
 
 Proiect 

                                                             Nr. 29 din 31.01.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea participării județului Botoșani la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie 

Suceava-Botoșani, în calitate de membru  

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință ordinară la data de 4.02.2022,  

Analizând Referatul de aprobare nr. 2122 din 31.01.2022 prin care se propune aprobarea: 

participării județului Botoșani la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, în calitate 

de membru 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate comun nr. 2123 din 31.01.2022 al Direcției Dezvoltare și Promovare, 

Direcției Buget Finanțe  și al Direcției Juridică, Administrație Publică Locală, 

- Adresa nr. 1719/26.01.2022  transmisă de Consiliul Județean Suceava privind invitația de a 

deveni membru al Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani, 

-   Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

-  Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, activităţi 

social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

-  Avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

în temeiul art. 173  alin. (1) lit. b), alin. (7), lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă participarea județului Botoșani la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie 

Suceava-Botoșani, în calitate de membru. 

Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației Clusterul Regional Inovativ de 

Bioeconomie Suceava-Botoșani, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte președintele Consiliului Județean Botoșani în vederea semnării 

documentelor necesare aderării la Asociaţia Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoșani. 

Art.4. Se desemnează președintele Consiliului Județean Botoșani ca reprezentant al județului 

Botoșani în  Adunarea Generală a Asociației Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoșani. 

Art.5. Se aprobă plata cotizației anuale în valoare de 500 lei, care se alocă din bugetul propriu al 

Judeţului Botoșani. 

Art.6. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin Direcţiile de specialitate din aparatul 

propriu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE, Avizat pentru legalitate: 

 Doina - Elena FEDEROVICI SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Marcel – Stelică BEJENARIU 

 

 

Botoşani, 

Nr._____din______2022 

                                                                                                                                         

 



 

 
ANEXA nr 1 

la Hotărârea nr. ______ din  ______ .2022 
(nr. pagini = 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI CLUSTERUL REGIONAL INOVATIV DE 
BIOECONOMIE SUCEAVA-BOTOȘANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 PREŞEDINTE,                        Avizat pentru legalitate: 
                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
       Doina-Elena  FEDEROVICI                      Marcel-Stelică BEJENARIU 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



























 

 

 
ANEXA nr 2 

la Hotărârea nr. ______ din  ______ .2022 
(nr. pagini = 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTUL ASOCIAȚIEI CLUSTERUL REGIONAL INOVATIV DE BIOECONOMIE SUCEAVA-
BOTOȘANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 PREŞEDINTE,                        Avizat pentru legalitate: 
                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
       Doina-Elena  FEDEROVICI                      Marcel-Stelică BEJENARIU 

 
 
 

 

































 
Nr. 2122 din 31.01.2022            

                    

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

 

Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean privind dezvoltarea economico-

socială a județului, conferite prin art. 173 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 

57/03.07.2019,  Consiliului Județean Suceava a transmis adresa nr. 1719/26.01.2022 

privind solicitarea aderării  Consiliului Județean Botoșani la Asociația Clusterul Regional 

Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani. 

 

În termeni economici, Clusterul este :” o grupare de persoane juridice și persoane 

fizice, constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizațiile din 

sfera științei și inovării acreditate și/sau instituțiile de învățământ superior acreditate, 

alte organizații necomerciale, pe de o parte, și agenți economici, autorități ale 

administrației publice locale, asociații patronale sau asociații profesionale, persoane 

fizice, instituții financiare, organizații internaționale, investitori autohtoni sau străini, 

pe de altă parte, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de 

învățământ și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, 

valorificării lor prin activități economice”. 

 

Având în vedere profilul economic al celor două județe, potențialul agricol, 

numărul mare de firme din domeniul industriei alimentare, existența Universității 

”Ștefan cel Mare” din Suceava – a doua ca importanță din regiunea de nord-est și cu 

activitate de cercetare recunoscută la nivel național, în anul 2016 s-a înființat Asociația 

Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani. 

 

Asociația reunește factori instituționali (Consiliul Județean Suceava, Consiliul 

Local Suceava, Consiliul Local Botoșani), Camerele de Comerț și Industrie Suceava și 

Botoșani, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, firme din domeniul de activitate vizat 

și constituie o premisă a dezvoltării economice din arealul Botoșani-Suceava. 

Prin constituirea Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani 

se realizează o colaborare strânsă între niveluri de guvernanță diferite și o cooperare 

între județele Suceava și Botoșani, consolidând obiectivele creării de locuri de muncă, 

îmbunătățirii competitivității și durabilității, cooperării dintre întreprinderi, inclusiv 

IMM-uri, universități și centre tehnologice etc. 

Misiunea asumată de Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoșani o reprezintă dezvoltarea economică a zonei Suceava-Botoșani, prin 

valorificarea potențialului existent la nivelul celor două județe și crearea de noi locuri 



de  muncă. Clusterul este constituit ca asociație, în baza prevederilor O.G. 26/2000 

privind asociațiile și fundațiile, în conformitate cu Statutul și Actul Consitutiv,  anexate 

la prezentul proiect de hotărâre. 

 

În contextul în care perioada de programare 2021- 2027 va fi una dedicată 
susținerii dezvoltării economice bazată pe inovație, Clusterul poate facilita atragerea de 
fonduri în acest sens, contribuind, pe termen mediu și lung, la susținerea 
competitivității economiei locale, raportându-ne la resursele disponibile, la acțiunile 
necesare pentru a ne atinge obiectivul de a crește calitatea vieții locuitorilor județului 
nostru și la noile priorități europene pentru care se acordă sprijin financiar. 

 

Luând în considerare scopul și obiectivele acestei Asociații considerăm că 

aderarea, ca membru, la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoșani este în beneficiul direct al sectorului privat botoșănean dar și al celui public, 

înscriindu-se, totodată, în prioritățile de dezvoltare a județului,  cuprinse în Strategia 

de Dezvoltare a Județului Botoșani pentru perioada 2021 – 2027 (Dezvoltarea și 

consolidarea potențialului economic județean).  

 

În acest sens, propun participarea județului Botoșani, ca membru, la Clusterul 
Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani și aprobarea Actului Constitutiv și 
a Statutului Clusterului. 

 
Față de cele de mai sus, supun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre 

inițiat în acest scop. 
. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 2123 din 31.01.2022 

 

Vizat, 
Administrator Public 

Cristian NISTOR 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean privind dezvoltarea economico-

socială a județului, conferite prin art. 173 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 

57/03.07.2019,  Consiliului Județean Suceava a transmis adresa nr. 1719/26.01.2022 

privind solicitarea aderării  Consiliului Județean Botoșani la Asociația Clusterul Regional 

Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani. 

 

În termeni economici, Clusterul este :” o grupare de persoane juridice și persoane 

fizice, constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizațiile din 

sfera științei și inovării acreditate și/sau instituțiile de învățământ superior acreditate, 

alte organizații necomerciale, pe de o parte, și agenți economici, autorități ale 

administrației publice locale, asociații patronale sau asociații profesionale, persoane 

fizice, instituții financiare, organizații internaționale, investitori autohtoni sau străini, 

pe de altă parte, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de 

învățământ și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, 

valorificării lor prin activități economice”. 

 

Conform Programului Operațional Sectorial Competitivitate 2014-2020, în 

domeniul Bioeconomie intră următoarele sub-domenii: 1.1. Agro-alimentare (cu 

direcțiile Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional; Dezvoltarea de 

noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol; Adaptarea sectorului de 

zootehnie, medicină veterinară, pescuit şi acvacultură, la provocările secolului XXI; 

Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a 

calităţii vieții; Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului 

schimbărilor climatice globale); 1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil; 1.3. 

Biotehnologii (Bionanotehnologii, Biotehnologii de mediu, Biotehnologii agro-alimentare, 

Biotehnologii industriale, Biotehnologii medicale şi farmaceutice, Bioanaliza); 1.4. 

Știința medicamentului.  

 

Având în vedere profilul economic al celor două județe, potențialul agricol, 

numărul mare de firme din domeniul industriei alimentare, existența Universității 

”Ștefan cel Mare” din Suceava – a doua ca importanță din regiunea de nord-est și cu 

activitate de cercetare recunoscută la nivel național, în anul 2016 s-a înființat Asociația 

Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani. 



 

Asociația reunește factori instituționali (Consiliul Județean Suceava, Consiliul 

Local Suceava, Consiliul Local Botoșani), Camerele de Comerț și Industrie Suceava și 

Botoșani, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, firme din domeniul de activitate vizat 

și constituie o premisă a dezvoltării economice din arealul Botoșani-Suceava. 

Prin constituirea Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-Botoșani 

se realizează o colaborare strânsă între niveluri de guvernanță diferite și o cooperare 

între județele Suceava și Botoșani, consolidând obiectivele creării de locuri de muncă, 

îmbunătățirii competitivității și durabilității, cooperării dintre întreprinderi, inclusiv 

IMM-uri, universități și centre tehnologice etc. 

Misiunea asumată de Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoșani o reprezintă dezvoltarea economică a zonei Suceava-Botoșani, prin 

valorificarea potențialului existent la nivelul celor două județe și crearea de noi locuri 

de  muncă. Clusterul este constituit ca asociație, în baza prevederilor O.G. 26/2000 

privind asociațiile și fundațiile, în conformitate cu Statutul și Actul Consitutiv,  anexate 

la prezentul proiect de hotărâre. 

Conform Statutului, obiectivele generale ale clusterului vizează, printre altele: 
a) Dezvoltarea și consolidarea colaborării dintre agenții economici, mediul de 

cercetare și instituțiile publice cu atribuții în domeniul Bioeconomie; 
b) Sprijinirea antreprenoriatului și a întreprinderilor mici și mijlocii ce activează 

în domeniul Bioeconomie, inclusiv prin crearea și modernizarea unor facilități 
pentru dezvoltarea afacerilor; 

c) Inițierea și susținerea de proiecte de investiții co-finanțate din fonduri 
nerambursabile, având drept grup țintă producătorii din zona Suceava-
Botoșani ce activează în sectorul bioeconomiei, siguranței alimentară a 
populației și protecției mediului; 

d) Atragerea de surse pentru dezvoltarea sectorului de cercetare-dezvoltare și 
înlesnirea accesului la diferite surse de finanțare; 

e) Promovarea integrată și marketingul produselor din sectorul alimentar, pe 
plan local, național și internațional; 

f) Susținerea formelor asociative dintre producătorii de materie primă, 
procesatori, ambalatori și comercianți, în scopul utilizării eficiente a 
resurselor existente și a creșterii numărului de furnizori și clienți ai membrilor 
clusterului; 

g) Atragerea de specialiști în domeniul bioeconomiei prin promovarea activă a 
oportunităților existente în regiune și prin acordarea de facilități, inclusiv de 
cazare temporară a acestora; 

h) Cooperarea cu rețele similare din țară și din străinătate, în vederea atingerii 
obiectivelor stabilite prin statut; 

i) Asigurarea protecției mediului și a siguranței alimentare a populației în aria de 
activitate a clusterului; 

j) Acordarea de asistență, prin specialiști, consultanți și experți care fac parte 
din cluster, membrilor interesați să pregătească și să promoveze proiecte cu 
finanțare europeană nerambursabilă, în vederea retehnologizării și 
modernizării infrastructurii de producție, cercetare și, în special, inovare; 

k) Organizarea de evenimente locale, regionale, naționale și internaționale de 
promovare a actorilor relevanți si a rezultatelor activității acestora precum si 
a clusterului. 

 

În contextul în care perioada de programare 2021- 2027 va fi una dedicată 
susținerii dezvoltării economice bazată pe inovație, Clusterul poate facilita atragerea de 
fonduri în acest sens, contribuind, pe termen mediu și lung, la susținerea 
competitivității economiei locale, raportându-ne la resursele disponibile, la acțiunile 



necesare pentru a ne atinge obiectivul de a crește calitatea vieții locuitorilor județului 
nostru și la noile priorități europene pentru care se acordă sprijin financiar. 

 

Luând în considerare scopul și obiectivele acestei Asociații considerăm că 

aderarea, ca membru, la Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava-

Botoșani este în beneficiul direct al sectorului privat botoșănean dar și al celui public, 

înscriindu-se, totodată, în prioritățile de dezvoltare a județului,  cuprinse în Strategia 

de Dezvoltare a Județului Botoșani pentru perioada 2021 – 2027 (Dezvoltarea și 

consolidarea potențialului economic județean).  

 

Considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea 

pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Botoșani a proiectului de hotărâre, în 

forma prezentată. 

 

 

 Director executiv,   Director executiv,  Director executiv, 

              Otilia Moruz   Amalia Marian  Didii Magda 
 
 


