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Asociatia GAL Sucevita-Putna 

Localitatea Horodnic de Sus, nr. 1057, judetul Suceava 

 

 

FISA PROIECT EXTINSA 

PORTOFOLIUL PROIECTE STRATEGICE RIS3 NORD-EST 

 

Referinte 
Completati campurile de mai jos, fara abrevieri. 

Titlul proiectului: Infiintarea unei fabrici  de extragere a 
amidonului din cartofi care sa colecteze 
cartofii de la fermierii din regiunea Nord 
Est 

 Localizarea: Regiunea de dezvoltare Nord-Est, comuna 
Volovat, judetul Suceava 

Denumire organizatie promotor: Asociatia GAL Sucevita-Putna 
Localitatea Horodnic de Sus, nr. 1057, 
judetul Suceava  

 Statut juridic: ONG 

 Adresa web: www.galsucevitaputna.ro 

Date de contact pentru acest proiect:  

 Nume si prenume: Doina IACOBAN 

 Functie: Presedinte 

 E-mail: iacoband@yahoo.com 

 Telefon: 0230551994/ 0744503469 

 Fax: 0230530336/0230416865 

 
Descrierea proiectului 
Descrieti clar urmatoarele aspecte operationale (adaugati cate linii sunt necesare pentru 
descrierea completa a activitatilor si rezultatelor).  
 

Scop: Crearea unui lant inovativ de realizare a 
productiei si prelucrarii cartofului industrial 
si de obtinere a amidonului care urmeaza a 
fi utilizat in diverse ramuri economice 

Obiective: A. Ameliorarea soiurilor de cartof 
industrial, avand ca destinatie 
speciala obtinerea de amidon utilizat 
in diverse ramuri industriale si 
constituirea organizatiilor de 
producatori 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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Activitati/subactivitati principale: Rezultate directe si indirecte (corelat cu 
activitatile): 

A.1. Constituirea unui parteneriat solid si 
durabil cu centrele de cercetare aplicata si 
alte institutii 

Realizarea acordurilor de parteneriat intre 
Asociatia GAL Sucevita-Putna si: 

- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof – Tg. Secuiesc, judeţul 
Covasna; 

- Statiunea de Cercetari Agricole 
Suceava; 

- Universitatea ”Stefan cel Mare” 
Suceava; 

- 2 licee de profil agroindustrial; 

- ADR Nord-Est; 

- 16 parteneri UAT din Macroregiunea 
Sucevita-Putna; 

- SC REGIONAL CONSULTING SRL ; 

- Un partener international cu 
experienta tehnologica, furnizor de 
know-how in domeniul cercetarii si 
procesarii amidonului pentru diverse 
ramuri economice (materiale de 
constructii, productie de hartie si 
cartoane, industria textila, 
bioplasticuri, etc.); 

- 8 experti independenti implicati in 
managementul de proiect si 
managementul investitiei; 

A.2. Realizarea de cercetari si studii pentru 
stabilirea soiurilor ce urmeaza a fi cultivate 

- Cel putin 3 soiuri, care vor fi urmarite 
individual atat in ceea ce priveste 
productia/ha cat si continutul de 
amidon (%);  

- 3 studii de cercetare; 

- 5 comunicari stiintifice;  

- 3 brevete pentru soiurile ameliorate 
in Regiunea de dezvoltare Nord-Est; 

- 4 procese tehnologice standardizate 
si certificate conform standardelor 
de management al calitatii si 
mediului; 

- 1 manual al calitatii si mediului, 
auditat si certificat conform SRNE 
12001/2015 si 14001/2014; 

A.3. Constituirea de loturi experimentale 
care sa valorifica rezultatele cercetarii 

- Cel putin 16 loturi experimentale 
infiintate in Regiunea Nord-Est; 

A.4. Transferul tehnologic al rezultatelor 
cercetarii obtinute in structurile de 

- Peste 100 de ferme catre care vor fi 
transferate rezultatele (soiurile de 
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productie pilot catre fermele de productie 
din rRegiunea Nord-Est  

cartofi ameliorate utilizate pentru 
samanta);  

- 48 elevi participanti la activitatile de 
diseminare a informatiilor; 

- 24 studenti in specialitatile inginerie 
alimentara, managemet si 
contabilitate, participanti la 
activitatile proiectului;  

- 200 persoane instruite pe module 
(management firma, management 
financiar si economic, management 
resurselor umane, tehnologia 
culturii, etc.); 

- 4 suporturi de curs realizate; 

- 10 vizite de studiu realizate in 
regiune si in tara; 

- 2 vizite la partenerii internationali cu 
experienta in domeniul cultivarii 
cartofului; 

- 800 cursuri tiparite; 

- 2000 pliante informative; 

- O pagina web  

Obiective: B. Valorificarea productiei realizate 
prin realizarea infrastructurii de 
productie pilot 

Activitati/subactivitati principale: Rezultate directe si indirecte (corelat cu 
activitatile): 

B.1. Realizarea unei structuri de cercetare 
adaptate activitatilor specifice 

- 1 cladire cu doua laboratoare si 
anexe administrative, dotata 
corespunzator, utilitati, acces si 
imprejmuire; 

B.2. Realizarea unei structuri pilot de 
microproductie de amidon si produse din 
amidon utilizate in diverse sectoare 
economice  

- 1 cladire pentru realizarea activitatii 
de microproductie amidon si 
produse derivate ale acestuia, 
inclusiv structuri anexe necesare 
cercetarii, instruirii si asigurarii 
managementului; 

- 1 linie de extractie amidon din cartof 
industrial; 

- Echipamente pentru obtinere 
amidon si dextrina; 

- Sistemul de utilitati necesar realizarii 
activitatii (apa tehnologica 
industriala, energie electrica, 
termica (CT), microstatie de epurare, 
etc.; 
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- 1 atelier mecanic; 

- Instalatie de valorificare a 
subproduselor (economie circulara); 

- 3 silozuri de depozitare a materiei 
prime utilizate;  

- Mijloace de transport si manipulare 
specializate; 

- 1 parc pentru mijloace de transport; 

- Minimum 20 angajati direct; 

B.3. Valorificarea produselor principale 
(material de insamantare ameliorat, amidon 
si dextrina) si ale produselor secundare din 
ewconomia circulara (produse pentru hrana 
animalelor si substrat biolo9gic pentru 
fertilizarea terenurilor afectate de eroziunea 
solului) 

- 1 compartiment marketing; 

- 1 compartiment vanzari; 

Perioada de implementare (luni): 36 luni 

 
 
Justificare 
Argumentati modul in care proiectul raspunde urmatoarelor criterii de evaluare:  
 
 
 
 
 
 
 

Incadrarea in domeniile de specializare RIS3 
Nord-Est1  

Proiectul se incadreaza in domeniul de 
specializare RIS3 Nord-Est – Agroalimentar  
Proiectul se incadreaza intr-un domeniu ce 
dispune la nuvelul Regiuniii de dezvoltare 
Nord-Est de un potential de specializare 
inteligenta ridicat, determinat atat 
resursele naturale cat si de resursa umana 
existenta in regiune, reprezenata de ferme 
de mici dimensiuni, centre de cercetare si 
univesitati cu experienta in domeniul 
cercetarii-dezvoltarii  

Incadrarea in directiile de specializare 
specifice domeniului RIS3 la care contribuie 
proiectul2  

Noi modele de afaceri pentru produsele 
traditionale 

                                                           
1 RIS3 Nord-Est prevede urmatoarele domenii de specializare inteligenta: agroalimentar, biotehnologii, TIC, 
textile si noi materiale, energie si mediu, sanatate si turism (pentru stil de viata activ si sanatos). Se va indica 
domeniul de specializare inteligenta in care se incadreaza proiectul/lantul valoric caruia i se adreseaza. 
2 Vezi matrice domenii de specializare inteligenta RIS3 Nord-Est,  Anexa IV – Structura matriceala a domeniilor 
de specializare Nord-Est, Document Cadru Regional Nord-Est, pag 180.  
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Judetul Suceava dispune de un potential 
ridicat in ceea ce priveste cultura cartofului 
(a 4-a pozitie din tara). In ultima perioada 
insa, cultura a cunoscut un declin accentuat 
datorita faptului ca aceasta cultura este 
realizata doar in scop de consum alimentar, 
structurile de procesare in scop alimentar 
(fabrici de alcool - Radauti) cat si industrial 
(fabricarea amidonului – Falticeni),  
existente la un moment dat in judet, fiind 
desfiintate din motive de nerantabilitate 
(sistemul organizat al agriculturii in 
cooperative agricole de productie si 
intreprinderi agricole de stat a fost 
desfiintat in 1990, disparand astfel 
elementele de predictibilitate in ceea ce 
priveste asigurarea materiei prime, cu 
implicatii nefaste in pretul materiei prime). 
Proiectul propune o inovare in domeniu 
prin reinventarea a unui model de afaceri 
pentru produsele traditionale prin 
implicarea elementelor de cercetare-
dezvoltare, aport de know-how si 
introducerea unui management activ si 
clusterizare, atat la nivelul fermelor cat si la 
nivelul procesatorilor.  

Lantul valoric in care se localizeaza 
promotorul/partenerii si verigile la 
dezvoltarea carora contribuie proiectul3  

Proiectul cuprinde aproape toate atributele 
lantului valoric caracterizate prin verigile 
acestuia: 

a. Cercetare-dezvoltare 
-cercetare si studii teren in ideea 
identificarii solurilor ce permit productie 
ridicata; 
-identificare soiuri si efectuarea de studii si 
cercetari pentru ameliorarea lor; 
-studii referitoare la ingrasamintele si 
tratamentele fito-sanitare ce urmeaza a fi 
utilizate; 
-cercetare produs realizat in ideea atribuirii 
unor caracteristici superioare functie de 
destinatia acestuia (produsul finit in care va 
fi inglobat – amidon si dextrina); 

                                                           
3 Un lant valoric integrat trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele verigi principale: cercetare – dezvoltare 
(inclusiv certificare, standardizare, dezvoltare resurse umane, investitii) – aprovizionare – fabricatie – marketing 
– desfacere. Proiectul poate contribui la refacerea/integrarea sau cresterea performantelor unui lant valoric, 
prin solutii propuse pentru fiecare din verigile sale. Caracterul integrat al proiectului inseamna cuprinderea de 
activitati care vizeaza cel putin 2 verigi distincte ale lantului valoric.  



                                                                                             

                                                                                    

6 
 

-brevetarea a trei soiuri ameliorate si a unui 
produs final rezultat in urma procesarii; 
-certificarea si standardizarea proceselor 
tehnologice inovative, conform 
standardelor de managemnt al calitaatii; 
      b. Inovare- Fabricatie 
-realizarea unei investitii in active fizice 
necesare derularii activitatii de cercetare si 
a productiei; 
-pregatirea personalului (atat cel utilizat in 
activitatea de asigurare a materiei 
prime/cartofului industrial cat si al celui 
utilizat in activitatea de 
procesare/industrializare si management; 
-realizarea unor forme asociative de tip 
cooperativa necesara valorificarii 
productiei fermelor; 
-consolidarea parteneriatului creat in 
vederea implementarii proiectului pentru a 
fi asigurata continuitatea, in vederea 
dezvoltarii afacerii la nivelul intregii regiuni 
de dezvoltare; 

c. Valorizare 
-realizarea unei structuri de marketing in 
ideea identificarii de beneficiari ai 
produselor, colectarea informatiilor de tip 
feed-back si valorificarea acestora; 
-realizarea unei structuri de vanzare; 
  
 

Nevoi regionale solutionate de catre proiect -utilizarea potentialului natural al regiunii 
(terenuri disponibile si adecvate culturii 
cartofului); 
-cresterea economica in sectorul agricol dar 
si in sectoarul industrial, pe baza unor 
strategii de dezvoltare inteligenta; 
-constituirea si consolidarea abordarilor de 
tip asociativ: cooperative, parteneriate largi 
cu calificari specifice diverse, asocierea 
entitatilor publice locale pentru realizarea 
unor obiective comune, etc.; 
-clusterizarea la nivel de ferme; 

Elemente de sustenabilitate (institutionala, 
financiara, de mediu) 

 

Corelarea cu alte proiecte/initiative din 
acelasi lant valoric 

-Proiectul este corelat cu proiectele 
selectate in cadrul RIS3, Nord-Est ce vizeaza 
acelasi tip de interventie sau interventii 
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similare (domeniul agrofood – 13 proiecte) 
precum si cu proiectele ce vizeaza alte 
domenii de specializare inteligenta (18 
proiecte); 
-Proiectul este complementar proiectului 
Strategia de Dezvoltare Locala a 
Microregiunii Sucevita-Putna, proiect aflat 
in implementare;  

Utilizarea tehnologiilor generice esentiale 
sau de uz general 

   Proiectul va utiliza tehnologii generice  
esentiale dar si de uz general ,  avand in 
vedere specioficul proiectului , respectiv 
activitatile de cercetare privind productia 
de amidon cu utilizare in diverse ramuri ale 
economiei , valorificarea dextrinei si 
recuperarea su utilizarea in economia 
circulara a  produselor secundare  rezultate 
in procesul de prelucrare a cartofului 
industrial . 
    Procesele de productie vor fi inovative , 
vor fi  elaborate proceduri de sistem 
standardizate si vor fi certificate 
simstemele de management de calitate si 
de mediu  conform Standardelor 
internationale ISO 9001:2015 Sistemul de 
management al calitatii, ISO 14001:2015 
Sistem de management de med ISO 27001 
Sistem de management al Securitatii 
Informatiei .  

Contributia proiectului la valorificarea 
rezultatelor cercetarii 

       Proiectul va contribui la valorificarea  
rezultatelor cercetarii  prin faptul  ca, vor fi 
create  soiuri cu un conţinut în amidon de 
peste 25%, care sunt acum la înmulţire şi 
vor fi  stabilite tehnologiile  de cultivare a 
cartofului ca materie primă pentru 
industrie, atât pentru industria amidonului, 
cât şi pentru alte  produse realizate  
industrial preparate din cartof. Experienta 
relevanta a partenerului Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof – Tg. 
Secuiesc, judeţul Covasna, va fi  diseminata 
in Regiunea de dezvoltare Nord Est , in cca  
100 de ferme mici  . 

        Dintre rezultatele cercetărilor care vor 
fi obtinute in cadrul proiectului ,  cu privire 
la soiurile si  şi tehnologie , va fi acordata o 
atentie deosebită  la două aspecte noi, 
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inovative . Primul se referă la tehnologia 
de cultivare a cartofului industrial.S-a 
constatat şi este necesar ca la recoltare să 
se reţină pentru industrializare tuberculii 
mai mari de 45 mm, exact contrar politicii 
industrializării cartofului în România 
înainte de anul 1990. Ceilalţi sunt buni 
pentru sămânţă, la categoriile biologice 
bază şi certificată A. Este o noutate care 
trebuie aprofundată pentru stabilirea 
strategiei de cultivare a cartofului 
industrial in regiunea de dezvolare Nord 
Est .   A doua noutate este aceea că, 
practic, conţinutul în amidon scade odată 
cu creşterea gradului de degenerare 
virotică prin prezenta virulului  răsucirii 
frunzelor. 

        In activitatile de cercetare si 
ameliorare a soiurilor desfasurate in cadrul 
proiectului se vor  aprofunda  studiile cu 
privire la  tehnologia de cultivare a 
cartofului ce urmează să fie folosit ca 
materie primă pentru industrializare, cu 
privire la  ameliorarea calităţii biologice a 
materialului de plantare stabilindu-se 
strategia  abordata , ca urmare a 
rezultatelor din loturile demonstrative .  
        Rezultatele cercetarii vor  fi utilizate 
pentru efectuarea transferului tehnologic 
catre fermele  din regiunea de dezvoltare 
Nord Est , dar si ca material didactic in 
invatamantul preuniversitar si universitar  
din Regiune a de dezvoltare Nord Est . 
 

Impactul asupra mediului de afaceri  a. Proiectul are un impact inovativ deosebit 
asupra:  
-parteneriatului public-privat prin cresterea 
coeziunii de clusterizare intre mediul public 
si mediul din zona rurala a Regiunii de 
dezvoltare Nord-Est, avand caracter de 
unicitate la nivelul regiunii;  
-dezvoltarii infrastructurii de cercetare si 
inovare in mediul rural, absenta intreg 
teritoriul Romaniei; 
-implicarii persoanelor tinere (elevi si 
studenti) in abordarea afacerilor cu 
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caracter inovativ si pregatirea acestora 
pentru antreprenoriat; 
b. Proiectul poate avea un impact deosebit 
asupra mediului de afaceri cel putin din 
urmatoarele considerente: 
-toti participantii la proiect, adica 
producatorii de cartofi, firmele implicate in 
activitatile de transport si procesare, 
institutiile de cercetare-dezvoltare, 
beneficiarii de produse primare ale 
procesului de productie, beneficiarii 
produselor secundare rezultate din 
procesul de productie destinat economiei 
circulare, furnizorii de utilaje si 
echipamente, constructorii, furnizorii de 
servicii, etc., vor cunoaste beneficii de 
natura financiara (impact financiar); 
c. Beneficii in ceea ce priveste modalitatea 
de abordare a afacerilor prin dezvoltarea 
elementelor ce tin de mentalitate, 
acumularea de cunostinte, perceptia 
faptului ca dezvoltarea nu se poate 
manifesta pe fondul lipsei inovarii si a 
colaborarii cu structuri complementare 
furnizoare de informatii si practici care nu 
sunt la indemana mediului de afaceri, etc.); 
d. Dezvoltarea capacitatii asociative prin 
intelegerea faptului ca o afacere nu se 
poate dezvolta in afara interactiunii cu 
actori similari; 

 
 

Parteneri regionali  
Identificati partenerii regionali implicati in proiect (numele institutiei 
partenere/departamentul de specialitate), rolul fiecarui partener in implementarea 
proiectului (corelat cu activitatile prezentate mai sus). Precizati forma de angajament a 
partenerilor, existenta sau avuta in vedere, pentru sustinerea proiectului.   
 

Denumire Partener   Rol in proiect  

Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof – 
Tg. Secuiesc, judeţul 
Covasna; 

-Este specializată in cercetarea culturii cartofului 
-A creat soiuri cu un conţinut în amidon de peste 25%, care 
sunt acum la înmulţire şi a stabilit tehnologia de cultivare a 
cartofului ca materie primă pentru industrie, inclusiv pentru 
industria amidonului;  
-Poate indeplini rolul de partener al activitatilor de cercetare 
propuse prin proiect pentru loturile demonstrative si 
ameliorarea soiurilor de samanta; 
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Statiunea de Cercetari 
Agricole Suceava 

-A realizat in perioada anterioara studii si cercetari in 
domeniul ameliorarii soiurilor de cartofi in judetele Suceava si 
Neamt; 
-A colaborat cu primul partener si cu Universitatea Stefan cel 
mare in diverse proiecte de cercetare-dezvoltare; 
-este amplasata in zona si se poate implica activ in activitatile 
proiectului; 

Universitatea ”Stefan cel 
Mare” Suceava 

-A implementat mai multe proiecte in domeniul cercetarii-
dezvoltarii dispunand de experienta necesara pentru 
atingerea obiectivelor din proiect; 
-A realizat studii de cercetare avansata privind utilizarea 
produselor agricole in scopul obtinerii de produse utilizate ca 
resurse energetice alternative in cadrul bio-economiei; 
-Dispune de resurse umane si experienta in ceea ce priveste 
implementarea rezultatelor cercetarii in economie si 
management; 

Doua licee cu profil 
agroindustrial  

-Participa la activitatile de instruire si diseminare in cadrul 
proiectului cu obiectivul de a identifica si selecta viitorii 
antreprenori in domeniul fermelor de cultura a cartofului in 
Regiunea de dezvoltare Nord-Est; 

16 parteneri UAT din 
Macroregiunea Sucevita-
Putna 

-Asigura resursele materiale necesare implementarii 
proiectului (teren construibil in suprafata de  cca 45,000 mp 
pentru insilozare cartofi, teren  pentru incinta unitate de 
productie de cca 55,000 mp  situate in comuna Volovat, 
suprafata de incinta  construita cca 6.000 mp, drumuri si 
platforme cca 50.000 mp, suprafete de retele  utilitati, spatii 
verzi de cca 20.000 mp); 
-Asigura sprijin in constituirea grupurilor de producatori ce vor 
asigura materia prima in prima etapa a implementarii 
proiectului (fazele de cercetare si realizare a productiei pilot); 

ADR Nord-Est -Sprijin intr-o abordare corecta a proiectului; 
-Sprijin in realizarea contactului cu un partener extern cu 
experienta si in dezvoltarea ulterioara a afacerii; 
Este posibil, ca functie de tipul finantarii, forma de sprijin 
acordata de ADR Nord-Est sa trebuiasca a fi regandita din 
motive de conflict de interese. 

REGIONAL CONSULTING partener pentru asigurarea managemntului de proiect,  al 
managementului investitiei si managementul sistemelor de 
calitate si mediu. 
 Este posibil, ca functie de tipul finantarii, forma de sprijin 
acordata de ADR Nord-Est sa trebuiasca a fi regandita din 
motive de conflict de interese. 

Un partener international 
cu experienta tehnologica, 
furnizor de know-how in 
domeniul cercetarii si 
procesarii amidonului 

-Sprijin in identificarea solutiilor tehnologice (inclusiv 
echipamente)de cea mai buna calitate si justificate economic, 
de natura a garanta succesul afacerii; 
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pentru diverse ramuri 
economice (materiale de 
constructii, productie de 
hartie si cartoane, 
industria textila, 
bioplasticuri, etc.) 

-Sprijin in identificarea unui partener extern pentru asigurarea 
cercetarii in vederea obtinerii unor produse din amidon 
orientate clar catre utilizatori industriali; 
-Sprijin in achizitia softurilor, know-how-ului necesar 
dezvoltarii activitatii de cercetare in Regiunea Nord-est,  

 
 
Resurse financiare estimate pentru proiect (in Euro)  
Furnizati o estimare aproximativa a costurilor proiectului, luand in considerare diferite 

componente ale acestuia. Precizati cuantumul resurselor financiare disponibile pentru co-

finantare(Euro). 

Cheltuieli salariale Total : 806.400 euro  
A)Echipa de management al proiectului 
(venituri brute medii lunare cca 800 
euro/salaiat ) : 
23x36 luni x800 euro/lunar=662.400 euro  

-  TOTAL     -662.400 EURO  
 
B) Cheltuieli cu salarii personal angajat 

fabrica ANUL 1 DE FUNCTIONARE 
(cca 600 euro/ angajat lunat fond 
salarii)  

- 20 SALARIATI X 600 EURO X12 LUNI 
=144.000 EURO  

 
 

Investitii: 
- Constructie, extindere, modernizare 

cladiri 
- Dotari (instalatii si echipamente)  

- TOTAL     -1.849.000 EURO  
Constructii cladiri, si silozuri: 850.000 euro; 
Achizitii mijlloace de transport uzinal –
120.000euro ; 
Dotari si utilaje  tehnologice specializate –
621.000 
Dotari 2 laboratoare de cercetare -220.000 
euro  
Dotari IT  si Sali curs 20 locuri , doua Sali : 42  
laptop + scaner + copiator + ecran proiectie 
+ scaune + birouri  =38.000 euro  
 
 

Achizitie de servicii - TOTAL     -160.000 EURO  
 

- Servicii de publicitate – 40.000 euro 
- Servicii de  promovare – 10.000 euro  
- Servicii de organizare de evenimente 

conferinte , seminarii– 40.000 euro  
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- Servicii de organizare a  activitatilor 
de internationalizare – 30.000 euro  

- Servicii de tiparire 40.000 euro  
 

Costuri pentru drepturile de proprietate 
intelectuala  

- TOTAL     -40.000 EURO  
- Brevete si certificari , marci , in cadrul 

proiectului – 40.000 euro  

Altele (va rugam specificati) - TOTAL     -140.000 EURO  
 
- Coturi pentru infiintarea loturilor 

demonstrative – 50.000 euro  
- Costuri pentru cheltuieli cu utilitati  

anul 1-3 de implementare – 40.000 
euro ; 

- Diurne si costuri deplasare  cca 
50.000 euro  

Total buget proiect:            2.995.400 euro  

Resurse disponibile pentru co-finantare: - Credite bancare  pentru asiguraea 
cash-flow proiect cercetare 
dezvoltare , functie de graficul de 
implementare al proiectului . 

 
 
Active ne-financiare disponibile pentru proiect 
Indicati care sunt activele regionale disponibile pentru implementarea acestui proiect. 
 

Resurse naturale (daca este cazul) Teren situat in Comuna Volovat , judetul 
Suceava , cu acces la reteaua de alimentare 
cu Apa , reteaua de  alimentare cu energie 
electrica , infrastructura de transport . 
Potential crescut de cultura a  cartifului in 
judetul Suceava  si judetele din regiunea de 
dezvoltare Nord Est . 
Traditia culturii cartofului in fermele mici  si 
de semisubzistenta din regiunea Nord Est . 

Resurse umane (structura echipa de 
implementare, rolul fiecarui membru) 

1. Manager de proiect – reprezentare 
legala si legatura cu Organismul 
Intermediar ADR Nord Est  

2. 1 manager financiar – part time – 
responsabil cu operatiunile 
financiare  

3. 1 manager tehnic – part time – 
responsabil cu tehnologia  si studiul 
solutiilor tehnice , elaborarea mater 

4. 1 manager achizitii  – part time – 
responsabil cu operatiunile de 
achizitii 
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5. 1 manager CQ – part time – 

responsabil cu managementul de 

calitate   

6.  1 manager mediu  – part time – 

mediu responsabil cu managementul 

de mediu si economia circulara  

7. 4 formatori –part time -  responsabili 
cu elaborarea cursurilor , formarea 
pe grupe de  participanti la cursuri  si 
specialitati , pentru elevi , studenti si 
fermieri ; 

8. 2 consultanti de investitii –
responsabil cu elaborarea  sudiilor  
tehnice   si promovarea proiectului  

9. 3 experti  studii zona si dezvoltare 
rurala, part time ,  cu minim doi ani 
experienta in  dezvoltarea rurala  

10. 1 tehnician – manager proiect – part 
time -responsabil cu realizarea 
tehnologiei fabricii  

11. 4 cercetatori – ameliorare soiuri ,  
ameliorare teren culturi,  procesare  
cartof industrial  

12. 2 interpreti pentru traducerea 
materialelor  si realizarea 
internatiomnalizarii in cadrul 
proiectului – part time  

Resurse materiale (ex.: teren, cladiri, 
tehnologie de fabricatie, structura 
asociativa etc.) 

Teren situat in Comuna Volovat , judetul 
Suceava , cu acces la reteaua de alimentare 
cu Apa , reteaua de  alimentare cu energie 
electrica , infrastructura de transport . 
Expertiza avansata  in gestionarea 
proiectelor cu finantare externa – trei 
proiecte finalizate , un proiect in 
implementare . 
Expertiza avansata in gestionarea si 
functionarea cu succes  a formelor asociative  
in mediul rural . 
Expertiza avansata in functionarea 
parteneriatelor public privat . 
Expertiza avansata in cooperate 
internationala si crearea de parteneriate  
externe . 
Expertiza avansata in elaborarea de studii de 
zona , cercetare statistica , elaborare de 
strategii de dezvoltare locala in 
microregiunea Sucevita Putna si 
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implementarea sistemelor de management 
la nivel organizational . 

Know-how, infrastructuri si dotari pentru 
cercetare-dezvoltare si/sau transfer 
tehnologic 

         Vor fi identificate cele mai inovative  
echipamente si instalatii pentru realizarea 
fabricii de industrializare a cartofului si 
productia de amidon utiolizat in diverse  
ramuri economice prepronderent 
imndustriale si produse derivate pentru 
economia circulara . 
         Va fi realizata infrastructura pentru 
cercetare dezvoltare – doua laboratoare 
complet dotate , in cadrul infrastructurii 
fabricii, cu proceduri inovative de gestionare 
a informatieie prin implementarea si 
brevetarea  \Sistemului de management al 
securitatii informatiei . 
 
+ IDENTIFICATE PE PARCURSUL MATURIZARII 
PROIECTULUI 

 

 

Data elaborarii:  11.10.2017 

 

  


