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LEADER 



   Teritoriul inclus în G.A.L. 

Ceahlău este omogen din punct 

de vedere geografic situându-se 

în regiunea de dezvoltare de 

Nord-Est şi cuprinde un număr de 

13 localităţi, din care 12 fac parte 

din judeţul Neamţ (11 comune şi 

un oraş) iar o comună face parte 

din judeţul Suceava. 

     Toate localităţile fac parte din 

Zona Montană Defavorizată, dar 

sunt incluse şi în zona agricolă cu 

valoare naturală ridicată - HNV. 

Populaţia totală a localităţilor 

componente  ale G.A.L. Ceahlău 

este de 60940 de locuitori, iar 

densitatea populaţiei este de 32,9 

loc./km². 

 



    De asemenea, teritoriul inclus în G.A.L. Ceahlău este omogen din 

punct de vedere economic . Astfel, localităţile au o structură economică 

asemănatoare, desfăşoară aceleaşi tipuri de activităţi, dispun de resurse 

similare şi se confruntă cu aceleaşi probleme. 

     Parteneriatul Grupului de Acţiune Locală Ceahlău este format dintr-

un număr de 41 de membri, respectiv Consiliu Judeţean Neamţ, 13 

comune, 14 societăţii cu răspundere limitată, o societate pe acţiuni, o 

persoană fizică autorizată, 8 organizaţii non-guvernamentale şi 3 

persoane fizice. 



    Priorităţile strategiei de dezvoltare locală au fost elaborate în urma minutelor şi 

chestionarelor  aplicate reprezentanţilor comunităţilor locale, astfel rezultând 

următoarele  obiective prioritare:  

1) Dezvoltarea turismului; 

2) Valorificarea resurselor locale; 

3) Creşterea atractivităţii economice. 



       Dezavantajele microregiunii Ceahlău sunt de natură pedologică (solul neproductiv 

din punct de vedere agricol), geomorfologică (panta medie are valori relativ ridicate, iar 

solul predominant argilos determină procesele de mişcare în masă), climatică, 

hidrologică (precipitaţiile abundente reprezintă una din condiţiile esenţiale de formare a 

alunecărilor de teren şi a formaţiunilor torenţiale) şi de infrastructură. 

      De asemenea, din punct de vedere demografic, populaţia prezintă un grad ridicat de 

îmbătrânire, sporul natural este negativ, iar populaţia stabilă este în scădere ca urmare a 

schimbării de reşedinţă şi a migraţiei internaţionale. 

      Din punct de vedere economic, dezavantajele sunt reprezentate de lipsa fondurilor 

de stat, lipsa serviciilor de consultanţă, slaba pregătire a populaţiei locale pentru 

iniţializarea unor activităţi de tip antreprenorial. 
 



       Avantajele microregiunii Ceahlău  sunt reprezentate de gradul scăzut de poluare  al 

acestei zone, nivelul ridicat al biodiversităţii, fond forestier şi cinegetic bogat, existenţa 

unor importante resurse naturale (izvoare dulci, minerale, sulfuroase şi sărate), 

materiale de construcţii, resurse floristice şi faunistice deosebite, resurse peisagistice 

importante, existenţa unor zone protejate de interes naţional şi existenţa unor formaţiuni 

carstice  cu potenţial turistic ridicat. 

      De asemenea, existenţa suprafeţelor mari de păşuni în această microregiune poate 

susţine dezvoltarea fermelor  zootehnice. 

       Amplasarea într-o zonă de legătură dintre Regiunea de  Dezvoltare Nord-Est şi 

Regiunea de Dezvoltare Centru, ceea ce oferă posibilitatea  dezvoltării unor 

parteneriate. 



     Din punct de vedere a oportunităţilor, se poate spune că această  

microregiune deţine numeroase posibilităţi de dezvoltare  ca urmare a 

cooporării dintre mediul privat cu autorităţile publice locale, cu instituţiile de 

învăţământ superior şi centrele de cercetare şi dezvoltare:  
 



 Dezvoltarea de noi atracţii şi activităţi turistice 



 Dezvoltarea agroturismului 



  Existenţa unor condiţii favorabile  pentru obţinerea produselor ecologice, ce pot fi 

exportate într-un mod avantajos 



 Dezvoltarea fermelor de semi-subzistenţă 



 Dezvoltarea industriei de prelucrare lemnoasă şi a meşteşugurilor 



    Până în prezent Grupul de Acţiune Locală “Ceahlău” a lansat 8 apeluri de selecţie şi 

au fost selectate proiecte în valoare de 519 977 €. 

    S-a propus deja o modificare a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru a o adapta la 

noile nevoi exprimate de comunitatea locală, în conformitate cu principiile LEADER.  



Echipa tehnică al Grupului Local de Acţiune 

“Ceahlău” vă urează succes în realizarea proiectelor şi 

în implementarea lor! 

Vă aşteptăm cu informaţii, sugestii, idei şi soluţii 


