic de încălzire. 

- Racordarea construcţiilor din satele comunei la reţeaua de gaze naturale 
propusă; 
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- Înfiinţarea reţelei de repartiţie si distribuţie de gaze în toate localităţile 
comunei; 

- Înfiinţarea staţiei de reglare-măsură. 
 
 
3.9.7. Alimentarea cu căldură 
 

 În prezent locuitorii comunei Pojorâta folosesc pentru încălzire combustibil solid 
(lemne, deşeuri agricole etc.), combustibil lichid, sau utilizează echipamente electrice de 
încălzire.  
 Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a clădirilor  cu caracter socio-
cultural din satele comunei să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe 
bază de gaze naturale din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă. 
 

 
    3.9.8. Gospodărirea comunală 
  

Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei  Pojorâta se va face conform Directivei 
Europene Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului Naţional de 
Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi a Strategiei Judeţene de 
Gestionare a Deşeurilor Suceava. 

 
OBIECTIVE JUDEŢENE PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR 

 
Implementarea în judeţul Suceava a politicii UE privind gestiunea deseurilor se 

asigură prin Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor (PJGD), întocmit în baza Planului 
Regional de Gestionare a Deseurilor (PRGD) aprobat prin Ordinul comun al Ministerului 
Mediului si Gospodărire a Apelor si al Ministerului Integrării Europene nr. 1.364/14.12.2006, 
respectiv nr. 1.499/21.12.2006, care la rândul său a fost întocmit în baza Strategiei 
naţionale de gestionare a deseurilor si Planul naţional de gestionare a deşeurilor– 
PNGD -, documente ce au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.470/2004 privind 
aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deseurilor si a Planului naţional de gestiune a 
deseurilor. 

Conform Strategiei naţionale de gestionare a deseurilor, organizarea activităţilor de 
colectare, transport si eliminare a deseurilor municipale este una dintre obligaţiile 
administraţiei publice locale. 

PNGD, PRGD si PJGD reprezintă instrumentele care stabilesc un sistem unitar pentru 
managementul deseurilor municipale, prevăd stabilirea graduală la nivel naţional, regional si 
judeţean a unui sistem de management al deseurilor municipale si constau în: 
a) colectarea/colectarea selectivă; 
b) transportul si transferul deseurilor; 
c) recuperarea si reciclarea anumitor fracţiuni din deseurile municipale cu accent 
pe ambalajele de plastic (PET); 
d) recuperarea energiei; 
e) tratarea deseurilor si neutralizarea acestora; 
f) depozitarea (eliminarea finală) în depozite controlate, conforme cu legislaţia de mediu în 
vigoare. 

În judeţul Suceava, până în 2011, se vor construi 2 depozite de deseuri conforme cu 
legislaţia U.E., din care unul în zona de est pe teritoriul comunei Moara, cu termen de 
finalizare anul 2008 si unul în zona de vest pe teritoriul comunei Pojorâta, cu termen de 
finalizare anul 2011. 
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La nivel de judet trebuie îndeplinite cel puţin obiectivele şi ţintele naţionale. In cazul în 
care există un potenţial local de depăşire a ţintelor naţionale, judeţul îşi poate stabili propriile 
ţinte.  

Privind ţintele de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, acestea au fost 
preluate din planul de implementare al Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de 
ambalaje, amendată prin Directiva 2004/12/EC 

Ţintele în ceea ce priveşte reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate 
sunt stabilite în conformitate cu prevederile planului de implementare al Directivei nr 
99/31/EC privind depozitarea deşeurilor. 

De asemenea, închiderea şi remedierea depozitelor de deşeuri existente sunt stabilite 
conform prevederilor HG Nr 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.  

În anul 2011 este prevăzută închiderea depozitul municipal care deserveşte 
municipiul Câmpulung Moldovenesc dar şi o serie de localităţi limitrofe, printre care 
localitatea Pojorâta; 

 
 
OBIECTIVE LOCALE PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR 
 

 Se va implementa sistemul de colectare „din poartă în poartă”pentru comuna Pojorâta. 
Acest sistem constă în : 
  Colectarea deseurilor in 4 saci de plastic inscriptionati si colorati diferit ce se 
scot pe trotuar in ziua stabiliata pentru colectare şi platforme de colectare dotate cu 
containere de 1100 l si europubele de 120 l pentru unitati si obiective de interes public.  
 
          Colectarea deseurilor in saci de plastic se va face astfel: 
Unitatea prestatoare de serviciu de salubrizare va distribui populatiei, agentilor economici si 
unitatilor de interes public un numar de 8 saci de plastic colorati si inscriptionati in fiecare 
luna, in functie de deseul ce se va colecta astfel: 
 
- Pentru organice si reziduri - negru 
- Pentru hartie si carton – galben 
- Pentru sticla – verde 
- Pentru plastic si PET- albastru   
 
 Locatarii vor umple sacul cu deseul indicat legat la gura pentru evitarea imprastierii si il 
vor scoate la poarta in ziua stabilita de colectare a deseului reziduri, sticla, plastic, hartie si 
carton. 
 Agentii economici si unitatile de interes public vor fi dotate cu cate 4 europubele de 
120 l asezate pe suprafete salubre. 
 Scolile vor fi dotate cu cate 4 containere de 1100 l asezate pe platforme betonate in 
incinta unitatii. 
 Colectarea deseurilor se va face odata la 7 zile pentru deseurile organice si reziduri si 
lunar pentru deseurile reciclabile. 
 Contravaloarea sacilor de plastic va fi inclusa in pretul de colectare si transport al 
deseurilor şi evidentiata in facura. 
 
 
 
 Aspecte urbanistice.  
 Fiecare locuinta, unitate economica şi obiectiv de utilitate publica  va primi 8 saci/luna 
si 96 saci/an. 
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 Fiecare sac va fi colorat  şi inscriptionat corespunzator categoriilor de deşeuri pentru 
care este destinat. 
 Pentru obiectivele de interes public şcoală se prevăd 4 platforme betonate cu 4 
eurocontainere de 1100 l. 
 Pentru celalalte obiective de interes public şi unitati economice câte 4 europubele de 
120 l aşezate în locuri salubre. 
 
 Se propune ca deşeurile să fie separate in 4 fractiuni, cu excepţia deşeurilor 
periculoase şi a altor deşeuri voluminoase (mobila, aparate electrocasnice etc.) 
 
 Cele 4 fractiuni vor fi: 
1. deşeuri organice şi alte tipuri de deşeuri; 
2. hartie şi carton ; 
3. sticle şi borcane din sticlă  
4. obiecte din plastic şi PET post consum; 
 
 Locatarii vor umple sacul cu deşeul indicat legat la gură pentru evitarea împrăştierii şi 
îl vor scoate la poarta în ziua stabilită de colectare a deşeului reziduri, sticla, plastic, hartie şi 
carton. 
 Colectarea deşeurilor se va face odată la 7 zile pentru deşeurile organice şi reziduri şi 
lunar sau de câte ori este necesar pentru deşeurile reciclabile. 
 
 
  Sistemul de transport 
 
 Agentul economic selectat va avea in dotare  urmatoarele bunuri şi servicii: 

- personal instruit şi calificat in domeniul salubrizarii 
- 2 autogunoiere de 18 mc cu compactare ¼, una pentru deseuri BIO şi una pentru 
deşeuri VAL. 
- autospecială container hack pentru containere de 4000 l; 
- serviciu de salubrizare, colectare, transport, intreţinerea şi igienizarea punctelor de 
colectare; 
- autospecială container hack pentru colectarea deşeurilor inerte rezultate din demolări 
şi amenajari interioare. 
 
  Colectarea deşeurilor BIO. şi VAL. se va face astfel: 
- odată la 7 zile pentru deşeurile BIO.  
- Odată la 30 zile sau de cate ori este necesar, pentru deşeurile VAL. 

 
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj 
 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi colectate şi transportate în mijloace 
auto special amenajate şi vor fi predate la unitatea de ecarisaj din judetul Suceava. 
 Această activitate constă în  colectarea si transportul către centrele de neutralizare a 
deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei situate în judeţul Suceava.  
 Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face de la 
toţi utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de salubrizare 
autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în 
vigoare.  
 
Activitatea presupune următorul ciclu de operaţii: 
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a) precolectarea deşeurilor; 
b) colectarea deşeurilor; 
c) transportul deşeurilor; 
d) neutralizarea definitivă  a deşeurilor. 
 
 Precolectarea deşeurilor: 

Deşeurile animaliere provenite din gospodăriile populaţiei vor fi colectate şi 
transportate în mijloace auto special amenajate şi vor fi predate unităţilor stabilite în legislaţia 
în vigoare din judetul Suceava. 

 
Operatorul de salubritate va înregistra solicitările telefonice primite şi se va deplasa la 

adresele solicitanţilor.  
Serviciul se va efectua în maxim 6 ore de la solicitarea făcută de orice persoană fizică 

sau juridică. Contravaloarea acestor servicii va fi achitată de către solicitant. 
 
 Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 
provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor 
menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.) 
 
 Colectarea deseurilor inerte rezultate din constructii si amenajari interioare se va 
face in baza solicitarii la cerere a locuitorilor, contra cost. 
 Locuitorii vor anunta seful serviciului de salubritate din cadrul  primariei privind intentia 
lor de a demola sau de a amenaja locuinta urmand ca primaria sa comunice in timp util 
prestatorului de serviciu intentia de demolare a locuitorului. Operatorul va pune la dispozitia 
acestuia, contra cost, containere de 4000 l  necesare pentru preluarea deseurilor si 
transportul acestora catre depozitul de deseuri inerte al municipiului Pascani. 
In cazul in care locuitorii care vor demola sau amenaja au cereri de deseuri inerte pentru 
umpluturi acestia vor transporta cu mijloace proprii si sub directa urmarire a reprezentantului 
primariei transportul deseurilor inerte catre solicitant. 

 
 
 
 
 
 
3.10. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
 
 
Protecţia şi conservarea mediului reprezintă unul din obiectivele de bază ale 

amenajării teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea si valorificarea durabilă şi echilibrată a 
resurselor acestuia.  
 În vederea asigurării unui mediu echilibrat şi stabil se propun o serie de obiective şi 
măsuri necesare pentru rezolvarea problemelor de mediu şi a aspectelor negative pe care 
acestea le generează. În acest sens se propun următoarele măsuri pentru eliminarea şi 
prevenirea poluării la nivelul aerului, apelor şi solului. 
            
 

3.10.1. Protecţia aerului 
  

Atmosfera reprezintă principalul vector de propagare a poluanţilor, ale căror efecte se 
resimt de la nivel local până la nivel global asupra tuturor elementelor biotice şi abiotice. De 
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aceea, monitorizarea calităţii aerului ocupă un loc esenţial, constituindu-se într-un element de 
fundamentare a strategiilor de control. 

A supune controlului calitatea aerului presupune elaborarea unui program coerent 
care să vizeze toate problemele de poluare precum şi responsabilităţile autorităţilor locale. 

Cunoaşterea mecanismelor de poluare a atmosferei, implică studierea a patru 
categorii de fenomene, şi anume: 
• emisiile de poluanţi atmosferici aferente surselor naturale şi antropice; 
• transferul poluanţilor de la sursă la receptor; 
• imisiile, adică distribuţia temporară şi nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosferă; 
• efectele poluării asupra sănătăţii umane, a mediului, a construcţiilor şi a materialelor.            
 Monitorizarea emisiilor, activitate ce defineşte cauza poluării, este un mijloc de 
informare absolut necesar asupra contribuţiei pe care o au diferite surse, permiţând astfel 
stabilirea priorităţilor cu privire la reducerea poluării. 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii aerului în comuna Pojorâta se propun următoarele 
măsuri: 

- menţinerea calităţii aerului prin controlarea emisiilor rezultate în urma arderii 
combustibililor folosiţi pentru încălzire; 

-  înlocuirea treptată a combustibililor tradiţionali (lemn, cărbune, produse petroliere) 
cu gaze naturale;  

- conform art. 62 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecţia mediului, deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri sunt obligaţi să întreţină perdelele şi 
aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi şi parcurile pentru îmbunătăţirea capacităţii de 
regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană; 
  - platformele de precolectare se vor realiza de catre utilizatorii serviciilor de 
salubrizare. Platformele vor fi in mod obligatoriu betonate sau asfaltate, amplasate la o 
distantă minimă de 10 m faţă de căile de acces ale autogunoierelor şi de minim 5 m de cele 
mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind prin plantaţii de arbori şi arbuşti. 
Platformele vor fi prevăzute cu rigole de preluare a apelor pluviale, racordate la reţeaua de 
canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic de către operator. 
Există şi o propunere de colectare selectivă a deşeurilor în saci de plastic, iar platforme de 
precolectare să fie amplasate doar în preajma instituţiilor de importanţă publică. 
                    
 
 3.10.2. Protecţia apei     

   
Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect 

menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării 
unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale.  

Comuna Pojorâta beneficiază de importante resurse de ape subterane şi de suprafaţă 
de calitate superioară, a căror protecţie, exploatare raţională şi conservare este vitală şi ar 
trebui să constituie una din priorităţile cele mai importante ale factorilor de decizie locali şi 
centrali, în vederea atingerii dezideratului declarat de dezvoltare durabilă a zonei.  

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru orice 
fel de necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva efectelor 
nocive ale poluării şi implică două etape: cunoaşterea calităţii şi măsuri de protecţie a 
acesteia. Supravegherea include monitorizarea apelor de suprafaţă, a precipitaţiilor şi a 
apelor subterane.   

Ca măsuri, sunt necesare:   
 - delimitarea zonelor de protectie ale apelor de suprafaţă, interzicerea oricăror deversări 
necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de deşeuri în cursurile de apă şi pe malurile 
acestora; 
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 - realizarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor comunei, din surse sigure, 
corespunzătoare, asigurarea potabilităţii prin instituirea zonelor de protecţie sanitară a 
captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare între acestea şi eventualele 
surse de impurificare (closete, microferme de animale, unităţi de prelucrare a lemnului ş.a.); 
     - realizarea unui sistem de canalizare şi identificarea unor soluţii pentru realizarea unuia 
de epurare a apelor uzate. 
 
 
       3.10.3. Protecţia solului 
  
 Ameliorarea şi menţinerea pe termen lung a funcţiilor solului şi contracararea poluării 
şi deteriorării lui sunt obiectivele principale pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă 
a solurilor de pe teritoriul comunei Pojorâta.     
 Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca 
aerul şi apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este factorul principal al asigurării hranei 
oamenilor, animalelor şi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în zeci şi 
chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, precipitaţiilor, 
defrişării pădurilor sau folosirii neraţionale a unor substanţe chimice.   
 Conform art. 65 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecţia mediului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu titlu sau fără titlu, protecţia 
solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, 
conservare,  organizare şi amenajare a teritoriului. 

După cum s-a punctat şi anterior, ca măsuri pentru prevenirea poluării solului se 
impun: 
§ asigurarea depozitelor de dejecţii ale unităţilor zootehnice, valorificarea lor ca 

îngrăşământ; 
§ utilizarea fertilizanţilor agricoli se recomandă a se face în doze optime, prin asigurarea 

unor agrotehnici adecvate şi ecologice, inclusiv prin combaterea biologică a dăunătorilor; 
§ amenajarea de platforme pentru depozitarea controlată şi organizată a deşeurilor 

menajere din comună. 
 Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Pojorâta se va face conform Directivelor 
Europene, Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor, a Planului Naţional de Gestionare 
a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004) şi Planului Regional de Gestionare a Deseurilor 
Regiunea 1 Nord-Est, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor si al ministrului 
integrării europene nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor 
care impun următoarele măsuri:  

• Închiderea şi ecologizarea spaţiilor necorespunzătoare de depozitare a deşeurilor 
(depozite rurale de deşeuri) până în anul 2009. 

• Stabilirea şi realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor pe teritoriul 
comunei (în intravilan). 

 Astfel, în conformitate cu Planul de implementare al Directivei privind depozitarea deşeurilor, 
la Pojorâta urmează să se construiască, în vecinatatea municipiului Câmpulung Moldovenesc, cel 
târziu până în 2013, un depozit de deşeuri municipale nepericuloase (clasa b) cu o capacitate medie de 
50.000 t/an. Subliniem însă că pentru acest depozit nu există în prezent decât un proiect de asistenţă 
tehnică (ISPA) pentru pregătirea aplicaţiilor în vederea finanţării din fonduri UE. În acest sens există 
Hotarârea Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 14/15.03.2007 privind atribuirea suprafeţei de 
5,00 ha teren paşune în vederea construirii acestui depozit ecologic care este propus a deservi zona de 
vest a judetului Suceava. 
 Conform Planului Judeaţean de Gestionare a Deşeurilor, Suceava (2007),  coordonatele 
principale ale viziunii strategice asupra acestei probleme constau în împărţirea judeţului în două zone 
principale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor: 
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 − Zona de Est – acoperind 57% din teritoriul judeţului şi 85% din populaţia acestuia. Zona ar 
urma să fie arondată viitorului depozit ecologic din comuna Moara (în vecinatatea Municipiului 
Suceava); 
 − Zona de Vest – acoperind 43% din suprafaţa judeţului şi numai 15% din populaţia acestuia. 
Zona ar urma sa fie arondată viitorului depozit ecologic din comuna Pojorâta. 
 

Un al doilea set de măsuri vizează protecţia împotriva degradării solurilor prin 
procesele de deplasare în masă precum şi pe terenurile cu exces de umiditate. Astfel, este 
necesară:  

- raţionalizarea păşunatului;  
- reamenajarea corespunzătoare a haldelor de steril; 
- evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este instalată superficial; 
- practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a 

solului, cu rol împotriva eroziunii; 
- restrângerea suprafeţelor afectate şi reintroducerea, prin măsuri de reconstrucţie 

ecologică, a terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier; 
- folosirea corespunzătoare, în acord cu  necesităţile solului a îngrăşămintelor chimice. 

 Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important care contribuie la creşterea productivităţii 
plantelor şi a fertilităţii solului. În cazul în care sunt utilizate fără a se ţine cont de natura solurilor, de 
necesităţile plantelor şi de condiţiile meteorologice, îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului 
ecologic (în special prin acumularea nitraţilor). 
 Excesul de azotaţi şi fosfaţi în sol, cauzat de utilizarea neraţională a îngrăşămintelor, dăunează 
microflorei edafice, duce la acumularea în vegetaţie a acestor elemente, poluarea pânzei freatice 
precum şi la eutrofizarea apelor de suprafaţă. 

 Pentru solurile afectate de exces de umiditate se recomandă lucrări de desecare, 
canale de drenaj, captări de izvoare, decolmatarea şi adâncirea albiilor pâraielor din 
apropiere.  

O altă importantă problemă în zona comunei Pojorâta este aciditatea puternică şi 
moderată a solurilor, 80-90% din suprafaţă fiind afectată de acidifiere. Este, dealtfel, o problemă 
generală a teritoriilor montane. Acest fenomen se poate corecta prin aplicarea de amendamente. 

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiţiile de fundare din studiile 
geotehnice şi se va acorda o atenţie deosebită sistematizării verticale. 

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor 
meteorice de pe acoperişuri şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem centralizat 
de canalizare – şanţuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – fără a fi 
afectate proprietăţile învecinate. 
 Remedierea cauzelor poluării şi degradării solurilor trebuie efectuată în ordinea 
priorităţilor definite prin politica comunei, în paralel cu aplicarea de măsuri administrative 
ferme. 

 
 
 
 
 
3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 

 
 

• Soluţia generală de organizare şi dezvoltare: 
Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapusă pe 

intravilanul existent, cu menţinerea structurii actuale. 
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• Organizarea căilor de comunicaţie: 
Trama actuală satisface accesele, dar este necesară îmbunătăţirea calitativă prin 

aplicarea de îmbrăcăminţi provizorii din piatră sau prin pavarea definitivă a acestora acolo 
unde este strict necesar şi este posibil. 

 
• Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale: 

- Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie suportul pentru 
asigurarea produselor agricole necesare consumului în gospodării şi în industria alimentară. 

- Zona de dotări socio-culturale este constituită din obiectivele existente care satisfac 
necesităţile localităţii şi care sunt situate în zona de locuit. Datorită dispunerii acestora  se 
poate conta pe o zonă centrală.               

- Zona de unităţi industriale şi agricole se va dezvolta pe amplasamentul actual al 
obiectivelor existente. Obiectivele de industrie mică compatibile cu celelalte zone funcţionale 
vor putea fi amplasate şi în cadrul acestora (în principal în zona de locuinţe). Orice nouă 
activitate de natură productivă va fi analizată pe baza unui studiu de impact, în principal 
urmărindu-se reducerea la minim a efectelor asupra mediului. 

 
Interdicţii definitive de construire la culoare tehnice şi zone de protecţie cu regim 
sever: 

- zona reţelei de tensiune - 20 kV – 12m; 
- zona reţelei de tensiune - 110 kV – 18m; 
- zona de protecţie a cimitirului – 50m; 
- zona de protecţie  a cursurilor  de apă  - 30m; 
- zona de protecţie a aducţiunilor de alimentare cu apă – 10m; 
-  zona de protecţie a staţiilor de pompare – 10m; 
- zona de protecţie a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor – 20m; 
- zona de protectie fermă de taurine 200m; 
- zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă 10m 

            - spre interiorul incintei 4m; 
- zonă de protecţie le staţia de epurare 300m; 
- zonă de protecţie la calea ferată 100m. 

  
În vederea stabilirii regulilor generale de construire , teritoriul intravilan al satelor a fost 

împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). UTR-ul se defineşte ca o reprezentare 
convenţională a unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi omogenitate 
funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire general valabile. 

UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, 
ape). 

 Având în vedere limitele reduse ale localităţilor rurale şi faptul că funcţiunea de locuire 
este cea dominantă, numărul de UTR-uri este redus. 

Reprezentarea grafică a reglementărilor se face în planşa "Reglementări", care deţine 
şi elemente de echipare a teritoriului - existent şi propus. Detalieri ale reglementărilor se fac 
în R.L.U.. 
 

 
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
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Principalele obiective de utilitate publică de pe teritoriul administrativ al localităţii 
Pojorâta sunt prezentate clasificat mai jos: 
 

DOMENII 
CATEGORII DE INTERES 
NAŢIONA
L 

JUDEŢEA
N 

LOCA
L 

INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 
Pojorâta   X 
Primărie    X 
Poliţie X   
Oficiu Poştal   X 
C.E.C.   X 
Biserica ortodoxă Sf. Nicolae         X 
Biserică ortodoxă Naşterea Sf. Ioan Botezătorul;   X 
Schit ortodox Corlăţeni Ioan Iacov Hozevitul   X 
Biserică catolică;   X 
Biserica baptistă;   X 
Biserica evanghelică;   X 
Şcoală generală cl. I-VIII    X 
Şcoală primară   X 
Grădiniţă   X 
Cinematograf   X 
Cămin cultural;   X 
Bibliotecă;   X 
Cămin de bătrâni;   X 
Dispensar medical uman    X 
Dispensar veterinar;   X 
Farmacie umană   X 
Magazin universal   X 
Magazine mixte   X 
Gară C.F. X   
Districtul L4 Pojorâta întreţinere CF; X   
Ocol silvic şi brigada silvică;   X 
Canton silvic;   X 
Centru de cercetare pentru cultura cartofului;   X 
Brutărie;   X 
Gater;   X 
Parc;   X 
Teren sport;   X 
Popas turistic;   X 
Atelier auto;   X 
PECO;   X 
Valea Putnei    
Biserica ortodoxă    X 
Şcoală generală cl. I-VI   X 
Grădiniţă   X 
Camin Cultural   X 
Magazin alimentar;   X 
Magazin mixt   X 
Oficiu Poştal;    X 
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Gară;   X 
Schit;   X 
Păstrăvărie;   X 
Gater;   X 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Cimitir ortodox Pojorâta   X 
Cimitir catolic Pojorâta   X 
Cimitir Valea Putnei   X 
10 puncte de colectare deşeuri (în satul Pojorâta 
există 7 puncte de colectare, iar în Valea Putnei 3). 

  X 

CĂI DE COMUNICAŢIE 
DN 17 / E 576 X   
DJ 175  X  
DJ 175 B Pojorâta – Rarău  X  
Drumurile săteşti, drumurile vicinale şi Drumul 
Tătarilor 

  X 

 CF Suceava – Vatra Dornei X   
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ 
Reţea de alimentare cu energie electrică X   
Reţea de telecomunicaţii X   
PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR 
Furnalul de la fosta Fabrică de var. Considerat de 
localnici “turnul din Pisa al Pojorâtei” construit în 
1890 

  X 

Biserica Sf. Nicolae din satul Pojorâta care 
reprezintă o raritate în România şi în Europa, 
datorită celor 7 turnuri construită în anul 1901 

  X 

Rezervaţia geologică Stratele de pojorâta X   

Rezervaţia ştiinţifică Codrul Secular Giumalău X   
SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI    
Zone de protecţie sanitară    X 
Semnalizarea  zonei  rezervaţiilor naturale X   

 
Pe teritoriul comunei Pojorâta s-au identificat următoarele tipuri de terenuri:  
• terenuri proprietate publică de interes local: terenurile ocupate de dotările publice 

din localităţile componente comunei (şcoală, grădiniţă, biserică, cimitir şi altele 
asemenea), zona drumurilor locale şi traseul drumului judeţean;  
• terenuri proprietate privată de interes local formate din: terenurile arabile, 

păşunile şi fâneţele, terenurile neproductive aflate în intravilan sau în extravilanul localităţii. 
• terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice formate din terenurile 

din zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, terenurile agricole din intravilan. 
Necesităţile de dezvoltare ale localităţii impun următoarea circulaţie a terenurilor: 

• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public -  străzile noi 
propuse în zonele de extindere a intavilanului localităţilor; 
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Pentru ridicarea standardului de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din comună şi  mărirea 
gradului de atracţie a localităţii se vor prezenta obiectivele de utilitate publică din comuna 
Pojorâta  ce sunt propuse a se realiza în următorii 10 ani: 
 
 

Obiectivele strategice şi de dezvoltare a judeţului Suceava 2008-2013 
 

Nr 
crt Titlu proiect Sursa 

finanţării Beneficiar Maturitatea 
proiectului 

Data promovării 
proiectului 

1 

Modernizare DJ 175B 
(reclasat din DC 90A, în baza 
H.G. 540/2000), km. 0+000 – 

15+800, Pojorîta – Rarău 

POR, Axa 2 
Consiliul 
Judeţean 
Suceava 

SF,PT 2007 

2 

Înfiinţare de Centre de 
Informare Turistică (CIT) la 
nivelul judeţului Suceava în 

localităţile cu potenţial turistic 

POR, Axa 5 
Consiliul 
Judeţean 
Suceava 

Fişă de 
proiect 2010 

3 

Îmbunătăţirea şi 
diversificarea serviciilor 

pentru turismul montan din 
judeţul Suceava 

POR, Axa 5 
Consiliul 
Judeţean 
Suceava 

Fişă de 
proiect 2008-2013 

4 
Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona platoului 

montan Rarău 
POR, Axa 5 

Consiliul 
Local al 

municipiului 
Câmpulung 

Moldovenesc 

SF SF2008-2013 

5 Extinderea şi reabilitarea 
structurilor de agrement POR, Axa 5 

Consiliul 
Judeţean 
Suceava 

Fişă de 
proiect 2008-2013 

 

Obiectivele strategice şi de dezvoltare (directii de dezvoltare) ale comunei Pojorâta 
 
Modernizarea şi dezvoltarea căilor de transport  

- Definitivarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a DN 17/E 576: realizarea celei de 
a treia benzi de circulaţie, reabilitarea carosabilului, consolidarea versanţilor;  

-     Modernizarea prin asfaltare a celor 17,6 km actual pietruiţi ai DJ 175 B Pojorâta – 
Rarău; 

 -     Reabilitarea şi modernizarea prin pietruire şi asfaltare a drumurilor săteşti de pe raza 
comunei: drum Izvorul Giumalăului, drum Mestecăniş, drum Pojorâta – Sadova, 
vechiul DN 17, pe o lungime de 950m, Drumul Tătarilor (actual din pământ);  

-      Realizarea de spaţii de parcare; 
-     Reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Pojorâta 

şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri;  
- Construcţie pod peste Modova zona Pecişte; 
- Decolmatarea şanţurilor existente; 
-     Executarea de şanţuri de scurgere acolo unde este necesar; 
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- Luarea de măsuri pentru lichidarea alunecărilor de teren prin terasare, drenare, 
împădurire şi pe anumite porţiuni executarea de ziduri de sprijin; 

- Amenajare şi construcţie de parcări; 
- Amenajarea profilelor transversale în intravilan conform detaliilor din planşe. 
 
Modernizarea echipării edilitare 
- Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în cele două sate ale comunei;  
- Înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele componente;  
- Înfiinţare staţie de epurare; 
- Înfiinţare reţea gaze naturale în satele componente; 

      -    Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele propuse pentru extindere; 
    -    Modernizare iluminat public; 
    -  Conectarea de noi abonaţi la reţeaua telefonică (intranet, internet, servicii telefonice 

competitive); 
 

Reabilitarea şi construirea de noi obiective socio-culturale: 
- Reabilitare şi modernizare la şcoala cu clase I – IV cu înfiinţare alimentare cu apă şi 

modernizare grup sanitar ; 
- Reabilitare şi modernizare la şcoala I-VIII cu modernizare grup sanitar şi construire 

sală sport; 
- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor cu calculatoare şi soft 

didactic), cămin cultural şi bibliotecă; 
- Înfiinţare Muzeu etnografie şi ştiinţele naturii; 
- Modernizare Ocol Silvic Pojorâta; 
- Modernizare Canton Silvic păstrăvărie Valea Putnei; 
- Construcţie Canton Silvic Izvorul Giumalău; 
- Înfiinţare staţie PECO; 
- Aşezământ de bătrâni şi persoane defavorizate; 
- Cabinet de consiliere pentru bătrâni 
- Înfiinţare cabinete medicale, stomatologice, farmacii în localităţile unde acestea nu 

există; 
- Înfiinţare piaţă comercială; 
- Ateliere meşteşugăreşti pentru acoperirea forţei de muncă în localităţile componente; 
- Înfiinţare seră pomi ornamentali; 

      -    Înfiinţare şi amenajare de spaţii verzi. 
 
Dezvoltarea economiei 
Ø Dezvoltarea agriculturii 
- Reabilitarea şi modernizarea suprafeţelor cu plantaţii înfiinţate sau în curs de 

înfiinţare (vii, livezi şi legumicole); 
- Înfiintarea exploataţiilor agricole mari (asociaţii de exploatare a terenurilor 

agricole); 
- Dezvoltarea agriculturii ecologice;  
- Refacerea septelului cu rase productive, amenajarea şi popularea fermelor 

existente; 
- metode şi tehnologii pentru exploataţiile zootehnice ce vizează păstrarea şi 

prelucrarea primară a produselor animale. 
- realizarea de mecanisme necesare afluirii produselor animale de la producător la 

fondul de stat, în vederea evitării stocării de produse agrozootehnice  la 
producătorul particular; 

- Refacerea amenajărilor pentru irigaţii, valorificarea potenţialului hidrotehnic; 



194 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
194/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

- în cadrul sectorului silvic este necesară conservarea şi exploatarea raţională a 
fondului forestier;  

- Protejarea suprafeţelor împădurite şi diminuarea continuă a tăierilor ilegale.  
Ø Dezvoltarea industriei şi serviciilor bazate pe resursele existente: 
- dezvoltarea şi diversificarea sectorului de mică industrie: morărit şi panificaţie, 
tâmplărie, mobilier, prelucrare lână şi piele; 
- dezvoltarea industriei de prelucrare a laptelui; 
- dezvoltarea şi diversificarea potenţialului de prelucrare a produselor animaliere prin:    
 - construirea unui abator pentru industrializarea cărnii de consum, 
 - dezvoltarea industrializării laptelui 
Ø Dezvoltarea prestărilor de servicii: 
- înfiinţarea unor ateliere de reparaţii obiecte de uz casnic, încălţăminte, croitorie, 
ţesătorie, coafură, etc.; 
- diversificarea formei de servicii pentru populaţie prin: servicii informaţionale, bancare, 
poştale la nivelul fiecărei localităţi;  
- alte servicii: baie publică, spălătorie, notariat. 
- realizarea de târguri şi expoziţii pentru promovarea produselor şi serviciilor în 

parteneriat cu autorităţile administraţiilor publice locale; 
           - încurajarea activităţii IMM; 
           - atragerea capitalului investiţional autohton şi străin. 

 
Protecţia mediului  
- managementul integrat al deşeurilor menajere, managementul deşeurilor 

industriale; 
- construirea instalaţiilor de epurare / preepurare a apelor uzate menajere şi/sau 

industriale  
- implementarea de sisteme de monitorizare a calităţii factorilor de mediu (aer, apa, 

sol); 
- reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 
- stoparea poluării şi depoluarea râurilor, inclusiv repopularea acestora; 
- reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu 

apă, reţele de canalizare, gaze naturale);  
- amenajarea cursurilor de apă şi realizarea unor sisteme de avertizare şi alarmare 

sonoră a populaţiei şi a obiectivelor din zonele potenţial afectate de inundaţii; 
- implementarea unor programe de reducere a emisiilor atmosferice; 
- realizarea unor reţele de monitorizare a poluării fonice în zonele urbane; 
- realizarea unor perdele de protecţie în lungul arterelor rutiere intens circulate şi a 

căilor ferate; 
- stabilizarea versanţilor din apropierea căilor de acces – drumuri judeţene sau 

comunale afectate de alunecări de teren; 
- protejarea suprafeţelor împădurite şi diminuarea continuă a tăierilor ilegale.  
- Instituirea zonelor de protecţie sanitară la cursurile de apă,  
- Închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare a deşeurilor  până în anul 

2011, conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. 
- dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi 

depozitare; 

Dezvoltarea sectorului de servicii de gospodărire comunală 
- Respectarea  zonei de protecţie la cimitire; 
- Instituirea zonei de protecţie la captările de apă, rezervoare, staţii de pompare, 

staţii de clorinare. 
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Utilizarea excedentului de forţă de muncă în: 
- Mica industrie 
- Agricultură 
-  Turism: prin dezvoltarea şi diversificarea structurilor şi a tipurilor de formare 

profesională în turism şi sprijinirea adaptării lor la cerinţele pieţei turistice;  
 
Intărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Publice Locale, a grupurilor de 
utilizatori locali şi a furnizorilor de servicii. 
Organizarea unor cursuri de instruire pentru persoanele responsabile de identificarea 
surselor externe de finanţare şi gestionarea eficientă a acestora prin implementarea 
de proiecte 
 

 Dezvoltarea turismului după următoarele linii de acţiune: 
• reabilitarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului istoric, ecumenic; 
• reabilitarea spaţiilor de cazare; 
• crearea, modernizarea şi diversificarea dotărilor de agrement; 
• dezvoltarea unui sistem de marcare a obiectivelor turistice de mare atractivitate: 

panouri, hărţi turistice pe drumurile naţionale şi judeţene, în gări, autogări; 
• dezvoltarea turismului montan şi a infrastructurii de agrement asociate sporturilor de 

iarnă; 
• modernizarea şi realizarea traseelor montane, a reţelei de cabane şi a refugiilor 

montane, a staţiunilor montane; 
• dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesară pentru 

realizarea unei oferte de petrecere a timpului liber (hipism, cicloturism, sporturi 
extreme şi alte activităţi specifice turismului de nişă); 

• dezvoltarea turismului de afaceri - centre de conferinţe şi afaceri în cadrul structurilor 
hoteliere; 

• organizarea de târguri, expoziţii şi manifestări culturale, festivaluri, acţiuni şi campanii 
de promovare integrată a produsului turistic local şi sprijinirea participării la acest tip 
de evenimente pe plan intern şi internaţional; 

• sprijinirea integrării în circuitul internaţional a staţiunilor turistice; 
• editarea de publicaţii promoţionale şi materiale audio-video (inclusiv distribuirea 

acestora în mass-media turistică internaţională); 
• includerea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de promovare; 
• promovarea turismului ecologic şi a bucătăriei bucovinene. 

 
 
 
 
 
CAPITOLUL 4 -  CONCLUZII. MĂSURI  ÎN CONTINUARE 
 

Comuna Pojorâta va asigura în continuare funcţia de locuire populaţiei, intravilanul 
propus satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de locuinţe şi 
funcţiuni complementare. 

Localităţile comunei Pojorâta se vor dezvolta pe seama funcţiei agricole.  
Economia se va baza pe activităţile agricole şi într-o măsură mai mică pe activităţile 

neagricole. 
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Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui 
susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de 
finanţări nerambursabile prin programele: SAPARD, ISPA,  fonduri de dezvoltare regională 
(FEDER, FNDR) şi fonduri structurale. 

Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada 
următoare sunt necesare de elaborat hotărâri ale consiliului local privind regimul terenurilor; 

        Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare a 
comunei Pojorâta, se desprind următoarele: 

- Resursele materiale, locale şi forţa de muncă, utilizate într-un sistem diversificat 
pot asigura relansarea economico-socială a comunei; 

- Echiparea edilitară implică dezvoltări majore privind: extinderea  alimentării cu apă, 
înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale, înfiinţare canalizare în sistem centralizat,  
reabilitarea şi extinderea iluminatului public. 

- Realizarea de investiţii şi diversificarea ofertei de servicii turistice în vederea      
valorificării potenţialului comunei din acest domeniu. 

 
-  Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi depozitare 

se va face prin implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor stabilit prin 
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor; 

Prezenta reactualizare a PUG –ului urmează să fie supusă dezbaterilor publice în cadrul 
comunităţii. 

După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic General şi 
Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al comunei. 

Odată cu aprobarea PUG şi RLU, acestea capătă valoare juridică, constituindu-se în 
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru: 

- Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de 
dezvoltare regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică. 

- Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire 
- Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, 

vânzări, parcelări de terenuri) 
- Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane fizice şi 

juridice, precum şi în alte situaţii. 
- Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG. 

 
 
 
 
 

 
Comuna Pojorâta este amplasată pe axa de circulaţie trans-carpatică Câmpulung     

Moldovenesc - Vatra Dornei - Transilvania, la o distanţă de 7 km de municipiul 

Câmpulung Moldovenesc şi la circa 77 km faţă de municipiul Suceava..  

     Se încadrează în grupa comunelor de mărime mică, cu un spaţiu rural relativ bine    
echipat edilitar, şi cu o economie rurală diversificată.  



197 
S.C. HABITAT PROIECT S.A. IASI 

B-dul. Carol I nr. 4        Tel: 0232-267590 
E-mail:habitat@mail.dntis.ro     Fax:0232-267591 

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL  
COMUNA POJORÂTA, JUDEŢULSUCEAVA Piese 

scrise 
 

Pag. 
197/206 

  
Contract nr.:15391 / 2007              Vol.:I PUG        cod: 15391/2007/PUG/I 

 

 

a

 Nivelul de trai al populaţiei din comună este ridicat, comuna având posibilităţi de 

dezvoltare în domeniile: agricol, economic (în special turistic), demografic, social, 

administrativ şi cultural, ceea ce face ca într-un viitor apropiat să se încadreze într-un 

stadiu  de dezvoltare  impus şi acceptat de normele europene.      
   

 

 

 
 
 
 
 
      Şef proiect,  
         Arh. Elena Dimitriu  
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FONDURILE STRUCTURALE DE COEZIUNE 
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8

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 
20072007--20132013

Programe Operaţionale

Politica de Coeziune

FEDR, FSE

(similar PHARE-CES)

FC

(similar ISPA)

FEADR
(similar

SAPARD)

Politica Agricola
Comună

Politica Comuna
de Pescuit

FEP
(similar

SAPARD)

Program National 
Dezvoltare Rurala

Plan National 
Strategic Pescuit

Cadrul Strategic Naţional
de Referinţă

Plan National Strategic 
Dezvoltare Rurala

Program Oper. 
Pescuit
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4.4.2. FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE  
 

Tarile membre ale Uniunii Europene si regiunile au nevoie de asistentã pentru a putea 
depăşi deficientele structurale cu care se confruntă si pentru a-şi dezvolta competitivitatea 
pentru a putea concura cu succes atât pe piata internã cât si pe cea externã. Asistenta de 
acest tip e cu atat mai importantã acum, datã fiind cresterea decalajelor intre regiuni  pe care 
le antreneaza extinderea.  
          Politica actualã de dezvoltare economicã si socialã a UE este pusã în aplicare prin 
Fondurile Structurale si Fondul de Coeziune. 
          Principiul care stã la baza unei implementãri cu succes a acestei politici este 
parteneriatul dintre toti actorii implicati: administratiile nationale, regionale si locale, 
societatea civilã, mediul de afaceri, unitãti de cercetare si dezvoltare, etc. 
           Pentru perioada 2007-2013 o treime din bugetul UE (aproximativ 840 miliarde euro) 
va fi alocat politicii de coeziune care va fi finantatã prin trei instrumente financiare: 
 
            Fondul European de Dezvoltare Regionalã - destinat reducerii dezechilibrelor între 
diferitele regiuni ale UE. Este cel mai important fond structural în termeni de resurse, 
acordând ajutoare financiare zonelor defavorizate, fiind astfel un important instrument de 
corectie a dezechilibrelor regionale.  
            Principiile alocãrii acestui fond sunt:  

-          concentrarea pe obiective si regiuni (pentru maximizarea efectelor),  
-          parteneriatul între Comisia Europeanã, statele membre UE si autoritãtile locale si 

regionale (pentru planificarea si punerea în practicã a interventiei structurale),  
-          programarea interventiei si aditionalitatea contributiei comunitare (care nu trebuie 

sã se substituie celei nationale).  
           FEDR trebuie sã contribuie la cresterea coeziunii economice si sociale si reducerea 
disparitãtilor regionale, prin sprijinirea dezvoltãrii si ajustãrii structurale a economiilor 
regionale, inclusiv conversia regiunilor aflate în declin industrial si a regiunilor rãmase în 
urmã, si prin stimularea cooperãrii frontaliere, transnationale si interregionale.   
           În acest sens, FEDR va sustine prioritãtile Comunitãtii, în special întãrirea 
competitivitãtii si inovãrii, crearea de locuri de muncã pe termen lung si asigurarea dezvoltãrii 
durabile.  
 

Domenii de finantare:  

• Cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare, antreprenoriat, inclusiv întărirea 
capacităţilor de cercetare şi dezvoltare tehnologică şi integrarea acestora în Zona 
Europeană de cercetare.  

• Societatea informaţională inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii 
electronice, îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea serviciilor publice on-line.  

• Mediu, inclusiv investiţii legate de furnizarea de apă şi managementul deşeurilor, 
tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul şi lupta împotriva 
secetei, prevenţia şi controlul integrat al poluării.  

• Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea şi implementarea planurilor pentru 
prevenirea şi lupta cu riscurile naturale şi tehnologice,  

• Activităţi turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potenţial pentru 
dezvoltarea unui turism durabil.    

• Investiţii în cultură, inclusiv protecţia, promovarea şi prezervarea moştenirii culturale.  

http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1014
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• Investiţii în transport.  
• Investiţii în energie.   
• Investiţii în educaţie inclusiv training vocaţional.  
• Investiţii în infrastructură de sănătate şi socială.  

           Fondul Social European (FSE) - principalul instrument al politicii sociale a Uniunii 
Europene. Prin intermediul sãu se acordã sustinere financiarã actiunilor de formare si 
reconversie profesionalã ca si celor vizând crearea de noi locuri de muncã. FSE trebuie sã 
contribuie la îndeplinirea prioritãtilor Comunitãtii în ceea ce priveste întãrirea coeziunii 
economice si sociale, a asigurãrii unui nivel înalt de ocupare si locuri de muncã mai multe si 
mai bune, prin îmbunãtãtirea oportunitãtilor de angajare. Acesta va trebui sã sprijine politicile 
nationale pentru obtinerea unei ocupãri depline a fortei de muncã, asigurarea calitãtii si 
productivitatea muncii si promovarea incluziunii sociale, prin asigurarea accesului la piata 
muncii a categoriilor dezavantajate si reducerea disparitãtilor regional si nationale.  

 
Principalele domenii de finantare: 

• Accesul la angajare şi incluziune sustenabilă pe piaţa muncii a persoanelor inactive, 
prevenirea şomajului, în special a celui pe termen lung şi în rândul tinerilor, 
încurajarea îmbătrânirii active şi prelungirea duratei de activitate.  

• Incluziunea sociala a categoriilor dezavantajate în vederea integrării durabile a 
acestora pe piaţa muncii şi combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaţa 
muncii.  

• Reforme ale sistemelor de educaţie şi training pentru dezvoltarea angajării.  
• Crearea de reţele informative între instituţiile de învăţământ superior, centre de 

cercetare-dezvoltare şi întreprinderi.  
• Efectuarea de reforme în domeniul angajării şi incluziunii, în special prin promovarea 

start-up-urilor şi implementarea parteneriatelor şi a iniţiativelor prin crearea de reţele 
între principalii actori implicaţi cum sunt partenerii sociali, ONG-uri la nivel naţional, 
regional şi transnaţional.  

• Întărirea capacităţii instituţionale şi eficienţei administraţiilor publice şi a serviciilor 
publice la nivel naţional, regional şi local şi acolo unde este cazul, a partenerilor sociali 
şi a ONG-urilor pentru promovarea bunei guvernări şi a unei mai bune reglementări. 

- Fondul de Coeziune(FC) –trebuie sa contribuie la întãrirea coeziunii economice si 
sociale a Comunitãtii, în vederea promovãrii unei dezvoltãri durabile.  
 
Principalele domenii de finantare: 

• Reţele transeuropene de transport, în special proiecte prioritare de interes european 
identificate în Decizia nr. 1692/96/EC,  

• Proiecte de mediu conform priorităţilor identificate de politica de protecţie a mediului 
comunitară şi în planul de acţiune pentru mediu. FC poate fi de asemenea folosit în 
domenii legate de dezvoltarea durabilă care prezintă în mod evident beneficii pentru 
mediu, respectiv energie regenerabilă iar în domeniul transporturilor sisteme de 
transport intermodale, management rutier şi al traficului aerian şi maritim, transport 
public şi urban curat. 

 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1015
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1016
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Obiectivele politicii de coeziune pentru 2007-2013 sunt: 

•          Convergentã (80% din buget) - regiunile din Statele Membre care primesc finantare 
sub acest obiectiv sunt cele care au un Produs Intern Brut(PIB)/capita < 75% din media 
comunitarã  

Programe operationale sub obiectivul "convergenţă" 

1. Programul operational dezvoltarea resurselor umane   
2. Programul operational cresterea competitivitatii economice  
3. Programul operational transport  
4. Programul operational mediu 
5. Programul operational dezvoltarea capacitatii administrative  
6. Programul operational regional  
7. Programul operational asistenta tehnica  

Programe operationale sub obiectivul "cooperare teritorială europeană" 

1. Cooperare Teritoriala Transnationala  
2. Cooperare Teritoriala Transfrontaliera  
3. Cooperare Teritoriala Interregionala 

Alocare financiara: 
In Romania bugetul total acordat de catre UE va fi mai mult de 31 miliarde EUR; 
Agricultura si Dezvoltare rurala – aprox 12 miliarde EUR 

 
Programe operationale – alocare financiara: 19,7 miliarde EUR 

  
       Programele operationale (PO) sunt instrumentele de management prin care se 
realizeazã obiectivele Cadrului Strategic National de Referinţă 2007-2013, prin intermediul 
unor interventii specifice. 

 
Programe operationale sub obiectivul "convergenţă" 

1. Programul operational dezvoltarea resurselor umane  - 18,1% 
2. Programul operational cresterea competitivitatii economice – 13,3% 
3. Programul operational transport – 23,8% 
4. Programul operational mediu- 23,5% 
5. Programul operational dezvoltarea capacitatii administrative – 1,1% 
6. Programul operational regional – 19,4% 
7. Programul operational asistenta tehnica – 0,9% 

Alocare financiara a UE pe teme prioritare: 

a. Dezvoltarea infrastructurii conform standardelor europene ~ 60% 
b. Imbunatarirea pe termen lung a competitivitatii in Economia romaneasca ~ 15% 
c. Dezvoltarea si utilizarea eficienta a capitalului uman ~ 20% 
d. Dezvoltarea capacitatii admnistrative ~ 5% 

Cum ne pregatim pentru FSC 
• Proiectul strategic” de dezvoltare a organizatiei (municipiu, oras, IMM, ONG, etc) 

http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1009
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1007
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1012
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1010
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1008
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1011
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=2183
http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1520
http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1521
http://fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1522
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=18
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1009
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1007
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1012
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1010
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1008
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=1011
http://www.fonduri-structurale.ro/article.php?article_id=2183
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• Informare 
• Analiza capacitatii de co-finantare; 
• Identificarea susrselor de co-finantare; 
• Pregatirea si planificarea proiectului; 
• Implementare; 
 
B. Iniţiative Comunitare  
 
INTERREG III: promovează cooperarea cross-border (măsura A) şi transnaţionala 

(măsura B) pentru stimularea dezvoltării economice regionale şi încurajarea planificării 
regionale echilibrate. De asemenea, co-finanţează cooperarea interregională (măsura C) 
între parteneri regionali care nu împart o graniţă comună, dar au caracteristici similare socio-
economice şi sunt interesaţi să facă experienţelor lor (finanţat de FEDR)  

URBAN II: se concentreaza pe sprijinirea strategiilor inovative pentru regenerarea 
oraselor si zonelor urbane in declin (finantat de FEDR)  

LEADER +: sprijină capacităţile entităţilor locale în zonele rurale şi încurajează 
introducerea de strategii integrate pentru dezvoltare rurală durabilă (finanţat de FEOGA 
Orientare)  

EQUAL: sprijină dezvoltarea resurselor umane într-un context de oportunităţi egale, prin 
eliminarea factorilor care duc la inegalităţi şi discriminări în piaţa muncii (finanţat de FSE). 
Prin promovarea parteneriatelor de dezvoltare cuprinzătoare între parteneri publici şi privaţi, 
se concentrează pe discriminare bazată pe origine etnică, dizabilitate, vârstă, orientare 
sexuală, religie, lipsă de calificare.  

 
 
C. Acţiuni Inovative  
 

] Acţiunile Inovative stimulează administraţiile regionale să experimenteze noi idei şi 
abordări pentru provocările societăţii informaţionale şi să-şi facă economiile mai competitive.  

În perioada 2000-2006 prin FEDR sunt finanţate 3 teme strategice:  
§ Economii regionale bazate pe cunoaştere şi inovare tehnologică;  
§ EuropeRegio: societatea informaţionala în serviciul dezvoltării regionale;  
§ Identitate regională şi dezvoltare durabilă.  
 
 
D. Asistenţa tehnică  
 
Asistenţa asigură realizarea acelor măsuri dedicate pregătirii, monitorizării şi evaluării 

implementării Instrumentelor Structurale, prin:  
• Studii;  
• Schimburi de experienţă şi informaţii între beneficiarii finali şi publicul larg;  
• Operaţionalizarea prin sisteme computerizate a managementului, monitorzării şi 

evaluării;  
• Îmbunătăţirea metodelor de evaluare şi a schimbului de informaţii.  

 
DOMENII DE INTERVENŢIE A FONDURILOR STRUCTURALE  
Lista categoriilor de domenii de intervenţie ale Fondurilor Structurale se bazează pe 

Articolul 36 al Regulamentului nr.1260/1999 al Consiliului UE şi are menirea să ajute 
serviciile Comisiei Europene în sarcinile de raportare asupra activităţilor finanţate din 
Fondurile Structurale.  
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4.4.3. FONDURI STRUCTURALE: DOMENII DE INTERVENŢIE PE CATEGORII 
ŞI SUB-    CATEGORII  

 
 1. Sectorul Productiv  
11 Agricultură  
111 Investiţii în loturile agricole  
112 Iniţierea activităţii tinerilor fermieri  
113 Formare profesională  
114 Îmbunătăţirea procesării şi marketing-ului produselor agricole  
12 Silvicultură  
121 Investiţii în păduri  
122 Îmbunătăţirea recoltării/tăierii, procesării şi marketingului produselor  
forestiere  
123 Promovarea unor noi modalităţi de folosire şi marketing al produselor  
forestiere  
124 Înfiinţarea de asociaţii ale proprietarilor de păduri  
125 Refacerea potenţialului de producţie forestieră pierdut în urma dezastrelor  
naturale şi focului şi introducerea unor instrumente preventive adecvate  
126 Împădurirea terenurilor neagricole  
127 Îmbunătăţirea/păstrarea stabilităţii ecologice a pădurilor cu rol de protecţie  
128 Formare profesională  
 
13 Promovarea adaptării şi dezvoltării zonelor rurale  
131 Îmbunătăţiri funciare  
132 Reparcelare  
133 Înfiinţarea serviciilor de ajutor şi management al fermelor  
134 Marketing al produselor agricole de calitate  
135 Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală  
136 Renovarea şi dezvoltarea satelor şi protecţia şi conservarea moştenirii  
rurale  
137 Diversificarea activităţilor agricole şi a celor apropiate de agricultură, pentru  
asigurarea de activităţi multiple sau de venituri alternative  
138 Gospodărirea resurselor de apă pentru agricultură  
139 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii asociate dezvoltării agriculturii  
1310 Încurajarea activităţilor turistice  
1311 Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti  
1312 Conservarea mediului înconjurător asociată cu conservarea terenurilor,  
pădurilor şi peisajului, precum şi cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale  
animalelor  
1313 Refacerea potenţialului de producţie agricolă pierdut în urma dezastrelor  
naturale şi introducerea unor instrumente preventive adecvate  
1314 Inginerie financiară 
  
14 Pescuitul  
141 Restructurarea activităţii de pescuit  
142 Înnoirea şi modernizarea flotei de pescuit  
143 Procesarea, marketingul şi promovarea produselor piscicole  
144 Acvacultură  
145 Echiparea porturilor pescăreşti şi protejarea zonelor marine de coastă  
146 Măsuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporară şi  
compensaţii pentru restricţii tehnice)  
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147 Acţiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesională, pescuit  
pe coastă la scară redusă) 
  
15 Sprijinirea marilor afaceri  
151 Investiţii în capital fizic (utilaje şi echipamente, co-finanţare a ajutoarelor de  
stat)  
152 Tehnologii nepoluante şi neagresive, tehnologii curate şi economice din  
domeniul energiei  
153 Servicii de consultanţă în afaceri (inclusiv internaţionalizare, export şi  
gestionarea problemelor mediului, achiziţie de tehnologii)  
154 Servicii pentru factorii interesaţi/implicaţi (de sănătate şi de siguranţă,  
asigurarea îngrijirii persoanelor dependente)  
155 Inginerie financiară 
  
16 Sprijinirea sectorului IMM şi meşteşugăresc  
161 Investiţii în capital fizic (utilaje şi echipamente, co-finanţare a ajutoarelor de  
stat)  
162 Tehnologii nepoluante şi neagresive, tehnologii curate şi economice din  
domeniul energeiei  
163 Servicii de consultanţă în afaceri (informaţii, planificarea afacerilor, servicii  
de consultanţă, marketing, management, design, internaţionalizare, export,  
management al problemelor de mediu, achiziţionare de tehnologii)  
164 Servicii pentru participare în afaceri (spaţii pentru desfăşurarea afacerilor,  
incubatoare de afaceri, servicii de stimulare, promovare, crearea de reţele  
de comunicare, conferinţe, târguri)  
165 Inginerie financiară  
166 Servicii în sprijinul economiei sociale (asigurarea îngrijirii persoanelor  
dependente, servicii de sănătate şi siguranţă, activităţi culturale)  
167 Formare profesională 
  
17 Turism  
171 Investiţii fizice (centre de informare, cazare, servire, facilităţi)  
172 Investiţii de altă natură decât cele fizice (dezvoltarea şi oferirea de servicii  
turistice, activităţi sportive, culturale şi de ocupare a timpului liber, tradiţie)  
173 Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activităţi  
promoţionale, crearea de reţele de comunicare/de contacte, conferinţe,  
târguri)  
174 Formare profesională 
  
18 Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare  
181 Proiecte de cercetare efectuate în universităţi şi institute de cercetare  
182 Transferuri de inovare şi tehnologie, înfiinţarea de reţele de comunicare/de  
contacte şi parteneriate între companii şi/sau institute de cercetare  
183 Infrastructura pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare  
184 Pregătire pentru cercetători  
 

 2. Resurse Umane  
21 Politica pieţei muncii  
22 Integrarea socială  
23 Dezvoltarea formării educaţionale şi profesionale (persoane şi firme)  
24 Flexibilitatea forţei de muncă, activităţi antreprenoriale, tehnologii de  
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inovare, informare şi comunicare (persoane şi firme)  
25 Acţiuni pe piaţa muncii în avantajul femeilor  
 

3. Infrastructura de Bază  
31 Infrastructura de transport  
311 Cale ferată  
312 Drumuri  
313 Autostrăzi  
314 Aeroporturi  
315 Porturi  
316 Canale navigabile  
317 Transport urban  
318 Transport multi-modal  
319 Sisteme inteligente de transport  
 
32 Infrastructura pentru telecomunicaţii şi societatea informaţională  
321 Infrastructura de bază  
322 Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (inclusiv măsuri de securitate şi  
transmisie sigură)  
323 Servicii şi aplicaţii pentru cetăţeni (sănătate, administraţie, educaţie)  
324 Servicii şi aplicaţii pentru IMM-uri (comerţ şi tranzacţii electronice, educaţie  
şi formare, crearea de reţele de comunicare/de contacte) 
  
33 Infrastructura în sectorul energetic (producţie, distribuţie)  
331 Electricitate, gaze naturale, petrol, carburant solid  
332 Surse regenerabile de energie (energia solară, energia eoliană, hidro-  
electricitatea, biomasa)  
333 Eficienţa energetică, co-generare, control energetic  
 
34 Infrastructura de mediu (inclusiv apa)  
341 Aer  
342 Zgomot  
343 Deşeuri urbane şi industriale (inclusiv deşeuri sanitare şi periculoase)  
344 Apa potabilă (colectare, depozitare, tratare şi distribuţie)  
345 Canalizare şi purificare 
  
35 Planificare şi reabilitare  
351 Modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi militare  
352 Reabilitarea zonelor urbane  
353 Protejarea, îmbunătăţirea şi regenerarea mediului natural  
354 Menţinerea şi restaurarea patrimoniului cultural  
36 Infrastructura socială şi sănătatea publică  
 

4. Diverse  
41 Asistenţă tehnică şi acţiuni inovative (FEDR, FSE, FEOGA, IFOP)  
411 Pregătire, implementare, monitorizare, publicitate  
412 Evaluare  
413 Studii  
414 Acţiuni inovative  
415 Informarea publicului  
 


