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Cuvânt înainte,

Stimați, cetățeni,
Am fost conştient încă de la început că
administraţia locală are obligaţia să propună comunităţii
proiecte de dezvoltare şi să folosească resursele
comunităţii respectând principiile unei dezvoltări durabile.
Strategia de dezvoltare locală elaborată pentru
perioada 2014 – 2020 s-a realizat şi cu ajutorul
dumneavoastră, exprimându-vă opinia în cadrul grupurilor
de lucru.

Proiectele care au fost realizate până în prezent,
precum şi cele viitoare au menirea de a îmbunătăţi viaţa locuitorilor comunei Cotnari.
Dorim ca împreună să ne bucurăm de o infrastructură bine dezvoltată şi echilibrată, de
un mediu de afaceri prosper care să ne permită o dezvoltare durabilă din punct de vedere
economic şi social, de tehnologie avansată în mediul economic şi de o utilizare eficientă şi
raţională a tuturor resurselor locale.
Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2014 – 2020 administraţia locală
conştientizează importanţa dezvoltării economice şi sociale a comunei Cotnari sprijinind în
acest sens iniţiative economice. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit
crează noi locuri de muncă, devine din acest moment prioritatea agendei de lucru a
administraţiei locale.
Strategia este un document care structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării
comunei Cotnari pe o perioadă de 7 ani potrivit problemelor identificate, a potenţialului local
activ şi pasiv, cât şi a oportunităţilor de dezvoltare în viitorul apropiat, fiind totodată rodul
colaborării cu actorii locali şi instituţiile relevante din comună.
7
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Sper ca prin această strategie fiecare cetățean să-și facă o imagine clară asupra
direcțiilor de dezvoltare a comunei Cotnari și să participe activ la aducerea acestei zone în
rândul comunelor prospere.
Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat şi îmi doresc să ne bucurăm în continuare de
fiecare proiect realizat. Sper ca și cetăţenii comunei Cotnari să nu rămână impasibili şi să
contribuie constant la procesul de dezvoltare, astfel încât aici, în comuna noastră, să ne
îndeplinim gândurile şi aspiraţiile.
Cu respect,
Primarul Comunei COTNARI, județul IAȘI,
Vasile BĂEANU
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INTRODUCERE
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1.1 Definiţie
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung
presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor
stabilite în urma analizei situaţiei existente.
Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele actuale
şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare a comunei Cotnari este un document de planificare strategică pentru
perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă
documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Cotnari cu rol în orientarea dezvoltării
economico - sociale şi în accesarea fondurilor struturale şi de coeziune ale Uniunii Europene.
Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei Cotnari şi se
încadrează în documentele programatice naţionale.
1.2 Scop
Scopul său este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de
muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea
tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea
culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste menţiuni vor
avea ca rezultat transformarea comunei Cotnari într-un pol zonal de dezvoltare economico - socială.
1.3 Motivaţie
Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi
coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a municipiului în deplin acord cu voinţa
cetăţenilor.
1.4 Misiune
Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite
la nivel local, atrase din alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât
afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate.
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Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare,
consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut.
Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea
comunei Cotnari ca o comună modernă, europeană, dinamică şi prosperă.
1.5 Viziune
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum şi de
activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriatele
dezvoltate. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la
atingerea ei.
1.6 Obiectiv general
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare pe
perioada 2014 - 2020 a comunei Cotnari. În acest context se doreşte dezvoltarea comunei prin
creşterea capacităţii sale economice, astfel încât aceasta să devină un centru de referinţă în domeniul
economic, precum şi un centru cultural, turistic şi cu o bază educaţională modernă.
1.7 Obiective specifice
Obiectivele specifice ale dezvoltării comunei Cotnari sunt:
► dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilități publice;
► dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport;
► dezvoltarea serviciilor de sănătate și asistență socială;
► eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii,
► dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului;
► dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii de noi competențe și
creșterea ratei de ocupare a populației;
► dezvoltarea infrastructurii educaționale și asigurarea accesului egal la educație;
► revitalizarea meșteșugurilor populare;
► promovarea culturii, istoriei, tradițiilor și obiceiurilor locale;
► dezvoltarea zonelor de agrement;
► dezvoltarea și promovarea agroturismului;
► conservarea și promovarea obiectivelor turistice.
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2.1 Contextul european
Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene întro economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi
teritorială.
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”:
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente
conduc la creşterea productivităţii);
► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale;
► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga
Europă.
Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri:
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%;
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene;
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900;
-20% din energia produsă să provină din surse regenerabile;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice;
15
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● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%;
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 40%;
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane.
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte
iniţiative:
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la finanţările
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă;
2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii;
3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor
şi întreprinderilor;
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea
creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii
scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea
sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice;
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei
muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea
profesională;
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate.
16
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Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de
regulamente pentru perioada 2014 - 2020:
1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi
comuni-cării;
3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele;
5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor;
6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie;
8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continua;
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică;
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”,
PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi
piloni:
- ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor,
- un instrument de sprijin dedicat obiectivelor comunitare.
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1.
Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală –(Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor
naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul măsurilor nu se
face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul
propus este generarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile incluziunii pentru Europa
rurală.
În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen
17
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lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente
la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele
mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar
avea, consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori.
Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective:
1. amenajarea policentrică a teritoriului;
2. o nouă relaţie urban-rural;
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere;
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural.
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională,
transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă.
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială
asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective:
- diversitatea teritorială ca valoare;
- coordonarea politicilor pentru zone vaste;
- promovarea oraşelor competitive;
- abordarea excluziunii sociale;
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie;
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate;
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă;
- cooperare: depăşirea factorului divizare.
18
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Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines)
indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi:
-îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi
protejarea mediului înconjurător;
-încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor instrumente
TIC;
-crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman.
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor
urbane pot lua diferite forme:
-acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.;
-acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield,
protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural;
-promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban.
În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare
Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător.
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Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor COM(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E.
şi concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a
ocupării în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în
dezvoltarea urbană, grupate în următoarele priorităţi:
- creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea
mediului înconjurător şi cultura;
- promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu
mediul rural şi zonele periurbane;
- stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării,
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM;
- creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi
grupuri sociale, pe de altă parte;
- combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă;
- îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în
procesul decizional şi prin eficienţa planificării;
- promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici;
- maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban.
În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămâne
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural,
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe
fondul stării proaste a infrastructurii de transport.
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de
etică pentru turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive,
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.
Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de
statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează:
1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi;
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă;
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3. turismul, factor al dezvoltării durabile;
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei;
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă;
6. obligaţiile participanţilor la actul de turism;
7. dreptul la turism;
8. libertatea mişcărilor turistice;
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului;
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism.
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre
participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale,
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu
respectarea principiilor dreptului internaţional.
Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc.
Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new
tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea
eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor,
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen
lung.
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Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele:
- planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de
inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă;
- asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii
de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală;
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin
apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile
viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor,
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi.
O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism),
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o
gamă de produse de calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul
natural şi construit, ca şi interesele locale.
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a
patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă;
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea
firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci;
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- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile;
- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate
crescând opţiunile consumatorilor;
- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului;
- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc
larg şi în mod eficient;
- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai sectorului
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri;
- comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local.
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi
o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute:
- cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale,
transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală;
- parteneriate public- private pentru pregătirea în comun a unor master-planuri
durabile pentru destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o
singură companie sau autoritate de stat;
- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile
continue ale interesaţilor;
- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public - private;
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de
mediu;
- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe;
- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea
politicilor;
- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele eforturilor care se
întăresc reciproc.
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Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate.
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O
politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European
Tourism — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui
document, Agenda 21 Europeană pentru turism.
Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil,
aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM
(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune,
principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc.
Principiile stabilite sunt:
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe
parcursul planificării dezvoltării lui;
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare,
durabilitatea dezvoltării;
- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile
comunităţilor gazdă şi destinaţiilor;
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor;
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare
la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa;
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte
nedorite prin evaluare preliminară;
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- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să
reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a
locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea;
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de
durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind
rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora
pentru dezvoltarea turismului.
Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului:
1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu;
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă;
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.;
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei
Europene.
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea
Comisiei Europene pentru Călătorii (European Travel Commission), o organizaţie
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru
toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din
Europa.
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Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR
Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate.
Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală
europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea
patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe
termen lung.
În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050:
- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe;
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim;
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de
distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval.
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport.
Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de
dezvoltare a infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului.
Această abordare este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi deja
foarte bine dezvoltată, însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în
general slabă, precum România.
În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi
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implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr.
884/2004/EC.
Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa
(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva
2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii.
Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în
2015:

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi
zonele litorale (până în 2011);
- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate
de apariţie a inundaţiilor;
- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015).
Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizata prin intermediul a trei
obiective:
- convergenţă;
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă;
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării
transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării
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transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a
schimbului de experienţă.
Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi
prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii
Europei.
Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni
comune în domenii de importanţă strategică.
Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct
asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene.
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de
reformă a administraţiei publice.
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi
abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.
Alături de imaginile “clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de
operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.
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Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în
esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a
aparatului birocratic.
Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de
administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea
acestora pentru a face faţă concurenţei.
2.2 Contextul național
La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naţionale de Reformă (PNR). Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de
România sunt:
-rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%;
-nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României;
-obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
-emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
-24% din energia produsă să provină din surse regenerabile
-creşterea cu 19% a eficienţei energetice
-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%;
-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar, de cel puţin 26,7%
-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul:
„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse
naturale şi teritorii”.
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România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în
configuraţia celor 2 piloni complementari.
Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice,
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană.
Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”.
România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele
membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasingin pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014.
România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici,
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi
mai uşor de implementat.
România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung.
România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a
populaţiei active din agricultură.
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România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care
să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe;
continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România,
precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr.
73/2009.
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a
producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în
întâmpinarea problemelor existente şi în România.
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune
ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor.
Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea
de unităţi de procesare agroalimentară.
Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor
naturale şi, mai ales prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel
consistent al bugetului alocat Pilonului II.
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Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să
răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai
mari.
România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone
sau grupuri specifice.
România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole,
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri
trebuie să vizeze aspecte privind:
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora;
- simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor;
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor;
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi
creditarea acestei categorii de fermieri;
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct
al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau
locale) şi sprijinirea pieţelor locale;
- stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri.
În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare,
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru
creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector.
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Alte măsuri considerate importante de România:
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum
şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică,
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice;
- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai;
- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea
sprijinului financiar.
Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:
- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile
economice şi sociale ale României;
- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea
de-a lungul vieţii;
- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică;
- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E.
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB
până în anul 2015, iar ca obiective specifice:
-dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
-creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;
-dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;
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-consolidarea unei capacităţi
teritoriale echilibrate.

administrative eficiente promovarea dezvoltării

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru
orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile.
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României,
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:
- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere;
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport;
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local;
- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru
reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse
vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite
României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea acestui
obiectiv general s-au propus următoarele obiective specifice:
- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
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- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între
instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea
accesului întreprinderilor la CDI;
- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)
- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin
promovarea surselor regenerabile de energie.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a
1.650.000 persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective
specifice:
- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;
- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii
muncii;
- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele
rurale; Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă:
- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate;
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din
mediul rural şi zone dezavantajate;
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii
timpurii a şcolii;
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- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în învăţământul
profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii;
- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de
învăţământ preuniversitar;
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ;
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a
principiului „poluatorul plăteşte”.
Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în
2015;
- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de
judeţe până în 2015;
- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai
poluate localităţi până în 2015;
- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
- reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei,
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă,
eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul
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regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective
specifice:
- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare
pentru protecţia mediului înconjurător;
- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu
principiile dezvoltării durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal;
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.
Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se
menţionează:
- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului
de politici publice;
- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare.
Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de
obiective specifice:
▪ Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile
geografice şi denumirile de origine.
▪ Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării
de clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de
dezvoltare.
▪ Managementul strategiilor de branding regional.
▪ Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.
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▪ Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de
promovare la nivel regional.
▪ Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional.
▪ Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare
la export pe pieţele externe.
▪ Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile.
▪ Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare.
▪ Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu
finanţare de la buget.
▪ Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute
de pieţele externe.
▪ Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.
▪ Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea
ce priveşte organizarea şi managementul în reţea.
Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030
(CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin:
• afirmarea identităţii regional - continentale;
• dezvoltarea competitivităţii;
• creşterea coeziunii teritoriale;
• dezvoltarea teritorială durabilă.
Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt:
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi interontinentală a polilor şi
coridoarelor de dezvoltare;
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane;
- stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor
categorii de teritorii;
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional;
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
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În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic
de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din
România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud - estul
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.):
•Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de
locuitori;
•Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori;
•Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori;
•Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea;
•Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori;
•Poli locali – sub 20 000 de locuitori.
Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin:
A. Reţeaua de poli majori:
–deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de
zone metropolitane, poli competitivi);
–dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive;
–contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică;
–stimulează relaţia urban - rural;
–contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică;
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional.
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate:
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–asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate;
–asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial;
–asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea
funcţiunilor la nivel teritorial;
–susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării.
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării
complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica
dezvoltării economico-sociale europene.
PATN are următoarele roluri:
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de
localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş;
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri (0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V
pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată
a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic,
cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe
care îl implică în alocarea de resurse;
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei
funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor de
trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de
la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi;
● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a
acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe,
pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de
populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu;
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● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza
parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de
rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km
între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii;
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele
transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului
naţional.
Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile
autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele
cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă
stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul
turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de
dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie
naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea guvernului şi a
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul
turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional,
orice iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare.
O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de
specialitate, precum:
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea
viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor,
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realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un
ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se
doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a veniturilor din turism
obţinute de autorităţile locale.
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada
2011 - 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate
componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională,
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare.
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă
transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se
adresează, direct sau indirect, zonele urbane:
•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate
pentru generaţiile viitoare;
•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice,
prin colaborarea mediului public cu cel privat;
•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului;
•crearea unei reţele de centre de informare turistică;
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor
turistice;
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism;
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului;
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul
hotelier;
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică;
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute
turistice tematice;
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•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea
facilităţilor oferite oaspeţilor;
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea
artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice.
→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia
de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în
Romania.
Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional:
 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de
protecţie al patrimoniului.
 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial,
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele
necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural
naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor
istorice).
 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit
pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi
europene.
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Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020
(SNPACB).
Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe.
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea
exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile
de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel
national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local.
Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele
direcţii de acţiune generale:
Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020.
Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în
toate politicile sectoriale până în 2020.
Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca
suport al dezvoltării durabile până în 2020.
Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul
biodiversităţii până în 2020.
Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ”
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şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite
următoarele 10 obiective strategice:
A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general;
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii
natural protejate;
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate;
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice
E.Conservarea ex-situ;
F. Controlul speciilor invasive;
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din
utilizarea acestor resurse;
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale;
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie;
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel
naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii
serviciilor publice.
Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijânduse importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale.
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a
administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea
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reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă.
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3.1 Introducere
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene
din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea
Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi ele
devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională.

Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este formată din judeţele Suceava, Botoşani,
Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui, fiind cea mai întinsă regiune a României, cu o suprafaţă de
36.850 km2 ceea ce reprezintă 15,46% din suprafaţa totală a ţării. Regiunea de Dezvoltare
Nord – Est se învecinează cu Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest, Regiunea de Dezvoltare
Centru, Regiunea de Dezvoltare Sud – Est şi are graniţe externe cu Ucraina şi Republica
Moldova.
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Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit
membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană.
Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea
Europeană.
Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr.
151 / 1998, privind dezvoltarea regională în România.
România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în
ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi
Ilfov.
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 / 2001 privind funcţionarea Institutului
Naţional de Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională, care
alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii regionale.
Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile
asimilabile NUTS, după cum urmează:
● Nivel NUTS I: macro - regiuni;
● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane
locuitori;
● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a
Românie;
● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi
teritoriale;
● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă
structura administrativ teritorială a României.
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3.2 Regiunea de Dezvoltare Nord Est
Formată din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui, Regiunea de
Dezvoltare Nord – Est este parte a provinciei istorice Moldova, încărcată de istorie, cultură şi
tradiţie şi completată de un mediu natural de excepţie, astăzi graniţă a Uniunii Europene.

Populaţia Regiunii de Dezvoltare Nord – Est este de 3.302.217 locuitori, conform
dateleor statistice aferente recensământului din anul 2011.
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Populația Regiunii de Dezvoltare Nord - Est pe județe
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Regiunea Nord Est cuprinde o suprafaţă de 36.850 km2 reprezentând 15,46 % din
suprafaţa totală a ţării, cele mai întinse judeţe fiind Suceava cu 8.553 km2 şi Bacău cu 6.621
km2.
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Unitate
teritorială

Suprafaţa
totală km2

Densitatea
populaţiei

Număr
municipii

Număr
oraşe

Număr
comune

Număr
sate

Regiunea
Nord Est

36850

100,3

17

29

506

2414

Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

6621
4986
5476
5896
8553
5318

107,6
89,2
150
95,1
82,9
84,2

3
2
2
2
5
3

5
5
3
3
11
2

85
71
93
78
98
81

491
333
418
344
379
449

Din punct de vedere geographic, regiunea se mândreşte cu lanţurile muntoase din
partea vestică, podişurile line din centru şi câmpiile cu lacuri, vii şi zone agricole extinse din
partea estică.
Regiunea de Dezvoltare Nord – Est se învecinează astfel:
- În partea de nord cu Ucraina;
- În partea de sud cu Regiunea de Dezvoltare Sud – Est, respectiv judeţele Galaţi şi
Vrancea;
- În partea de est cu Republica Moldova;
- În partea de vest cu Regiunea de Dezvoltare Nord – Vest, respectiv judeţele
Maramureş şi Bistriţa Năsăud şi Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv judeţele Mureş,
Harghita şi Covasna.
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istanţe rutiere între principalele municipii ale regiunii şi capitala ţării:
Bacău Botoşani
Iaşi
Piatra
Suceava Vaslui
Neamţ
193
130
58
151
83
Bacău
193
125
145
42
258
Botoşani
130
187
139
145
71
Iaşi
58
145
139
103
129
Piatra
Neamţ
151
42
145
103
216
Suceava
83
258
71
129
216
Vaslui

Bucureşti
294
499
430
354
457
359

Legătura cu Republica Moldova se face prin punctele de frontieră:
-Rădăuţi – Prut şi Stanca în judeţul Botoşani pe DN 29 E
-Sculeni, judeţul Iaşi pe drumul european E 583
-Albiţa, judeţul Vaslui pe drumul european E 581
Legătura cu Ucraina se face prin punctele de frontieră:
-Siret (Suceava) – Tereblecea (Porubne, Ucraina) – rutier
-Vicșani (Suceava) – Vadul Siret (Ucraina) – feroviar și se continuă cu magistrala 500 spre
Kiev și Moscova.
Transportul feroviar în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est se desfăşoară pe căi
feroviare simple sau duble, electrificate sau neelectrificate, asigurând transportul de pasageri
şi mărfuri pe magistralele principale: Bucureşti – Bacău – Roman – Suceava - Ucraina –
magistrala principală 500 şi Bucureşti – Bârlad – Vaslui – Iaşi – Ungheni - Republica
Moldova – magistrala principală 600.
Accesul aerian în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este asigurat de aeroporturile
internaţionale Bacău şi Iaşi şi aeroportul Suceava, numai pentru cursele interne.
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-

Din punct de vedere al reliefului regiunea se împarte în trei zone:
zona montană – ocupă 28 % din teritoriu şi este caracterizată de aliniamentul vestic
reprezentat de Munţii Călimani, aliniamentul central format din roci dure, cristaline,
caracterizat de un relief şters, monoton cu excepţia Munţilor Rarău şi Hăşmaş unde se
disting elemente spectaculoase precum Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului şi Piatra
Singuratică şi ultimul aliniament situat în partea estică a Carpaţilor Orientali, un peisaj
cu culmi domoale, unde se remarcă Obcinele Bucovinei şi Ceahlău.

Din punct de vedere climatic zona montană este influenţată în nord de masele de aer
scandinavo – baltice, iar pe direcţia est-vest de masele de aer oceanice transportate de
vânturile de vest care aduc o creştere a precipitaţiilor medii anuale până la 1200 mm în
Ceahlău. Temperaturile medii anuale au fost înregistrate în jurul valorii de 70C la 1000 m, iar
la peste 1800 m este prezent climatul alpin cu temperaturii medii anuale de 00C.
-

zona subcarpatică – ocupă 12 % din teritoriu, altitudinea medie este de 400 – 500 m,
înconjurând munţii ca un brâu.

În zona subcarpatică predomină circulaţia aerului pe direcţia nord–est – sud-est, pe
văile principalelor râuri, pătrunzând uneori şi crivăţul dinspre nord – est. În depresiunile
subcarpatice se produc iarna inversiuni termice, iar primăvara fenomene de tip foehn.
Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, situându-se în jurul valorii de 8 – 9 0C,
iar precipitaţiile nu depăşesc 700 mm / an.
-

zona de podiş – ocupă 60 % din teritoriu şi gazduieşte integral judeţele Botoşani, Iaşi
şi Vaslui. Zona de podiş este subdivizată în Podişul Sucevei în partea central nordică,
Podişul Bârladului în partea sud - estică şi Câmpia Moldovei în partea nord – estică.

Clima zonei de podiş este caracterizată în est prin influenţe continentale estice, aride,
cu temperaturi medii anuale de 9 – 10 0C şi precipitaţii de 400 – 500 mm / an. Iernile sunt reci
fiind prezent şi crivăţul, iar verile sunt foarte călduroase şi secetoase. În nord temperaturile
medii anuale scad până la 6 0C, iar precipitaţiile cresc până la 800 mm.
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Din punct de vedere hidrografic, Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este străbătută de
opt cursuri importante de apă, care drenează teritoriul pe direcţia nord – sud, întreaga regiune
aparţinând bazinului hidrografic al râurilor Siret şi Prut.
Apele subterane prezente în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est sunt în număr de zece
cursuri, cinci aparţinând bazinului Siret şi cinci bazinului Prut, două sunt de adâncime şi două
clasificate ca având o stare proastă. Apa provenită din subteran este folosită la alimentarea cu
apă a populaţiei, în industrie şi zootehnie, principalii poluatori fiind cei industriali şi agricoli.
Apele freatice din zona montană sunt considerate a fi ape dulci, potabile, cu grad de
mineralizare diferit în funcţie de substratul geologic. Ape cu mineralizare foarte mică întâlnim
la Dorna Candrenilor, Fundu Moldovei, Vatra Dornei, Păltiniş, Toşorog, Bicazul Ardelean.
Ape divers mineralizate şi mofete găsim la Slănic Moldova, ape sulfuroase la Drânceni,
Nicolina, Strunga.
Regiunea de Dezvoltare Nord – Est are diferite specii de plante şi animale în funcţie
de habitatele specifice prezente care aparţin Natura 2000 – SCI şi Natura 2000 – SPA.
În zona carpatică sunt prezente următoarele tipuri de sol: andosoluri, soluri brun –
acide, spodosoluri şi soluri brune, iar în zona subcarpatică predominante sunt solurile
argiloiluviale, solurile cenuşii şi cernoziomice.
Resursele subsolului sunt compuse din: minereu uranifer, minereu polimetalic,
minereu cuprifer, barită, mangan, sare gemă, sulf, tuf ardezic, turbă, nisipuri cuarţoase, gips,
săruri de potasiu, nămoluri, roci utile (andezite, calcare, serpentinite, nisipuri şi pietrişuri,
argile, luturi loessoide), petrol şi gaze naturale, cărbune brun, şisturi bituminoase, ape
minerale terapeutice, ape minerale carbogazoase şi necarbogazoase.
Regiunea de Dezvoltare Nord - Est din punct de vedere turistic este cunoscută prin:
- patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în UNESCO;
- centrele vechi şi patrimoniul cultural din Iaşi;
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- patrimoniul religios din zona Neamţ;
- podgoriile Cotnari şi Huşi;
- staţiunile Vatra Dornei, Gura Humorului, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Câmpulung
Moldovenesc, Piatra Neamţ, Târgu Neamţ;
- zonele montane Ceahlău, Rarău, Călimani;
- gastronomia şi ospitalitatea zonei;
- tradiţiile şi meşteşugurile.
Rezervaţii şi monumente ale naturii:
Parcul Naţional Munţii Călimani;
Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş;
Parcul Naţional Ceahlău;
Parcul Natural Vânători – Neamţ;
Reţeaua Ecologică Natura 2000 – arii protejate.
Judeţ
Total regiune
Botoşani
Suceava
Neamţ
Iaşi
Bacău
Vaslui

Număr rezervaţii
126
9
28
28
26
26
9

Suprafaţa (ha)
49 183,8
3 223,8
4 959,2
25 800,2
5 036,4
9 884,7
276,3

Potenţialul balnear – balneo – terapeutic şi bogăţia de izvoare minerale:
Staţiuni: Vatra Dornei, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Bălţăteşti, Oglinzi,
Neguleşti, Cacica, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Sărata Băi.
Regiunea de Dezvoltare Nord - Est are un potenţial balnear bun, putând constitui o
destinaţie turistică important în orice anotimp. Resursele disponibile şi climatul sunt adecvate
pentru diferite tratamente terapeutice.
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Regiunea de Dezvoltare Nord - Est deţine 3.996 monumente de interes internaţional,
naţional şi local conform listei de patrimoniu a Ministerului Culturii şi Cultelor din 2010, care
cuprinde: situri arheologice, clădiri de interes istoric şi arheologic, case memoriale,
monumente funerare sau for public, monumente religioase.
Zonele etnografice se remarcă prin frumuseţe, valoare şi autenticitate, artă populară –
olărit, ţesături, încondeiat, împletituri.
Infrastructura de agrement este vitală în contextual dezvoltării turismului, calitatea
acesteia influenţând durata de şedere a turiştilor. O infrastrutură de agrement diversificată
măreşte atractivitatea zonei, se extind grupurile ţintă de turişti şi, implicit, creşte numărul
turiştilor. Pe lângă diversitatea zonele de agrement, un punct important în atragerea unui
număr cât mai mare de turişti este dat de calitatea serviciilor de cazare şi masă.
Forme de turism practicate în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est:
→ Montan (drumeţii montane);
→ Sporturi extreme (rafting şi canioning pe Bistriţa, delta-plan şi parapantă, schi
nautic, surfing, hidroscuter, snowboard);
→ Balnear;
→ Cultural;
→ Religios;
→ Rural şi agroturism;
→ Ecoturism;
→ Oenologic (viti-vinicol).
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3.3 Viziune, obiectiv general și priorități de dezvoltare
Viziunea: „În anul 2022 Regiunea de Nord – Est va fi un loc mai atractiv pentru a
investi, a lucre și a locui!”
Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord – Est a unui proces de creștere
economic durabilă, favorabilă creșterii competitivității economice și incluziunii sociale care
să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale România.
Priorități tematice ale strategiei de dezvoltare a regiunii – table sintetic:
Priorităţi
Obiective specifice
Măsuri
Corelarea cu
obiectivele tematice
ale Strategiei
Europa 2020
1.1 Creşterea
1.1.1 Acţiuni pentru
Promovarea ocupării
1. Îmbunătăţirea
ocupării în rândul
sprijinirea integrării
forţei de muncă şi
capitalului uman
tinerilor şi a
pe piaţa muncii a
sprijinirea mobilităţii
grupurilor
tinerilor care nu sunt forţei de muncă
vulnerabile
incluşi într-o formă
de învăţământ,
Promovarea
formare profesională incluziunii sociale şi
sau nu au un loc de
combaterea sărăciei
muncă
Investiţiile în
1.1.2 Acţiuni
educaţie, competenţe
preventive şi active
şi învăţare pe tot
de integrare pe piaţa
parcursul vieţii
muncii (inclusiv
personalizate) pentru
grupurile vulnerabile
1.2 Îmbunătăţirea
1.2.1 Reducerea ratei Investiţiile în
accesului şi
de părăsire timpurie a educaţie, competenţe
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participării la
educaţie şi instruire
de calitate

şcolii, în special
pentru tinerii din
zonele rurale şi
comunităţile
defavorizate
1.2.2 Îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei
învăţământului prin
adoptarea ofertei
educaţionale la
cerinţele pieţei
muncii
1.2.3 Creşterea
accesului la formare
profesională continuă
1.2.4 Crearea,
modernizarea şi
extinderea
infrastructurii de
educaţie
1.3 Creşterea
1.3.1 Extinderea şi
accesului la servicii
diversificarea
de sănătate de calitate serviciilor de
sănătate, inclusiv prin
modernizarea
infrastructurii
aferente
1.4 Promovarea
1.4.1 Extinderea,
incluziunii sociale
diversificarea şi
prin regenerarea
îmbunătăţirea
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şi învăţare pe tot
parcursul vieţii
Promovarea
incluziunii sociale şi
combaterea sărăciei

Promovarea
incluziunii sociale și
combaterea sărăciei

Promovarea
incluziunii sociale şi
combaterea sărăciei

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
zonelor rurale şi
urbane aflate în
declin

2. Dezvoltarea unei
infrastructuri
moderne

2.1 Creşterea
accesibilităţii,
conectivităţii şi
mobilităţii prin
realizarea de
investiţii în
infrastructura de
transport

2.2 Stimularea
atractivităţii şi
economiei locale prin
creşterea accesului la
infrastructura TIC
(Tehnologia

accesului grupurilor
vulnerabile şi
comunităţilor izolate
la educație, sănătate,
servicii sociale,
ocupare și locuire,
inclusiv prin
modernizarea
infrastructurii
aferente
2.1.1 Modernizarea şi
dezvoltarea
infrastructurii
aeroportuare
2.1.2 Modernizarea şi
dezvoltarea
infrastructurii
feroviare
2.1.3 Modernizarea şi
dezvoltarea
infrastructurii rutiere
2.1.4 Dezvoltarea de
sisteme de transport
urban durabile
2.2.1 Extinderea
infrastructurii de
internet, în special în
zonele rurale şi
comunităţile izolate
2.2.2 Dezvoltarea
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Promovarea unor
sisteme de transport
durabile şi eliminarea
blocajelor din cadrul
infrastructurilor
reţelelor majore

Îmbunătăţirea
accesului, a utilizării
şi a calităţii
tehnologiilor
informaţiei şi
comunicaţiilor (e-
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Informaţiilor şi
Comunicaţiilor) de
calitate
3. Sprijinirea unei
economii
competitive şi a
dezvoltării locale

3.1 Sprijinirea
inovării şi
competitivităţii
mediului economic,
promovarea
rezultatelor obţinute

3.2 Impulsionarea
sectorului de
cercetare –
dezvoltare, în special

TIC prin crearea şi
dezvoltarea de
produse şi servicii tip
„e-servicii”
3.1.1 Dezvoltarea
inovării şi
transferului
tehnologic, inclusiv
prin crearea şi
dezvoltarea
clusterelor (clusterele
sunt concentrări
geografice de
instituţii şi companii
interconectate, dintrun anumit domeniu)
3.1.2 Sprijin pentru
domenii competitive
şi sisteme productive
integrate, inclusiv
pentru dezvoltarea de
produse, servicii şi
procese tehnologice
noi, cu valoarea
adăugată crescută,
„verzi”
3.2.1 Sprijinirea
cercetării publice şi
private, în vederea
dezvoltării şi
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guvernare şi eservicii)

Consolidarea
cercetării, a
dezvoltării
tehnologice şi a
inovării
Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mijlocii, a
sectorului agricol şi a
sectorului pescuitului
şi acvaculturii
Protecţia mediului şi
promovarea utilizării
eficiente a resurselor

Consolidarea
cercetării, a
dezvoltării
tehnologice şi a
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a cercetării aplicate
3.3 Îmbunătăţirea
accesului firmelor la
servicii de afaceri de
calitate

fructificării soluţiilor
integrate
3.2.1 Sprijin pentru
accesarea serviciilor
dedicate firmelor şi
tinerilor antreprenori

3.4 Sprijinirea
exporturilor şi
competitivităţii
produselor locale la
export

3.4.1 Dezvoltarea de
reţele şi platforme
pentru sprijinirea
exportatorilor locali

3.5 Sprijinirea
dezvoltării zonelor
urbane

3.5.1 Asigurarea
condiţiilor de
dezvoltare în mediul
urban, prin realizarea
de investiţii în
infrastrutura locală

3.6 Sprijinirea
dezvoltării zonelor
rurale

3.6.1 Asigurarea
condiţiilor de
dezvoltare în mediul
rural, prin realizare
de investiţii în
infrastrutura locală
3.6.2 Dezvoltarea de
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inovării
Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mijlocii, a
sectorului agricol şi a
sectorului pescuitului
şi acvaculturii
Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mijlocii, a
sectorului agricol şi a
sectorului pescuitului
şi acvaculturii
Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mjilocii, a
sectorului agricol, a
sectorului pescuitului
şi acvaculturii
Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mijlocii, a
sectorului agricol, a
sectorului pescuitului
şi acvaculturii
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3.7 Sprijinirea
valorificării
potenţialului turistic
existent
4. Optimizarea
utilizării şi
protejarea
resurselor naturale

4.1 Promovarea
eficienţei energetice

4.2 Protejarea
mediului şi
biodiversităţii prin
realizarea de
investiţii specifice

activităţi economice
alternative în mediul
rural, inclusiv
dezvoltarea
capacităţii
antreprenoriale a
tinerilor
3.7.1 Dezvoltarea
infrastructurii de
turism şi de agrement
aferentă, promovarea
potenţialului turistic
4.1.1 Creşterea
eficienţei energetică a
înstituţiilor publice,
gospodăriilor şi
firmelor

4.2.1 Investiţii în
crearea, realibitarea,
modernizarea şi
extinderea reţelelor
de apă potabilă şi
canalizare, în sisteme
de management
integrat al deşeurilor
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Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu
emisii scăzute de
dioxid de carbon în
toate sectoarele
Promovarea adaptării
la schimbările
climatice, prevenirea
şi gestionarea
riscurilor
Protecţia mediului şi
promovarea utilizării
eficiente a resurselor
Promovarea adaptării
la schimbările
climatic, prevenirea
şi gestionarea
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şi sisteme de
management a
riscurilor
4.2.2 Reabilitarea
solurilor contaminate
și/sau poluate
4.2.3 Prezervarea
biodiversităţii

riscurilor

Extras din Planul de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020,
Avizat de către
Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de dezvoltare regional Nord – Est
în data de 23.10.2014,
Cap. 3 Strategia de Dezvoltare Regională Nord – Est 2014 – 2020, pag. 288-289, 293- 295,
http://www.adrnordest.ro/index.php?page=REGIONAL_RDP_2014
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CAPITOLUL IV
JUDEȚUL IAȘI
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4.1 Localizare, accesibilitate şi structură administrativă
Judeţul Iaşi este situat în sud - estul Europei, respectiv în nord – estul României şi este
considerat al doilea oraş ca mărime al ţării. De asemeni, Iaşi este un judeţ important la
frontiera de est a României.

Judeţul Iaşi se întinde pe o suprafaţă de 5476 km2, ocupând 2,3 % din suprafaţa
României. Judeţul Iaşi este traversat de drumul European E 583 şi se află la o distanţă de 400
km de Bucureşti, capitala României, la 150 km distanţă de Chişinău, capitala Republicii
Moldova şi la 600 km distanţă faţă de Kiev, capitala Republicii Ucraina.
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Componenţa administrativă a judeţului Iaşi cuprinde: 2 municipii: Iaşi şi Paşcani; 3
oraşe: Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei; 93 de comune.
Anii
/ la 31 decembrie

Numărul oraşelor
şi municipiilor

din care:
municipii

Numărul
comunelor

Numărul satelor

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

85
85
94
93
93
93
93
93
93
93
93

420
420
420
418
418
418
418
418
418
418
418

Judeţul Iaşi se învecinează astfel:
► în pare de nord cu judeţul Botoşani;
► în partea de nord – vest cu judeţul Suceava;
► în partea de vest cu judeţul Neamţ;
► în partea de sud cu judeţul Vaslui;
► în partea de est este graniţa cu Republica Moldova formată din râul Prut.
4.2 Scurt istoric
Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi vestigii arheologice.
Municipiul Iasi numit şi "oraşul celor şapte coline" a fost atestat prima dată într-un document
din secolul al XV-lea, dat de către domnitorul Alexandru cel Bun (1400 - 1432) prin care
acorda privilegii comerciale oraşului. Istoria Iaşului merge însă înapoi până la începutul
mileniului. Săpăturile arheologice de la Cucuteni au scos la iveală una dintre cele mai
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strălucitoare culturi neolitice din Europa, faimoasa cultură Cucuteni (mileniul III şi II i.Hr.),
Băiceni-Mlada (secolele II şi III i.Hr.), Dumbrava (secolul II d.Hr.) şi Iaşi - Nicolina (din
Epoca Fierului până în secolele IV-XII d.Hr.).
Iaşul este un centru universitar de renume:
◘ Universitatea Alexandru Ioan Cuza este cea mai veche universitate din România,
fondată în 1864);
◘ Universitatea Politehnica Gh. Asachi;
◘ Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa;
◘ Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad;
◘ Academia de Artă, Institutul Teologic (Ortodox şi Catolic).
4.3 Cadrul natural
Judeţul Iaşi este situat în întregime în Podişul Moldovei. Relieful are altitudini
maxime care depăşesc 500 m în nord – vestul judeţului, iar altitudini minime se întâlnesc în
lunca Prutului (32 m) la confluenţa Bahluiului cu Jijia şi la confluenţa Prutului cu Jijia (28 m).
Clima judeţului se încadrează în zona temperat – continentală pronunţată, sub
influenţa anticiclonilor atlantic şi euro-asiatic. Temperaturile medii anuale sunt de 8 – 90C
înregistrate ăn zona de vest şi sud a judeţului şi de 9 – 100C înregistrate în zona de nord şi
nord – est. Precipitaţiile atmosferice care cad pe teritoriul judeţului variază între 450 – 500
mm în zona de contact dintre zona înaltă şi câmpia colinară şi peste 600 mm în zonele înalte
din vest şi sud. Vânturile care bat pe teritoriul judeţului se caracterizează prin fluctuaţii mari
de direcţie şi viteză, fiind determinate atât de circulaţia generală a maselor de aer, cât şi de
orientarea reliefului.
Se disting două mari bazine hidrografice: Prut şi Siret. Cele mai importante cursuri de
apă, aşa cum se succed de la est la vest, sunt: Prut, Jijia, Bahlui, Miletin, Jijioara, Siret şi
Moldova. Partea de sud a judeţului aparţine bazinului superioar al Bârladului, afluent al
Siretului, cursurile principale fiind Vasluieţul, Sacovăţul şi Stavnicul.
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Diversitatea condiţiilor pedo-climatice şi oro-hidrografice ale judetului Iaşi, au
determinat instalarea unei vegetaţii foarte variate, cu elemente floristice bogate şi de origini
diferite, ca urmare a interferenţei pe acest teritoriu a provinciei central europene est-carpatice
cu provincia ponto-sarmatică.
Zona forestieră este caracteristică sectoarelor înalte de podiş din vest şi sud, fiind
reprezentată prin păduri de foioase, ce aparţin etajului stejarului şi gorunului, iar în părţile
cele mai înalte, limitei inferioare a fagului.
Pădurile de fag (Fagus silvatica, F. taurica), pure sau în amestec, se întâlnesc în nord vestul judeţului în Dealul Mare - Hîrlău, dealurile Moţcăi şi în sud, pe platourile Poieni Bîrnova, Cheia Domniţei, Ipatele, Tansa.
Dintre arbuşti sunt prezenţi: alunul, voniceriul, dârmozul, clocotişul, cornul, sângerul,
socul etc., iar din flora ierboasă fac parte: firuţa de pădure, aliorul de pădure, toporaşul de
pădure, obsiga de pădure, lăcrămioara, sângele voinicului, susai de pădure etc.
Etajul gorun - stejar are o dezvoltare mai mare, ocupând în general suprafeţele cu
altitudini de peste 200 - 300 m. Cele două specii de bază sunt asociate frecvent cu carpenul,
teiul, jugastrul, frasinul, arţarul, ulmul de câmp, cireşul, mărul pădureţ, părul pădureţ, uneori
teiul argintiu, teiul cu frunza lată.
Zona de silvostepă este caracteristică Câmpiei Colinare, dar se întâlneşte şi în
sectoarele mai joase ale podişului din sud (dealurile Prutului şi depresiunea Negreşti), unde
climatul este de un continentalism mai accentuat, iar solurile sunt cernoziomice sau cenuşii.
Vegetaţia naturală a silvostepei este reprezentată prin pâlcuri de pădure (şleauri) şi
pajişti, puternic transformate şi modificate antropic. Pădurile silvostepei sunt formate din
şleauri de gorun şi stejar, alături de care se întâlnesc: carpenul, teiul, arţarul, jugastrul, ulmul,
cireşul, şi, mai rar, stejarul brumăriu, mojdreanul, cărpiniţa, teiul pucios, arţarul tătărăsc.
Stratul de arbuşti, dezvoltat mai ales la periferia pădurilor este constituit din aceleaşi esenţe ca
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în cazul pădurilor de stejar şi gorun ale zonei forestiere, la care se adaugă: voniceriul pitic,
migdalul pitic, caragana, cireşul pitic, scumpia, verigariul.
Pajiştile silvostepei sunt formate din asociaţii de păiuş, colilie, firuţă cu bulb,
bărboasă, pin gros, obsigă, peliniţă, laptele câinelui etc.
Vegetaţia specifică luncilor este formată din asociaţii de pir târâtor, iarba câmpului,
firuţă de câmp, păiuş, zâzanie, coada vulpii etc. Izolat, se întâlnesc pâlcuri de pădure (zăvoaie)
formate mai ales din esenţe moi: salcie, răchită, plop. În lunca Prutului se mai întâlnesc şi
păduri de esenţe tari: stejar, ulm, frasin.
Vegetaţia naturală a judeţului a fost intens modificată de intervenţiile antropice.
Defrişările şi desţelenirile practicate, uneori fără discernământ, în vederea extinderii culturilor
agricole, au diminuat suprafeţele ocupate de păduri şi pajişti.
Aceste acţiuni au declanşat reacţii negative asupra celorlalte componente naturale:
creşterea gradului de continentalism, reducerea debitelor apelor subterane şi de suprafaţă,
creşterea torenţialităţii şi a eroziunii, declanşarea de alunecări de teren etc.
Fauna pădurilor, întâlnită în masivele forestiere din vest şi sud, este reprezentată prin
următoarele grupe şi specii:
a) Mamiferele frecvent întâlnite sunt: căprioara, mistreţul, cerbul carpatin, lupul,
vulpea, iepurele, pisica sălbatică, veveriţa, jderul, nevăstuica, pîrşul, viezurele, dihorul,
şoarecele scurmător, şoarecele de pădure .
b) Păsările sunt foarte numeroase, dintre cele mai caracteristice fiind: ghionoaia,
ciocănitoarea mare, ciocănitoarea de stejar, ciuful de pădure, huhurezul mic, cucuveaua, buha,
şorecarul comun, gaia roşie, gaia neagră. Foarte comune sunt: piţigoiul, cinteza, sticletele,
câneparul, botgrosul, mierla, ciocârlia de pădure, sfrânciocul etc
c) Reptilele din zona forestieră au în general specii puţine: vipera, şarpele de pădure,
şarpele de alun, iar în poieni, şopârla .
73

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
d) Amfibiile sunt reprezentate de: broasca de pădure, broasca râioasă brună,
brotăcelul, broasca roşie de pădure, tritonul, buhai de baltă.
Fauna silvostepei şi stepei este mai săracă, fiind mult diminuată în urma expansiunii
activităţilor umane.
a) Mamiferele cele mai reprezentative sunt din grupul rozătoarelor: popândăul, căţelul
pământului, şoarecele de stepă, şoarecele de câmp, şobolanul de câmp, hârciogul, iepurele,
iepuraşul de vizuină, ultimul colonizat în 1905 la Cristeşti lângă Iaşi, de unde s-a răspândit
repede în jur. Mai pot fi menţionate de asemenea, dihorul, nevăstuica, bursucul (sau
viezurele), vulpea, iar uneori, în apropierea zonelor forestiere, căprioara, mistreţul şi chiar
lupul.
b) Pasările caracteristice silvostepei şi stepei sunt: prepeliţa, potârnichea, ciocârlia, fîsa
de câmp, presura, sticletele, cinteza, graurul, turturica, guguştiucul, pupăza, cucul, câneparul,
porumbelul, mărăcinarul, vrabia, rândunica, lăstunul, cioara. În pădurile de silvostepă de la
Aroneanu şi Corneşti a fost colonizat fazanul. Dintre păsările răpitoare menţionăm şorecarul
comun, gaia.
c) Amfibienii sunt legaţi de un mediu acvatic sau mai umed şi umbrit, mai
reprezentative fiind: broaştele, buhaiul de baltă.
Fauna luncilor nu se deosebeşte prea mult de cea din stepă. De remarcat este totuşi
prezenţa în lunca Prutului a câinelui enot şi a vidrei, ultima fiind în prezent o raritate.
Fauna acvatică are o distribuţie sub formă de areale reduse, legate de apele stagnante
sau curgătoare. Dintre mamiferele mai comune menţionăm şobolanul de apă şi chiţcanul, iar
cu mod de viaţă strict acvatic şi destul de rar, vidra.
Păsările sunt numeroase şi variate, multe prezentând interes cinegetic. Dintre cele mai
frecvente menţionăm: raţa mare, raţa mică, raţa cârâitoare, raţa suliţar, raţa roşie, gâsca de
vară, gârliţa mare, gârliţa mică .
Fauna piscicolă este de asemenea bogată şi variată atât în lacuri, cât şi în apele
curgătoare (mai ales în cele mari, Prut şi Siret), speciile mai importante fiind: crapul, şalăul,
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somnul, ştiuca, plătica, mreana, cleanul, scobarul, obleţul, bibanul. Recent, în iazuri şi
acumulări au fost introduşi crapi chinezeşti care s-au adaptat bine şi cu rezultate promiţătoare.
4.4 Fond funciar
Patrimoniul funciar al judeţului Iaşi se prezintă astfel:
Fond funciar Județul Iași
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Series1

teren
agricol
70%

păduri

ape

drumuri

construcții

18%

2%

2%

3%

teren
neproductiv
5%

Agricultura este principala ocupaţie a locuitorilor din mediul rural. Principalele culturi
agricole sunt: porumbul, cereale păioase, plante uleioase, plante de nutreţ, legume, cartofi,
sfeclă de zahăr.
De asemeni, locuitorii se ocupă cu creşterea animalelor existând numeroase efective
de bovine, ovine, cabaline etc. Agricultura şi silvicultura cuprinde un număr de peste 5000 de
angajaţi în întreg judeţul.
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4.5 Patrimoniu
Judeţul Iaşi are în patrimoniu 526 locuri arheologice, 20 case memoriale din care 10
sunt muzee, cât şi 580 monumente istorice şi arhitecturale. Iaşul este numit şi judeţul - muzeu
al Romaniei.
Clădirile impozante din Iaşi plasează oraşul pe locul doi în România ca oraş cultural.
Dintre acestea amintim:
◘ Biserica "Trei lerarhi" unde se găsesc osemintele domnitorilor Vasile Lupu, Dimitrie
Cantemir şi Alexandru loan Cuza
◘ Teatrul Naţional
◘ Biblioteca Foundation
◘ Universitatea
◘ Palatul de Cultura - reperul Iaşului
◘ clopotele din Turnul Central care cântă la fiecare oră Hora Unirii.
Biserica domneasca Sf. Nicolae a fost construită de Ştefan cel Mare în anul 1492. Aici
domnitorii Moldovei de la Despot Vodă până la Alexandru Ioan Cuza au fost încoronaţi.
Catedrala Mitropolită a fost construită între anii 1833 - 1839 de către Mitropolitul Veniamin
Costachi. În anul 1880 lucrările de restaurare au fost conduse de arhitectul Al. Orăscu şi
pictorul Gh. Tătărescu. Atât afară, cât şi înăuntru se găsesc elemente neoclasice şi baroce. Din
1888 aici se găsesc relicvele Sf. Cuvioase Paraschiva, patroana religioasă a Moldovei.
În gradina Copou se găseşte cel mai vechi monument din România, Monumentul
Legilor Constitutionale cunoscut ca Obeliscul cu lei, construit de Gh. Asachi.
În centrul parcului Copou, lângă Teiul lui Eminescu, se găseşte bustul lui Eminescu
dar şi bustul vechiului său prieten, Ion Creangă, ridicat în 1932. Mai târziu a fost ridicată
Aleea "Junimea" cu busturile din bronz ale membrilor săi.
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Judeţul cuprinde şi alte monumente importante, cum sunt:
◘ Palatul domnitorului Alexandru loan Cuza de la Ruginoasa;
◘ Casa Memorială şi Mausoleul "Vasile Alecsandri" de la Mircesti;
◘ vestigiile arheologice ale civilizatiei neolitice "Cucuteni" din mileniile IV - III î.Ch.;
◘ ruinele Curţii Princiare şi ale Cetăţiile Dacice de la Cotnari.
Tot la Iaşi a fost fondat primul teatru naţional în limba română şi era cunoscută
Orchestra Filarmonica şi Teatru de copii "Luceafarul".
Elementele cadrului natural, pitorescul zonelor, bogăţia istorică şi culturală a Iaşului îl
face un important punct de atracţie turistică.
O altă resursă importantă este reprezentată de apele minerale existente, dar care nu
sunt suficient valorificate, deşi au însuşiri remarcabile atât curative, cât şi alimentare.
De asemeni, apele de adâncime sunt puternic mineralizate datorită dizolvării sărurilor
din sedimente. Aici amintim de forajele de la Nicolina (1032m) unde sunt ape clorosodice şi
clorocalcice, uşor radioactive, cu o mineralizaţie foarte ridicată, la care se adaugă conţinuturi
reduse de NaCl2, SO4Ca şi Ca(CO3H)2. Pe lângă acest complex acvifer din fundament, s-a
constatat existenţa a încă două complexe acvifere, unul în formaţiunile paleozoice, cu ape
clorosodice, cu concentraţie mare în săruri, şi altul în formaţiunile miocene cu ape
clorosodice, sulfuroase, bromo - iodurate, bicarbonatate, alcaline, calcice, magneziene, cu o
concentraţie mare în săruri.
Pentru calităţile lor terapeutice, aceste ape se valorifică în cadrul complexului balnear
format din: un spital de recuperare cu bază de tratament, o policlinică balneară, un pavilion de
cazare şi tratament şi o plajă amenajată.
Rezerva exploatabilă de apă subterană minerală de la Nicolina, confirmată de către
Comisia de Rezerve Geologice în 1979, s-a ridicat la valoarea de 299 mc/zi. În prezent,
necesarul de apă minerală pentru nevoile de tratament sunt de circa 260 mc/zi, ceea ce impune
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o utilizare raţională a acestor resurse. Ape minerale similare au fost semnalate şi în forajul
Deleni - Hârlău.
4.6 Demografie
Din punct de vedere demografic, la recensământul din 2002 judeţul Iaşi avea o
populaţie de 816.910 locuitori, iar structura etnică şi cea religioasă avea următoarea
componenţă:
Structura etnică:
Români
800997
Maghiari
310
Romi
9624
Ucrainieni
75
Germani
181
Ruşi/lipoveni
3586
Turci
53
Tătari
7
Sârbi
7
Slovaci
4
Bulgari
8
Croaţi
4
Greci
444
Evrei
437
Cehi
2
Polonezi
26
Italieni
103
Chinezi
5
Armeni
24
Ceangăi
2
Altă etnie
989
Etnie nedeclarată
22

Structura religioasă:
Ortodoxă
Romano - catolică
Reformată
Penticostală
Greco-catolică
Baptistă
Adventistă de ziua a Şaptea
Musulmană
Unitariană
Creştină după Evanghelie
Creştină de rit vechi
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană
Evanghelică
Evanghelică de confesiune augustană
Mozaică
Altă religie
Fără religie
Atei

756028
40396
101
3738
393
995
2410
659
15
4329
4410
34
326
40
417
2078
102
231

Religie nedeclarată

208
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Populaţia pe sexe şi medii, la 1 ianuarie, număr persoane
Jud. Iaşi
Ambele
sexe
Masculin
Feminin
Ambele
sexe
Masculin
Feminin
Ambele
sexe
Masculin
Feminin

2002

2003

2004

2005

2006
2007
Total

2008

2009

2010

2011*

804812 814978 821891 813505 814198 813731
398191 403201 405549 401999 402230 402136
406621 411777 416342 411506 411968 411595
Urban

818929
404094
414835

823388
406454
416934

824780
407071
417709

821952
405233
416719

372946 381232 387153 376519 384801 382974
179150 182951 184747 179915 183999 183277
193796 198281 202406 196604 200802 199697
Rural

385137
183607
201530

386968
184603
202365

386755
184368
202387

382237
181388
200849

431866 433746 434738 436986 429397 430757
219041 220250 220802 222084 218231 218859
212825 213496 213936 214902 211166 211898

433792
220487
213305

436420
221851
214569

438025
222703
215322

439715
223845
215870

*Date provizorii
Sursa: http://www.iasi.insse.ro

Populaţia pe grupe de vârstă, la 1 iulie, număr persoane
Anii
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total
805330
816003
821621
813943
824083
825100
826552
829973
825773

Pe grupe de vârste
0 – 14 ani
162939
158142
153317
149302
148545
148184
148539
148387
148525

15 – 59 ani
506744
522251
533127
530460
540864
541664
542116
541493
533713

60 ani şi peste
135647
135610
135177
134181
134674
135252
135897
140093
143535
Sursa: http://www.iasi.insse.ro
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Mişcarea naturală a populaţiei în 2010

Judeţul Iaşi
Date absolute (număr)
Născuţi-vii
Decese
Sporul natural
Căsătorii
Divorţuri
Născuţi-morţi
Decese la o vârstă sub 1 an
Rate (la 1000 locuitori)
Născuţi-vii
Decese
Sporul natural
Căsătorii
Divorţuri
Născuţi-morţi la 1000 născuţi (vii+morţi)

Decese la o vârstă sub 1 an la 1000 născuţi-vii

Total

Urban

Rural

9499
8781
718
4590
973
12
93

4484
3344
1140
2775
520
8
26

5015
5437
-422
1815
453
4
67

11,6
10,7
0,9
5,6
1,19
1,3

11,8
8,8
3,0
7,3
1,37
1,78

11,4
12,4
-1,0
4,1
1,03
0,80

9,8

5,8
13,4
Sursa: http://www.iasi.insse.ro

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în 2010

Judeţul Iaşi
Rata generală de fertilitate 1)
Grupa de vârstă (ani):
15-19
20-24
25-29
30-34
34-39
40-44
45-49

Total
45,9

Urban
42,5

Rural
49,5

40,1
62,2
87,7
70,8
29,7
6,6
0,2

20,5
43,3
86,6
78,9
30,9
5,4
0,1

51,1
80,3
89,0
61,1
28,6
8,1
0,3
1)

Născuţi-vii la 1000 femei

Sursa: http://www.iasi.insse.ro
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Anii / Judeţul Iaşi
2000-2002
2001-2003
2002-2004
2003-2005
2004-2006
2005-2007
2006-2008
2007-2009
2008 2010

Durata medie a vieţii, pe sexe
Ambele sexe
71,40
70,97
71,16
71,88
72,63
73,13
73,52
73,79
73,65

Masculin
67,83
67,25
67,60
68,26
68,98
69,60
69,91
70,18
70,01

Feminin
75,12
74,91
74,92
75,70
76,46
76,84
77,28
77,53
77,44

Sursa: http://www.iasi.insse.ro

Conform datelor finale ale recensământului realizat în anul 2011 și publicate în anul
2013 reiese că județul Iași are o populație de 772.348 locuitori.
Populația județului Iași - date statistice Recensământ
2011

392000
390000
388000
386000
384000
382000
380000
378000
376000
Series1

Masculin
381844

Feminin
390504
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4.7 Repere economice şi ocuparea forţei de muncă
Datorită reliefului, economia este centrată pe agricultură, industria existând doar în
oraşe. Principalele ramuri industriale predominante sunt:
● industria chimică;
● industria farmaceutică;
● industria metalurgică şi de utilaje grele;
● industria textilă;
● industria alimentară.
În industria uşoară predomină confecţiile, pielăria, încălţămintea şi textile.
Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului) CAEN Rev. 1
mii persoane
Judeţul Iaşi
Total economie
Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Pescuit şi piscicultură
Industrie, din care:
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Energie electric, termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

2002 2003 2004 2005 2006
302,8 298,2 290,5 296,4 291,7
115,4 110,0 100,7 102,5
97,0
0,2
0,2
0,2 0,2
0,2
71,2
67,2 61,3 55,8
52,9
*)
*)
0,1
0,1
0,1
66,1
62,3 56,7 51,2
48,4
5,0
4,8
4,6 4,5
4,5
13,3
14,4 13,2 17,7
18,8
27,8
28,7 29,9 32,9
34,5
2,0
2,6
4,0 4,1
4,0
12,3
11,8 11,4 12,0
13,2
1,8
1,8
2,1 2,4
2,2
9,5
11,2 13,2 12,5
14,1
3,8
4,0
4,0 4,7
4,9
21,3
21,3 22,6 22,7
21,8
17,8
18,3 19,2 18,9
18,8
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2007
297,6
94,6
0,2
51,9
0,1
47,3
4,5
23,1
37,4
4,8
12,9
2,7
15,1
5,9
20,9
18,8

2008
295,8
93,1
0,2
51,3
0,1
47,0
4,2
25,3
35,7
4,7
12,6
2,7
15,7
6,3
20,9
19,6
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Celelalte activităţi ale economiei naţionale

6,4

6,7

8,7 10,0

9,3

9,3
*)

7,7
sub 0,1

Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului) CAEN Rev. 2
mii persoane
Judeţul Iaşi
Total economie:
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Industrie - total,
din care:
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare
Hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Intermedieri financiare şi asigurări
Tranzacţii imobiliare
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de
servicii suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public
Învăţământ
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2008
295,8
92,5
54,3

2009
286,3
92,8
48,4

2010
281,7
92,1

0,1
46,2

0,1
40,3

0,1
39,0

2,8

2,5

2,2

5,2

5,5

5,0

25,7

24,5

24,6

35,7

34,9

34,8

11,4
4,7
3,5
2,7
1,9
4,7

11,4
3,6
3,1
2,6
2,0
4,4

11,2
4,1
3,8
2,5
1,4
4,4

6,2

5,3

5,0

6,2

6,8

5,9

21,0

20,0

19,0

46,3
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Sănătate şi asistenţă socială
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
Alte activităţi de servicii

19,4
1,9
4,0

19,6
2,4
4,5

19,9
2,0
4,7

SURSA: Balanţa forţei de muncă – la sfârşitul anului

Şomerii înregistraţi şi rata şomajului

Anii
Judeţul
Iaşi
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Şomerii înregistraţi la
Agenţiile pentru
ocuparea forţei de
muncă (număr
persoane)
32506
31294
22289
23117
20231
17695
16905
22898
21469
16024
15540

din care: femei
(număr
persoane)

Rata şomajului
total (%)

Rata şomajului
femei (%)

16244
11506
7679
7995
7043
6996
7207
8993
8431
6747
6237

9,7
9,5
7,1
7,2
6,3
5,7
5,4
7,4
7,0
5,4
5,3

9,7
7,3
5,1
5,4
4,8
4,7
5,0
6,4
6,0
4,8
4,4

SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
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4.8 Sănătate
În unităţile spitaliceşti din judeţul Iaşi în perioada 2006 – 2008 internările în regim
continuu s-au menţinut, ca volum, la nivel constant aproximativ 199.000 bolnavi internaţi,
determinat de sistemul strict de contractare cu CAS Iaşi.
În schimb, numărul internărilor în regim de spitalizare de zi a crescut cu 64% în
aceiaşi perioadă, respectiv de la 149.000 – 231.000 bolnavi internaţi, determinat de cazuistica
complexă şi de numărul mare de pacienţi – 38% - din judeţele Moldovei.
În mediul rural funcţionează câte un dispensar medical în fiecare din comunele
judeţului, în total 105 unităţi. În fiecare dispensar lucrează în medie 2- 3 medici de familie şi
un stomatolog.
Serviciul Judeţean de Ambulanţă este structurat teritorial în 10 subunităţi:
-staţia centrală Iaşi;
-3 substaţii zonale: Paşcani, Hârlău, Tg. Frumos;
-6 puncte de ambulanţă: Bivolari, Vlădeni, Răducăneni, Podu Iloaiei, Ţibăneşti,
Mirceşti.
SMURD are în dotare 1 ambulanţă tip C, 3 ambulanţe tip B (Paşcani, Tg. Frumos şi
Iaşi), 3 ATVM (maşini de transport victime multiple). SMURD are 9 substaţii: Tg. Frumos,
Şipote, Ţibăneşti, Răducăneni, Podu - Iloaiei, Bivolari, Hârlău, Detaşamentul 2 Pompieri Iaşi,
Paşcani
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Cabinete
medicale
de familie

Centre de
sănătate

Cabinete
stomatolog
ice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

5
1
2
1
1
3
4
3
3
3
3

348
338
354
5
2
3
3

2
2
1
1
-

195
202
234
3
2
2
2

Farmacii 1)

Dispensare
medicale

20
20
20
20
20
20
20
20
20
17
18

Creşe

Policlinici

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Laboratoa
re
medicale

Anii

Spitale

Principalele unităţi sanitare, proprietate publică, număr unităţi

13
7
13
21
14
20
14
23
19
13
20
100
13
19
71
13
18
110
13
19
98
13
19
95
13
17
91
13
18
1)
Inclusiv puncte farmaceutice
Sursa: http://www.iasi.insse.ro
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Anii

Spitale

Policlinici

Dispensare
medicale

Cabinete
medicale de
familie

Centre de
sănătate

Cabinete
stomatologice

Laboratoare
medicale

Creşe

Farmacii 1)

Principalele unităţi sanitare, proprietate privată, număr unităţi

2008
2009
2010
2011
2012

1
4
8
12

1
-

-

213
601
551
562
576

-

403
661
567
591
600

36
48
79
120
122

1
1

318
317
353
408
434

1)

Inclusiv puncte farmaceutice

Sursa: http://www.iasi.insse.ro

Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar 1), la 31 decembrie – public, număr
2002

Paturi în spitale1)
7972

Medici 2)
2584

Stomatologi
348

Farmacişti
127

Personal sanitar mediu
5306

2003

6908

2692

440

130

5088

2004

6855

3103

365

139

5527

2005

6870

2663

348

72

5369

2006

6816

2352

275

53

5421

2007

6820

2662

300

44

5698

2008

6743

2812

307

42

5736

2009

6741

2272

73

48

5109

2010

6682

2272

95

45

4990

2011

6547

2218

122

35

4812

2012

6684

2294

183

52

Anii

4543
1)
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Inclusiv paturile din centrele de sănătate
.2) Exclusiv stomatologi
Sursa: http://www.iasi.insse.ro
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Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar 1), la 31 decembrie – privat, număr
Anii
Judeţul Iaşi
2008
2009
2010
2011
2012

Paturi în
spitale1)
43
289
391
558

Medici 2)

Stomatologi

Farmacişti

276
505
412
699
713

350
420
458
660
670

746
809
878
994
1174
1)

Personal sanitar
mediu
837
1268
1203
1573
1754

Inclusiv paturile din centrele de sănătate
.2) Exclusiv stomatologi
Sursa: http://www.iasi.insse.ro

Medici, stomatologi, farmacişti şi farmacii la 31 decembrie (public + privat), număr
Anii
Judeţul Iaşi
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Medici 1)

Stomatologi

Farmacişti

Farmacii2)

2584
2692
3103
2663
2531
2831
3088
2777
2684

542
674
626
579
533
547
657
493
553

492
558
604
542
544
696
888
857
923

200
216
210
233
256
378
337
337
382
1)

2)

88

Exclusiv stomatologi
Inclusiv puncte farmaceutice
Sursa: http://www.iasi.insse.ro
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4.9 Învăţământ
Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv particular), număr
Judeţul Iaşi
Preşcolar
Primar şi gimnazial:
- Total
- Primar
(cl.I-IV)
- Gimnazial (cl.VVIII)
- Învăţământul special
(cl.I-VIII)
Liceal
Profesional şi de
ucenici
Postliceal şi de maiştri
Superior

2002/ 2003/
2003 2004
25507 26553

2004/
2005
27766

2005/
2006
28140

Anii
2006/ 2007/
2007
2008
28598 28714

93215 90972

86028

81723

80640

79427

78637

77715

76873

41477 43601

42569

41444

41123

38892

39077

39166

38296

50451 46234

42411

39291

38652

39760

38765

38549

38577

1287

1137

1048

988

865

775

795

829

863

26035 26934

27988

27792

27929

27941

27635

30318

32804

13183 13911

15035

14166

12097

10494

8781

4921

1893

2953 2433
59127 59979

2269
60272

2369
60686

2406
60102

3144
62875

3580
3931
4094
60226
58418
55557
Sursa: http://www.iasi.insse.ro

2008/
2009
28329

2009/
2010
28872

2010/
2011
28852

Numărul şi activitatea bibliotecilor
Anii
Judeţul
Iaşi
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Biblioteci (total)
Volume
Volume
Unităţi
existente eliberate
(număr)
(mii)
(mii)
607
8642
5452
615
8644
5032
621
8629
3994
545
8661
3900
516
8445
3717
563
8567
3269

din care: biblioteci publice
Unităţi
(număr)

Volume
existente (mii)

Volume
eliberate (mii)

89
89
89
90
90
91

1505
1523
1549
1525
1544
1554

1734
1572
1529
1330
1292
1108
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2008
2009
2010

571
570
554

8322
8390
8257

3828
3712
4185

91
91
91

1557
1552
1547

1332
1213
1046

SURSA: Biblioteca Naţională a României
Sursa: http://www.iasi.insse.ro

4.10 Turism
Principalele forme de turism practicate sunt:
→ turismul cultural – legat îndeosebi de prezenţa numeroaselor monumente istorice,
elementelor de patrimoniu (526 situri arheologice, 20 case memoriale din care 10 sunt muzee,
580 monumente istorice şi de arhitectură). De asemeni, Iaşiul ocupă locul 2 în România ca
oraş cultural;
→ turismul ecleziastic – Iaşiul este cunoscut ca un oraş de pelerinaj mai ales în
octombrie când Moaştele Sf. Cuv. Parascheva atrag mii de turişti. De asemeni, existenţa
numeroaselor mănăstiri - aproximativ 180 biserici şi mănăstiri – şi a celor peste 10 biserici de
o valoare incontestabilă din oraşul Iaşi.;
→ turismul de afaceri se practică cu precădere în oraşul Iaşi şi este considerat una
dintre cele mai importante surse de venituri în industria hotelieră autohtonă. Este influenţat de
turismul de tranzit stimulta şi de deplasările persoanelor dinspre şi înspre Republica
Moldova.;
→ turismul de agrement propice zonelor împădurite din preajma municipiului Iaşi,
zona lacurilor de acumulare, baza nautică de la Ezăreni;
→ turismul balneo-medical – complexul balnear şi de recuperare de la Băile Nicolina
şi Spitalul de Recuperare, sanatoriul Bârnova, staţiunea Strunga;
→ turismul etnografic – prezenţa târgurilor de ceramică “Cucuteni 5000”, numeroase
festivaluri folclorice;
→ turismul ştiinţific – stimulat de existenţa rezervaţiilor naturale şi arheologice,
Rezervaţia Paleontologică Repedea, Valea lui David, Rezervaţia arheologică Cucuteni,
Grădina Botanică etc.;
→ turismul viticol – podgoriile de la Cotnari.
90

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie, număr

Judeţul Iaşi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
68
54
54
53
74
66
Hoteluri şi moteluri
16
16
15
16
23
22
Hoteluri pentru
2
2
2
tineret
Cabane turistice
2
1
1
1
1
1
Campinguri şi
7
2
2
2
1
unităţi tip căsuţă
Vile turistice şi
14
2
2
1
2
2
bungalouri
Tabere de elevi şi
6
6
6
6
6
1
preşcolari
Pensiuni turistice
7
10
11
11
24
23
Pensiuni
9
8
9
8
8
8
agroturistice
Hosteluri
3
4
3
3
6
6
Moteluri
3
2
2
2
2
2
Popasuri turistice
1
1
1
1
1
1
Sursa: Cercetări statistice privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice
http://www.iasi.insse.ro

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică
Capacitate de cazare
Anii
Judeţul Iaşi
2002
2003
2004

Existentă
(locuri)
3406 2)
3325 2)
2996 2)

În
funcţiune
(mii locurizile)
778,3
756,0
690,8

Sosiri
(mii)

Înnoptări
(mii)

Indicii de utilizare netă a
capacităţii în funcţiune
(%)

109,6
122,0
133,5

255,5
261,6
278,7

32,8
34,6
40,3
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2005
2006
2007
2008
2009
2010

3428 2)
3314 2)
3209 2)
3460 2)
3934
3367

717,6
812,3
825,0
876,3
1081,2
1175,2

40,4
138,4
289,7
40,2
152,8
326,2
45,1
159,5
372,1
42,9
166,7
376,2
31,3
158,5
338,8
29,2
173,0
334,1
1)
Capacitatea de cazare existentă, la sfârşitul anului
2)
Capacitatea de cazare existentă, la 31 iulie
Sursa: http://www.iasi.insse.ro
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5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă
Comuna Cotnari se află în partea nord – vestică a județului Iași, având coordonatele
geografice de 470 21' longitudine estică și 260 59' latitudine nordică, la o distanță de 67 km de
municipiul Iași și 29 km față de municipiul Pașcani.

Principalele căi de acces către comuna Cotnari sunt:
- drumul european E 58 Târgu Frumos – Botoșani – Salcea (face legătura între E 583
și E 85);
- drumul național DN 28 B Târgu Frumos – Botoșani;
- drumul județean DJ 281 Belcești – Ceplenița;
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- drumul comunal DC144 Cotnari – Bahlui;
- drumul comunal DC 135 A Cîrjoaia – Valea Racului – Zbereni;
- drumul comunal DC 135 B Cotnari – Horodiștea – Lupăria.
Componența comunei Cotnari: Cotnari – reședință administrativă, Hodora, Bahlui,
Iosupeni, Cîrjoaia, Horodiștea, Lupăria, Valea Racului, Cireșeni, Zbereni și Făgat. Comuna
Cotnari se întinde pe o suprafață de 10.353 ha și are o populație de 7.248 locuitori (cf.
Recensământ 2011).
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Comuna Cotnari se învecinează astfel:
-în partea sudică se învecinează cu comunele Balș și Cucuteni;
-în partea estică se învecinează cu comuna Belcești;
-în partea nordică și nord – estică se învecinează cu comunele Ceplenița, Scobinți și
Coarnele Caprei;
-în partea nord – vestică se învecinează cu comuna Șirețel;
-în partea vestică și sud – vestică se învecinează cu comuna Todirești.
Distanțe față de municipiile și orașele din județul Iași și orașele importante ale țării:
Iași
67 km
Pașcani
28 km
Tg. Frumos
21 km
Hârlău
15 km
Podu Iloaiei
41 km
Suceava
88 km
Botoșani
63 km
Bacău
101 km
Vaslui
129 km
Piatra Neamț
87 km
București
392 km
Constanța
484 km
Pitești
514 km
Craiova
625 km
Sibiu
369 km
Brașov
281 km
Tg. Mureș
290 km
Cluj Napoca
347 km
Alba Iulia
374 km
Timișoara
597 km
Satu Mare
453 km
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5.2 Elemente ale cadrul natural
5.2.1 Substratul geologic
5.2.1.1 Aspecte tectono – structurale și alcătuire petrografică
Comuna Cotnari aparţine în întregime unităţii geografice a Podişului Moldovei,
încadrându-se ca relief în unitatea „Colinele Bahluiului”, subregiune a Jijiei inferioare, parte
a versantului vestic al Dealului Mare - Hârlău - coasta Târgu - Frumos - Cucuteni - Cotnari Flămânzi.
Pe relieful colinar cu orientări est - vest şi declivitate a coamelor colinare de la nord la
sud din intravilanul şi extravilanul comunei Cotnari se dezvoltă una din cele mai mari zone
viticole din ţară, Coasta Cotnarilor fiind unitatea teritorială pe care se dezvoltă cea mai mare
parte a podgoriei.
Zona este caracterizată prin altitudini variate între 200 – 350 m, forme de relief
domoale, care datorită orientării şi modului în care este realizată declivitatea, crează un
microclimat de temperatură stabil, cu variaţii mai mici între iarnă şi vară şi un grad mai mare
de ventilare a solului, împrospătare a aerului datorită microcurenţilor locali care se crează - tip
Foen.
Teritoriul comunei Cotnari se întinde pe două zone morfologice. Partea de vest
aparţine podişului Sucevei, subdiviziunea Dealul Mare, iar partea de est aparţine Câmpiei
Moldovei, microzonă sub Câmpia Superioară a Bahluiului. Partea de vest are un relief
frământat cu altitudini care depăşesc 410 m, iar în partea de est, în lunca Bahluiului şi a
afluienţilor săi, altitudinile se încadrează între 100 şi 150 m. Platourile din est au o altitudine
ridicată.
Solurile aluviale din lunci prezintă adesea un exces de umiditate. Pe versanţi se
întâlnesc eroziuni de suprafaţă care degradează terenurile prin aducerea la zi a marmelor,
uneori solifere sau chiar a rocilor dure în vest.
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Pantele supuse proceselor de alunecare sunt frecvente. Pe dealurile înalte din vest
predomină solurile cenuşii de pădure, iar în partea de est se întâlnesc suprafețe cu soluri de tip
cernoziom şi levigat. Pe luncile interioare se găsesc soluri aluvio - coluviale. În partea de nord
- est şi vest solurile sunt slab acide, iar în partea centrală şi de est se întâlnesc soluri neutre sau
cu o reacţie alcalină.
5.2.1.2 Caracteristici geotehnice
Stratificația terenului de suprafață
Sarmaţianul, fundamentul zonei, este reprezentat de argila mărnoasă vânătă - cenuşie,
prezentă la adâncimi de 16 – 18 m pe platouri şi pe partea superioară a versanţilor: 13 – 14 m,
la partea medie a versanţilor şi 10 – 12 m, la baza versanţilor. Cuaternalul acoperă sarmaţianul
şi este reprezentat prin:
- pe platouri şi la partea superioară a versanţilor:
- soluri vegetative şi umpluturi de pământ în grosimi de 0,60 – 1,00 m;
- prafuri argilo – nisipoase loessoide în grosimi de 3 – 5 m;
- un complex granular format din nisip fin, mijlociu, cochilifer în bază cu
pietriş, în grosimi de 4 – 5 m.
- pe versanţi – zona medie a acestora:
- umpluturi şi soluri vegetale în grosimi de 0,80 – 1,00 m;
- un deluviu de pantă, format din argile prăfoase sau prafuri argilo - nisipoase
loessoide, în grosimi de 3 - 5 m, care spre bază se laminează până la dispariţie, trecând în
argile prăfoase deluviale;
- un complex nisipos saturat, care se laminează până la dispariţie spre baza
versanţilor, în grosimi de 1,80 – 2,20 m.
- la baza versanţilor:
- stratificaţia în această zonă este formată din deluvii în care predomină în
suprafaţă un complex argilos prăfos, alcătuit din argile prăfoase remaniate, prafuri argilo nisipoase, nisipuri prăfoase sau argile.
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Adâncimea de îngheț
Adâncimea maximă de îngheț este de 1 m de la cota terenuluinatural, conform STAS
6054-77.
Seismicitatea
Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului
pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani,
plasează comuna Cotnari în zona cu ag = 0,16 g în zona seismică de calcul D, gradul VII
MSK. Perioada de colț a spectrului de răspuns este T c = 0,7 s.

Zona seismică conform Normativului P 100-1 / 2006
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Zone de intensitate seismică pe scara MSK*, conform Legii 575 / 2001**
* MSK – Medvedev – Sponheuer - Karnik
http://inforisx.incerc2004.ro/msk.htm
**Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
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Condiții de fundare
Conform STAS 10100/0-75, anexa II şi după P 100 – 1 / 2 - 06, construcţiile se
încadrează în clasa a-III-a de importanţă. Adâncimile de fundare sunt reglemenate de
normativele în vigoare după cum urmează:
- pentru terenurile normale de fundare, adâncimea de fundare va depăşi minimum 10
cm adâncimea maximă de îngheţ a terenului (NP 112/2004);
- pentru terenurile cu pământuri sensibile la umezire, adâncimea minimă de fundare va
fi de 1,00 – 1,50 m (P7/2000);
- pentru pământurile cu umflări şi contracţii mari, adâncimea minimă va fi de 1,50 –
2,00 m, conform Codului de proiectare şi execuţie NE 0001-96.
Pentru orice construcţie se va întocmi în prealabil un studiu geotehnic la obiect
conform NP 074/2006, în care, pe baza prospecţiunilor de teren şi a analizelor specifice de
laborator, vor fi precizate condiţiile geotehnice ale amplasamentului, natura terenului de
fundare, capacitatea portantă a acestuia, adâncimea apei subterane şi influenţa acesteia asupra
terenului de fundare, respectiv a construcţiei proiectate, precum şi recomandări privind
proiectarea şi exploatarea construcţiei. Adâncimea de fundare recomandată prin studiul
geotehnic va fi de minimum - 1,20 m de la cota terenului amenajat (CTA).
5.2.2 Relieful
Teritoriul comunei Cotnari se întinde pe două zone morfologice. Partea de vest
aparţine podişului Sucevei, subdiviziunea Dealul Mare, iar partea de est aparţine Câmpiei
Moldovei, microzonă sub Câmpia Superioară a Bahluiului. Partea de vest are un relief
frământat cu altitudini care depăşesc 410 m, iar în partea de est, în lunca Bahluiului şi a
afluenţilor săi, altitudinile se încadrează între 100 şi 150 m. Platourile din est au o altitudine
ridicată.
Localitatea Cotnari se încadrează ca relief în unitatea „Colinele Bahluiului” subregiune a Jijiei inferioare, parte a versantului vestic al Dealului Mare - Hârlău - coasta
Târgu Frumos - Cucuteni - Cotnari - Flămânzi.
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Pe relieful colinar cu orientări est - vest şi declivitate a coamelor colinare de la nord la
sud din intravilanul şi extravilanul localităţii Cotnari se dezvoltă una din cele mai mari zone
viticole din ţară, coasta Cotnarilor fiind unitatea teritorială pe care se dezvoltă cea mai mare
parte a podgoriei.
Este caracterizată prin altitudini variate între 200 – 350 m, forme de relief domoale,
care datorită orientării şi modului în care este realizată declivitatea, crează un microclimat de
temperatură stabil, cu variaţii mai mici între iarnă şi vară şi un grad mai mare de ventilare a
solului, împrospătare a aerului datorită microcurenţilor locali care se crează (de tipul
Foenului).
5.2.2.1 Aspece dimensionale și morfografice
Comuna Cotnari se încadrează, din punct de vedere geomorphologic, în regiunea
Câmpia Moldovei, subregiunea Câmpia Jijiei Inferioare, unitatea Colinele Bahlui.
Altitudinile maxime absolute aparţin părţii de vest a teritoriului, la hotarul cu teritoriul
Sireţel - dealul Ursari (525 m), iar cele minime în valea Gurgueta (80 m) şi Bahlui (96 m).
Relieful este variat, cuprinzând:
- platouri: (Racul 337 m, Chetrosul 280 m, Stroeşti 392 m);
- coline - platouri (Cătălina 395 m);
- dealuri şi coline (Liteni 339 m, Ţiglaele lui Baltă 262 m, Măsălarului 250 m, Juleşti
180 m, Naslău 248 m);
-terase fluviatile (Dumbrava Roşie 247 m, Hristoaia 205 m, Dealul Morii – Hodora
191 m, Baban 173 m, Hodora 223 m), separate de numeroase văi;
-văi: Bahlui, Buhalniţa, Măgura, Vulpoiul, Hârtoiu, Cotnari, Sărata, Horodiştea,
Racului.
Partea de vest are un relief frământat cu altitudini care depăşesc 110 m, iar în partea de
est, în Lunca Bahluiului şi a afluenţilor săi, altitudinile se încadrează între 100 – 150 m.
Platourile din est au o fertilitate ridicată. Solurile aluviale din lunci prezintă adesea un exces
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de umiditate. Pe versanţi se întâlnesc eroziuni de suprafaţă care degradează terenurile prin
aducerea la zi a marnelor, uneori solifere sau chiar a rocilor dure în vest.
Pantele supuse proceselor de alunecare sunt frecvente. Pe dealurile înalte din vest
predomină solurile cenuşii de pădure, în partea de est se întâlnesc suprafeţe cu soluri de tip
cernoziom şi levigat.
Pe luncile interioare se găsesc soluri aluvio - coluviale. În partea de nord şi vest
solurile sunt slab acide, iar în partea centrală şi de est se întâlnesc soluri neutre sau cu o
reacţie alcalină.
Podişul Sucevei este reprezentat în zonă prin versantul estic al Dealului Mare - Hârlău
(subdiviziunea Podişului Sucevei), versant cunoscut sub denumirea de „Coasta de tranziţie”,
care se prezintă sub forma unu abrupt de eroziune cu energie de relief de 250 – 300 m,
dominat de alunecări în masă, azi stabilizate în cea mai mare parte, care dau forme foarte
frământate şi haotice.
Zona este puternic fragmentată datorită eroziunii fluviatile care a ferestruit în
adâncime podişul prin valea Cârjoaia cu afluenţii: Mălaiului, Racului, Lupăria - Horodiştea.
Au rezultat o serie de promontorii de podiş care se desprind din culmea Dumbrava – Litenci Cătălina şi înaintează spre Câmpia Moldovei: Dealul Naslăului, Mălaiului, Piscului, Cârjoaia,
Mândrului, Ţiglaele lui Baltă.
Astfel, zonele cu pante accentuate, peste 15 - 20%, alternează cu zone mai accesibile 5
- 10%, mici platouri şi zone depresionare umede sau mlăştinoase drenate de mici pârâiaşe sau
forme erozionale active (ravene, torenţi).
Depozitele deluviale ale coastei sunt alcătuite din formaţiuni argilo - nisipoase în care
se găsesc argile, nisipuri, pietrişuri calcaroase sau grezoase. Zona prezintă fragmente de roci
dure, pe alocuri de dimensiuni foarte mari, având rol deosebit în stabilitatea versantului.
Terenul pe care-l oferă coasta de tranziţie are posibilităţi destul de limitate de valorificare
104

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
pentru construcţii, având o textură neuniformă. Valorificarea agricolă acestei zone de tranziţie
este deosebită mai ales pentru pomiculută și viticultură.
Câmpia Moldovei este situată la est de valea Buhalniţa veche, până la Cotnari de unde
limita se continuă pe la sud de Cotnari şi Cârjoaia, urmărind apoi versantul vestic al văii
Cârjoaia - Măgura, până la Coasta Măgurei.
În ansamblu, relieful este dominat de interfluvii cu culmi domoale şi de văi largi, cu
terase aluviale şi lunci mlăştinoase.
Pe teritoriul comunei Cotnari, Câmpia Moldovei este reprezentată prin:
- o porţiune din Câmpia Iaşilor, situată la est de valea Bahluiului;
- depresiunea de contact Hârlău - Hodora, cuprinsă între Valea Buhalniţa Veche şi
Valea Bahluiului, cuprinzând coline cu altitudini joase (Dealul Baban173 m, Dealul Juleştii
Mici 120 m, Movila Hodora 170 m, faţă de interfluviile de la est şi vest, care depăşesc 250 m
altitudine).
5.2.2.2 Tipuri genetice de relief
În funcţie de structură, litologie, morfografie, morfometrie, geneză, evoluţie şi vârstă,
pe teritoriul Cotnari au fost separate următoarele tipuri de relief:
Relief structural
Este reprezentat exclusiv în zona Coastei de tranziţie, prin interfluvii structurale:
Dealul Dumbrava, Dealul Racu (Cernii), Dealul Litenci, Dealul Cătălina.
Suprafeţele structurale corespund unor suprafeţe cvasiorizontale în cadrul cărora
orizonturile dure de calcar şi gresii sunt aproape de suprafaţă şi paralele cu aceasta.
Marginile interfluviilor structurale sunt abrupte, sub formă de cornişă (Dealul Racu,
Dealul Cătălina, Dealul Stroeştilor), iar la baza lor apar pânze freatice bogate care generează
alunecări cu denivelări foarte mari şi o adâncime mare a patului de alunecare.
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Relief sculptural
Este relieful dominant pentru partea de est şi sud a teritoriului, format prin eroziunea
fluviatilă în depozitele sarmatice dispuse monoclinal. Rezistenţa slabă a rocilor a dus la
accelerarea eroziunii atât a celei de suprafaţă, cât şi a celei de adâncime. Relieful sculptural
reprezintă rezultatul unui proces îndelungat de eroziune şi acumulare fluviatilă, generat de
pâraiele Măgura şi Bahlui. Sunt frecvente alunecările de teren pe versanţii văilor.
Ca forme de relief sculptural se disting:
- Dealuri şi coline sculpturale
Pe dreapta Bahluiului ele apar sub forma unor coline alungite (Dealul Baltă, Dealul
Roşu, Dealul Juleşti, Dealul Măsălarului, Dealul Naslău) sau sub forma unor măguri izolate
(Dealul Măgura).
- Versanţi sculpturali
Sunt afectaţi de procese geomorfologice intense dintre care menţionăm eroziunea în
suprafaţă şi adâncime şi alunecările de teren. Intensitatea mai mare a proceselor
geomorfologice amintite se manifestă pe versanţii cu expoziţie vestică, estică şi nordică.
Alunecările de teren afectează versanţii indiferent de zonă. Cele mai accentuate, cu
mari diferenţe de nivel, se găsesc în zona de vest, pe versantul stâng al văii Racului, pe
pantele de est ale Dealului Cătălina, pe versanţii estici şi vestici ai Dealului lui Baltă.
Cele mai mari valori ale pantei se întâlnesc pe versanţii văii Bahluiului, unde apar şi
cele mai intense fenomene de degradare. Alunecările de teren afectează versanţii tuturor
văilor torenţiale afluente, iar formele sunt reprezentate chiar de aceste văi (torenţi).
În zona de la est de Bahlui, alunecări puternice apar pe versantul stâng al văii
Vulpoiului şi pe ambii versanţi ai văii Hârtoiu.
Versanţii cuestici pot fi utilizaţi numai în parte în scopuri agricole, cu măsuri speciale
împotriva eroziunii, alunecărilor şi a celorlalte procese sculpturale.
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Versanţii care mărginesc terasele şi interfluviile au pante, energii de relief şi orientări
variate, fiind rezultatul unui proces îndelungat de eroziune fluvială îmbinat cu procese
deluviale, în condiţiile unui substrat litologic friabil.
Versanţii mărginesc interfluviile sculpturale, fiind dependenţi de direcţiile în care au
acţionat factorii de eroziune externă, în special cei fluviatilii, cei cu valori accentuate fiind
afectaţi de intense procese de degradare, sub formă de eroziuni torenţiale (ravene) şi alunecări
de teren. Este vorba de mobilitatea tectonică redusă, de alcătuirea litologică dominantă de
prezenţa argilelor, marnelor şi nisipurilor care alternează cu orizonturi de gresie, calcare
precum şi de structura monoclimală care au oferit condiţii favorabile pentru activitatea
arterelor hidrografice, a proceselor de versant şi a altor factori morfogenetici.
Deci, nu putem neglija acţiunile antropogene în sensul că, unele construcţii (case de
locuit) executate pe versant sau la baza lui au încărcat suplimentar versantul. În urma
acestor activităţi antropogene au apărut şi cu certitudine vor apărea zone cu o rezistenţă
scăzută în versant, datorită schimbării coeziunii şi unghiului de forfecare interioară,
modificându-se astfel forţele din interiorul versantului cu declanşarea unor deformaţii în
masivul de pământ. Astfel, se va ţine seama de:
- defrişarea abuzivă a plantaţiilor, lizierilor şi pădurilor care au dus şi care vor duce
la declanşarea energiei versanţilor şi aparţin unor alunecări noi, care au produs numeroase
pagube materiale, îndeosebi după 1990;
- arăturile transversale pe versanţi duc la producerea de văi torenţiale şi în final la
distrugerea versanţilor şi a stabilităţii lor.
Relieful acumulativ
Relieful de acumulativ cuprinde terasele fluviatile (Bahlui, Măgura - Cârjoaia,
Buhalniţa, Juleşti), şesurile principale, văile secundare şi glacisurile cuprinzând areale
importante dezvoltăndu-se foarte mult mai ales acolo unde pâraiele Măgura şi Bahlui şi-au
construit lunci cu dimensiuni apreciabile.
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Culmea dealurilor regăsite în comuna Cotnari, expusă timp îndelungat proceselor
morfodinamice, nu a favorizat menţinerea trăsăturilor morfografice ale teraselor; vechile
trepte de relief create aici de aceste râuri au fost nivelate şi integrate într-o cuvertură aluviocoluvială cu suprafaţă relativ uniformă, dar cu o structură diferenţiată, în care se întâlnesc atât
nisipuri şi prundişuri fluviale, cât şi luturi nisipoase de natură coluvială, juxtapuse şi
suprapuse.
Majoritatea forajelor şi secţiunilor care redau constituţia acestor forme de relief
acumulativ arată prezenţa unor pături de aluviuni nisipoase cu lentile de prundişuri la partea
inferioară, acoperite de nisipuri argiloase şi argile, la suprafaţă.
Prezenţa la suprafaţa luncilor a unor pături de aluviuni argiloase compacte, cu grosimi
de peste 2 - 3m, face ca nivelul hidrostatic să fie la mică adâncime 1 - 2m, iar pe întinsul lor
să apară multe porţiuni cu exces de umiditate, tocmai de aceea nu oferă condiţii bune pentru
construcţiile urbane. Drenajul lor întâmpină adesea greutăţi din cauza unor ape ascensionale,
situate sub păturile argiloase de suprafaţă.
Terasele fluviatile
Terasele fluviatile ale Bahluiului se desfăşoară pe partea stângă, etajându-se în trepte
largi de la vest spre est. Mai bine păstrate sunt:
- Terasa Iosupeni, de 30 - 50m altitudine relativă, are o desfăşurare de la hotarul cu
Cepleniţa până la cel cu comuna Belceşti. În unele zone a fost intens erodată, astfel că
pietrişurile apar la zi (nord Armanu, Peri - Cârjoaia). Podul întins şi cu pante mici favorizează
extinderea plantaţiilor de viţă de vie.
- Terasa Dealul Morii - Cepleniţa, cu altitudini relative de 80 - 100m, apar insular la
hotarul cu teritoriul Cepleniţa şi se dezvoltă spre sud şi est sub forma unui pod larg, la est de
satul Hodora. Pietrişuri ale acestei terase apar în dealul Hristoaia, la circa 1,5 km de valea
Bahluiului.
- Terasa Dumbrava Roşie, cu altitudini relative de 130 - 150m (altitudine absolută
247m) apare pe dealul cu acelaşi nume. Fiind terasa cea mai veche a fost intens erodată, astfel
că la suprafaţă apar pietrişurile şi nisipurile de la baza acesteia.
108

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Terasele Măgurei (Cârjoaia) sunt puţin extinse:
- Terasa Dealu Morii - Hodora, cu altitudini relative de 100 m, formată la confluenţa
cu Bahluiul, având o suprafaţă uşor înclinată spre sud.
- Terasa de pe versantul nordic cu altitudine relativă de 20 – 30 m, în cursul mijlociu,
cu trepte vizibile în capătul sudic al Dealului Naslăului, Juleştilor şi Râtul Porcului.
Terase locale mai prezintă Valea Buhalniţa Veche, în Dealul Baban, Valea Cotnari, în
Dealul Turcilor - Balta Roşie.
Şesurile
- Şesul Bahluiului este orientat, pe teritoriul Cotnari de la NV la SE având altitudinea
absolută de 115 m, la intrare şi de 96 m, la hotarul sudic. Lungimea este de 8 km, iar lăţimea
oscilează între 600 – 1.200 m. Lăţimea maximă se află la confluenţa cu Buhalniţa Veche,
unde şesul atinge lăţimea maximă de 2.200 m.
Grosimea aluviunilor este de 6 – 8 m şi ele sunt secţionate complet de albia minoră a
râului, care s-a adâncit şi în soclul sarmaţian cu 1 – 2 m. Astfel, altitudinea relativă a şesului
(faţă de albia minoră) este de 8 – 10 m, ceea ce constituie o veritabilă terasă de luncă
neinundabilă.
Aluviunile sunt nisipoase, cu lentile şi prundişuri, în adâncime. La suprafaţă apar şi
aluviuni mai fine, argiloase. Zone cu exces de umiditate, cu caracter depresionar apar între
calea ferată şi şoseaua Iaşi - Hârlău. Albia minoră este încastrată într-o albie majoră în
formare cu lăţimi de 30 – 100 m, cu maluri abrupte afectate de surpări şi prăbuşiri.
- Şesul Cârjoaiei. În cursul inferior, denumirea pârăului Măgura, în cursul mijlociu
Cârjoaia, iar în cursul superior este Văcăria.
Dezvoltarea şesului în lăţime este în cursul inferior şi mijlociu, între confluenţa cu
Bahluiului şi satul Cârjoaia. Lăţimea oscilează între 300 şi 600 m, iar forma este a unei terase
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de luncă cu altitudini relative de 2 – 3 m, rar inundabile. Aluviunile sunt nisipoase cu mult
material grosier.
- Şesul Buhalniţa Veche. Este cuprins între Dealul Baban şi Dealul lui Baltă şi nu are o
albie minoră cu scurgere permanentă. La contactul cu versanţii se desfăşoară o largă zonă
coluvială în timp ce, în partea centrală se află o zonă cu exces de umiditate, mlăştinoasă.
Această zonă se extinde spre sud, lărgindu-se mult după confluenţă cu pârâul Cotnari.
Văile secundare
În linii mari se deosebesc două categorii:
- Văile din zona Câmpiei Moldovei (Vulpoiul, Hârtoiu, Nuc, Gurgueta, Tizmana,
Fundoaia) înguste, strangulate în dreptul versanţilor cu alunecări de teren, cu numeroase zone
mlăştinoase, cu alibiu minore şerpuite, înguste, slab adâncite. În zonele de maximă îngustare
pot deveni ravene. Solurile sunt sărăturate, cu un pronunţat exces de umiditate.
- Văile din zona Coastei de tranziţie
Panta generală este mult mai mare, cu numeroase ruperi de pantă. Albia minoră este
puternic adâncită, cu maluri abrupte, cu numeroase meandre determinate de alunecările de
teren. Majoritatea sunt afluente pe stânga a pârăului Cârjoaia - Văcăria (Zbereni, Cireşeni,
Mălaiului, Racului, Horodiştea).
Glacisurile coluvo - proluviale
Ocupă benzi cu lăţimi diferite la contactul versantului cu şesul sau la debuşarea în şes
a pâraielor. Mai răspândite sunt pe văile Buhalniţa Veche, Vulpoiului, Fundătura, Măgura Cârjoaia.
5.2.3 Hidrografia
Stratul acvifer superior este legat de existenţa orizontului nisipos la cca. 320 m,
acoperit de depozite calcaroase. Orizontul nisipos a favorizat crearea unei pânze acvifere care,
pe lângă faptul că întreţine procesul de alunecări în strate, constituie şi principala sursă de apă
potabilă.
110

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Apele de suprafaţă
Reţeaua hidrografică este formată din pâraiele Măgura şi Bahlui, caracterizate prin
regim de curgere torenţial, ceea ce face ca la un regim bogat în precipitaţii, pe văile pâraielor
să se producă viituri, care dau naştere la eroziuni de maluri, prăbuşiri de taluz şi inundaţii, fapt
cere impune necesitatea de consolidare şi ameliorare a malurilor, cât şi regularizarea albiilor.
Alimentarea principală a râurilor provine din precipitaţii, ceea ce conduce la variaţii
mari de debite, atât în cursul unui an, cât şi de la un an, la altul.
Râul Bahlui izvorăşte din Dealul Mare - Hârlău, de la 500 m altitudine şi are o pantă
accentuată până la confluenţa cu Bahluieţul (Podul Iloaiei). Bahluiul străbate teritoriul
administrativ al comunei Cotnari, prin extravilan pe direcţia nord - sud, cu o lungime de cca. 4
km. Debitul maxim înregistrat în staţia hidrometrică S.H. Iași a fost de 160 m3.
Calitatea cursurilor de apă ale afluenţilor mici ale râurilor din judeţul Iaşi nu se
încadrează în limitele de potabilitate. Acumulările cu rol complex de pe aceste cursuri, asigură
sursa de apă permanentă, îndeosebi pentru localităţile rurale. Ele sunt în general în limite
acceptabile.
Apele de adâncime
Pe podul teraselor, apa subterană este cantonată la baza complexului nisipos, la peste
10 -16 m adâncime. Pe versanţi circulă dezordonat cu descărcare prin capul de strat granular,
fiind prezentă la adâncimi diferite, cuprinse între 4 - 8 m. În perioadele bogate în precipitaţii,
sub cornişă, în prima treime a versanţilor, în unele zone, apare la zi sub formă de izvoare de
coastă.
În conformitate cu datele preluate de la Administraţia Națională Apele Române Iaşi,
Direcţia Apelor Prut în ceea ce privește lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundațiilor nu au fost efectuate regularizări de alibi, lucrări de îmbunătățiri funciare,
amenajară de irigații și amenajări de combatere a eroziunii solului.
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Lucrările de captare şi drenare a apelor subterane sunt de mare importanţă pentru
comună, deoarece apa acestora nu ar mai constitui sursa alunecărilor de teren. Majoritatea
localnicilor se alimentează cu apă din fântâni, construite de multe ori rudimentar şi amplasate
necorespunzător din punct de vedere al normelor sanitare.
Există posibilităţi pentru alimentarea cu apă potabilă a satelor, prin extinderea
captărilor existente şi captarea de noi izvoare. Se impune ca şi în viitor, captarea şi drenarea
izvoarelor şi dirijarea acestora prin şanţuri şi canale spre emisarii din apropiere să continue
pentru a împiedica infiltrarea în substrat şi pentru a preveni eventuale alunecări de teren.
5.2.4 Clima
Teritoriul comunei Cotnari aparţine zonei de climat temperat continental aflat sub
influenţa anticiclonilor atlantic şi euro - asiatic.
Din punct de vedere climatic, localitatea face parte din subunitatea climatică a Coastei
Mari, cu o insolaţie de 2.100 ore, media precipitaţiilor de 500 mm/an şi vânturi de intensitate
medie. Această climă este prielnică dezvoltării asezării umane, cultivării viţei de vie şi a
pomilor fructiferi.
Radiaţia solară însumează o medie de 118,87 Kcal /m2 fiind considerată ca cea mai
mare cantitate de energie radianată din partea nordică a podişului Moldovei, creşterea
radiantului fiind direct proporţională cu unghiul de pantă a versanţilor cu orientare sudică, sud
- estică, sud - vestică. Media anuală a temperaturii este de 90 C, media temperaturii iarna este
de – 2,20 C şi vara de + 19,50 C.
Direcţia dominantă a vânturilor este dinspre nord - vest şi sud - vest, cu o medie
anuală de 31,1 %.
Temperatura medie anuală înregistrată este de 9,60 C, iar precipitaţiile medii anuale de
517 mm. Precipitaţiile sub formă de ninsoare din perioada rece a anului înregistrează 33 zile.
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Vânturile se caracterizează prin fluctuaţii mari de direcţie şi viteză, fiind determinate
atât de circulaţia generală a maselor de aer, cât şi de orientarea reliefului. Cele mai mari
frecvenţe medii anuale le au vânturile dinspre nord - vest (29 %) şi sud - est (9%). Cele mai
mici frecvenţe le au vânturile dinspre nord - est (2%).
Calmul atmosferic are valori relativ ridicate (22%) indicând condiţii de adăpost
aerodinamic. Viteza vânturilor are valori medii de 4,6 m/s pe direcţia dominantă nord - vest.
Din cele menţionate, rezultă că, în general, condiţiile climatice sunt în cea mai mare
parte favorabile activităţilor economice, în principal agriculturii.
5.2.4.1 Precipitațiile și regimul pluviometric
Regimul pluviometric
Sursa principală de umiditate pentru această zonă este cea atlantică. Lipsa
precipitaţiilor sau cantităţile foarte mici ale acestora se datorează instalării fronturilor
anticiclonice, manifestării advecţiilor de aer continental uscat care provine din spaţiul
geografic ce se întinde spre estul şi nord - estul Europei sau a celor din zona subtropicală şi
tropicală ce sunt predominant uscate.
Media multianuală a precipitaţiilor atmosferice în Câmpia Moldovei este de 552,3
mm/an, încadrându-se între un minim în nord - est la Ripiceni (452,7mm) şi un maxim la
Bârnova (790,3 mm). Media precipitaţiilor anuale la Podu - Iloaiei este de 487,9 mm, iar la
Târgu - Frumos este de 502,3 mm, acestea situându-se uşor sub media multianuală din
Câmpia Moldovei.
Maximul pluviometric principal anual se produce în iunie (72,5 mm la staţia Târgu Frumos), iar minimul pluviometric principal luând valorile medii ale cantităţilor de
precipitaţii se înregistrează în luna ianuarie – 18,2 mm la aceeaşi staţie.
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Durata precipitaţiilor
Cumulat, durata medie anuală a căderilor de precipitaţii sub formă de ploaie, averse de
ploaie, ninsoare, averse de ninsoare şi burniţă în perioada 1974 - 1998 ajunge la valoarea de
1011,5 ore la staţia meteorologică Iaşi, staţie la care s-a realizat un astfel de calcul complex,
apropiindu-se în linii mari de realitatea pluviometrică din perimetrul Comunei Cotnari, ceva
mai mică însă datorită situării Cotnarilor într-un uşor con de foehnizare a maselor aerului.
La aceeaşi staţie – Iaşi, circa 11,4 % din perioada unui an cad precipitaţii sub oricare
formă ar fi acestea; timpul afectat căderilor de precipitaţii sub formă de ploi este de 6 %,
aversele de ninsoare 0,1 %, ninsoarea 3,7 % dintr-un an. Aceste valori, uşor mai scăzute
pentru Comuna Cotnari, reprezintă totuşi valori destul de ridicate per ansamblul Câmpiei
Moldovei ceea ce arată o relativă favorabilitate superioară pentru cultura plantelor.
Ninsoarea şi stratul de zăpadă sunt, pe teritoriul Comunei Cotnari, o prezenţă aproape
nelipsită în lunile geroase ale anotimpului de iarnă, însă prezenţa acestora se poate semnala şi
spre sfârşitul toamnei sau începutul şi mijlocul primăverii. Formarea şi menţinerea stratului de
zăpadă depind în afara scăderii temperaturii aerului şi solului sub 0°C şi de producerea
precipitaţiilor solide. Numărul mediu de zile cu ninsoare variază între 33,8 zile la Podu Iloaiei şi 35 zile la Cotnari, ajungând chiar până la 45,1 zile la staţia Iaşi.
Dintre fenomenele climatice de risc caracteristice perioadei reci a anului care
afectează teritoriul Comunei Cotnari în mod semnificativ, amintim:
Îngheţul este un fenomen climatic care nu lipseşte în nici o iarnă, afectând foarte mult
viaţa plantelor, animalelor şi a omului în general, cel mai timpuriu îngheţ înregistrându-se la
Podu - Iloaiei la 15 noiembrie1965, în medie el apărând în a doua jumătate a lunii octombrie.
Numărul anual de zile cu îngheţ în aer este de 109 zile la Podu - Iloaiei (170 zile de îngheţ la
sol), maximul de zile cu îngheţ în aer producându-se în luna ianuarie (28 zile).
Bruma apare ca un fenomen meteorologic specific sezonului rece însoţind îngheţul,
aceste două fenomene rămânând nedespărţite. Numărul anual de nopţi cu brumă este mai
redus în apropierea comunei Cotnari (sub 40 zile la Cotnari) faţă de restul Câmpiei Moldovei
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(circa 68 nopţi pe an la Iaşi). Bruma este unul din fenomenele meteorologice negative care
produc pagube agriculturii. Bruma se produce cu precădere pe fundul văilor Bahluieţ, Valea
Oilor şi Bahluiului, dar afectează şi treimea inferioară a versanţilor. Când acestea se produc
timpuriu, toamna, ele dăunează în special culturilor de leguminoase şi porumb (când acesta
din urmă nu a ajuns la maturitate). Brumele târzii, în schimb, primăvara, dăunează pomilor
fructiferi, viţei de vie, culturilor de legume, floarea-soarelui, fasolea şi soia. Amplasarea
plantaţiilor de pomi fructiferi şi viţă-de-vie ţine în principiu cont de faptul ca acestea să nu
ocupe treimea inferioară a versanţilor acelor văi afectate de acest fenomen sau se apelează la
specii rezistente la îngheţuri timpurii şi târzii.
Poleiul se produce în medie 5 zile pe an, iar lapoviţa, în 4 zile pe an. Ceaţa afectează
mai rar zona comunei Cotnari faţă de media Câmpiei Moldovei, care este de 32 zile/an.
5.2.4.2 Dinamica aerului
Circulaţia generală a atmosferei exercită un rol determinant asupra tuturor elementelor
şi fenomenelor climatice, cu atât mai mult asupra vântului, influenţând principalele
caracteristici (frecvenţa şi viteza) ale regimului diurn şi anual, cât şi distribuţia lor spaţială.
Vânturile cele mai frecvente în această parte a Câmpiei Moldovei sunt cele din N, NV,
S, SE şi V, direcţia dominantă fiind NV. Pe ansamblul Câmpiei Moldovei, pe această direcţie
dominantă – NV – vânturile înregistrează o pondere maximă a frecvenţei la valoarea de
26,1%, pe ultimul loc situându-se vânturile din direcţia NE cu 2,7%.
Vitez, cea de-a doua caracteristică importantă a vântului, depinde de diferenţele de
presiune care se nasc între formaţiunile barice majore de deasupra şi din preajma marelui
uscat euroasiatic, un rol mic, dar nu neînsemnat jucându-l microcentrii barici locali, la care se
adaugă relieful care joacă un rol esenţial în conturarea valorilor vitezei vântului prin
caracteristicile sale cunoscute, favorizând sau nu advecţiile maselor de aer. Cele mai frecvente
vânturi din NV prezintă cele mai mari viteze anuale care se încadrează în jurul valorii de 4,5
m/s, valoare medie semnalată la staţia meteo de la Cotnari.
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5.2.5 Solurile
Calitate fundamentală a solului este fertilitatea. Solul se află într-o continuă evoluţie
sub influenţa factorilor pedogenetici naturali (relieful, climatul, flora şi fauna, apele etc.) şi
umani (culturile agricole, construcţiile, drumurile, amenajările teritoriale, îmbunătăţiri
funciare etc), îndeplinind funcţii multiple datorită caracteristicilor şi proprietăţilor specifice.
Solul este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor factorilor genetici: climǎ, rocǎ, relief,
ape freatice, vegetaţie şi faunǎ, factorul antropic. Ele se întrepǎtrund şi se influenţeazǎ
reciproc, prin variaţia lor determinând manifestarea unor procese pedogenetice specifice.
Solul reprezintă unul din componentele fizico - geografice de bază, fiind o resursă naturală
prioritară cu utilizare îndelungată. Fiind format în urma unei îndelungate interacţiuni dintre
cele 4 învelişuri ale pământului (litosferă, hidrosferă, atmosferă, biosferă), solul îndeplineşte
funcţii multiple datorită caracteristicilor şi proprietăţilor specifice care-l defineşte şi-l
delimitează de celelalte componente ale mediului geografic.
5.2.5.1 Clase și tipuri de soluri
Distribuţia spaţială a solurilor pe teritoriul comunei Cotnari în funcţie de noul sistem
de clasificare a solurilor SRTS (Sistemul Românesc de Taxonomie a Solurilor) apărut în 2003
ca una dintre cele mai mari întreprinderi recente în pedologia românească.
Sursa: INCPAPM-ICPA Bucureşti (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului) – Localităţi afectate de nitraţi și nitriţi

Clasa cernisolurilor înlocuieşte vechea clasă a molisolurilor şi ocupă cea mai mare
parte a suprafeţei comunei Cotnari. Acestea sunt soluri având orizont A molic (Am) cu crome
< 2 la umed (sau sub 3 la umed în cazul CZ nisipoase cu orizont B), orizont intermediar (AC,
Bv, Bt) cu culori cu crome şi valori sub 3,5 (la umed) cel puţin în partea superioară (pe cca.
10-15 cm) şi cel puţin pe feţele agregatelor structurale şi orizont Cca sau concentrări de pudră
friabilă de CaCO 3 (carbonaţi secundari) în primii 125 cm (200 cm în cazul texturii grosiere).
Pot avea orizont vertic, proprietăţi gleice sub 50 cm adâncime şi proprietăţi salsodice.
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Din clasa cernisolurilor apar cernoziomurile de tip:
- cernoziomuri argiloiluviale 671 ha
- cernoziomuri cambice 1955 ha;
- cernoziomuri erodate şi erodisoluri 938 ha;
- cernoziomuri semicarbonatice, inclusiv vermice 781 ha.
Cernoziomurile cambice au o largă răspândire. Denumite „cernoziomuri cambice
tipice” în vechea clasificare SRCS 1980, acestea ocupă largi suprafeţe pe interfluviile
domoale ale Bahluiului, terenuri slab fragmentate. Aceste soluri sunt formate pe loess sau
depozite loessoide, procesul de formare al acestora caracterizându-se printr-o acumulare
intensă de humus, dar cu un grad de levigare şi alterare ceva mai intens ca în cazul
cernoziomurilor tipice.
Cernoziomurile mezocalcarice (denumite anterior „cernoziomuri tipice semicarbonatice”) au o larga răspândire pe terasele Bahluieţului şi Văii Oilor, mare parte din vetrele
satelor corespunzând zonei de răspândire a acestor soluri.
Aluviosolurile, aparţinând clasei protisolurilor. În vechea clasificare acestea erau
denumite „soluri aluviale”, datorită faptului că sunt formate prin depozite fluviatile sau
fluviolacustre, soluri neevoluate, dar care cu timpul pot prezenta un proces de solificare mai
accelerat, transformându-se în soluri evoluate. Acestea sunt soluri constând din material
parental fluvic pe cel puţin 50 cm grosime şi având cel mult un orizont A (Am, Au, Ao). Nu
prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice, în afară de cel mult orizont vertic asociat
orizontului C, proprietăţi salsodice (orizont hiposalic, hiponatric sau chiar salic sau natric sub
50 cm adâncime) şi proprietăţi gleice (orizont Gr) sub 50 cm adâncime. Pe teritoriul comunei
Cotnari acestea ocupă 656 ha.
O răspândire mult mai mică şi eterogenă o au erodosolurile, soluri din clasa
antrisolurilor. Acestea sunt soluri puternic erodate sau decopertate ca urmare a acţiunii
antropice astfel că orizonturile rămase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol. De
regulă, prezintă la suprafaţă un orizont Ap provenit din orizont B sau C, sau din AC sau AB
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având sub 20 cm grosime. Erodosolul se defineşte ca fiind un sol erodat decopertat, astfel
încât orizonturile râmase nu permit încadrarea într-un anumit tip de sol. Astfel, materialul
adus la zi suferă eroziunea accelerată. Erodosolurile s-au format pe versanţii supuşi eroziunii
accelerate, eroziune cu ritm şi intensitate mare datorită folosirii neraţionale a terenurilor.
Repartiţia acestora este foarte neuniformă, pe o suprafaţă de 964 ha, apărând mai ales pe
terenurile cu înclinare mare.
Alte tipuri de soluri întânite pe teritoriul comunei sunt:
- Lăcovişti 178 ha;
- Protosoluri aluviale 1210ha;
- Regosoluri şi litosoluri 25 ha;
- Renzine 167 ha;
- Soluri brune 933 ha;
- Soluri cenusii 1012 ha;
- Soluri pseudogleice 19 ha.
Solurile aluviale din lunci prezintă adesea un exces de umiditate. Pe versanţi se
întâlnesc eroziuni de suprafaţă care degradează terenurile prin aducerea la zi a marmelor,
uneori solifere sau chiar a rocilor dure în vest.
Pantele supuse proceselor de alunecare sunt frecvente. Pe dealurile înalte din vest
predomină solurile cenuşii de pădure, iar în partea de est se întâlnesc suprafețe cu soluri de tip
cernoziom şi levigat. Pe luncile interioare se găsesc soluri aluvio - coluviale. În partea de nord
- est şi vest solurile sunt slab acide, iar în partea centrală şi de est se întâlnesc soluri neutre sau
cu o reacţie alcalină.
5.2.6 Vegetația
Vegetaţia naturală aparţine zonei forestiere de podiş şi pajiştilor stepice în câmpia
colinară. Pădurile ocupă aproape toată jumătatea de vest a comunei, speciile caracteristice
fiind cele ale unei păduri de foioase.
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Din codrii vestiţi de stejar din Moldova, care „ofereau bună pază şi loc de refugiu
locuitorilor la vremuri grele”, cel mai renumit era „codrul Cotnarilor şi cel al Tigheciului”.
În 1973, mai rămăseseră 64 ha – Făgat secular, care fac parte din pădurea ce se întinde pe
versantul nordic al Dealului Catalina, declaraţi „rezervaţie naturală”.
Pădurea cu arbori seculari la limita superioară, tufănişuri în care predomină păducelul,
porumbarul şi măceşul, în umbra cărora puieţii de stejar, arţar, paltin şi alte specii de arbori
încearcă să refacă pădurea de odinioară, specii de origine sudică şi continentală din covorul
ierbos, este supusă astăzi unui proces de degradare rapidă şi ireversibilă prin intervenţia
nechibzuită a omului: stropiri, chimizări, ierbicidări, păşunat abuziv, tăieri masive şi abuzive
de arbori (chiar din perimetrul rezervaţiei).
Flora poate fi împărţită în următoarele tipuri biologo - ecologice principale:
- floră silvică;
- floră stepică ierboasă şi lemnoasă;
- floră halofilă;
- floră palustră şi acvatică;
- floră ruderală şi sagetală.
În cadrul lucrării „Materiale pentru flora localităţii Cotnari şi împrejurimi”, prezintă
cadrul natural al localităţii Cotnari şi consideraţii generale asupra florei şi vegetaţiei – autori
Burduja C., Toma C. şi Lazăr M. – 1963, sunt enumerate 575 de specii, aparţinând la 68 de
familii şi 304 genuri de plante vasculare. Sunt citate un număr de 207 infraunităţi (15
subspecii, 107 varietăţi, 83 forme, o subvarietate şi 2 subforme).
În afara florei spontane, la Cotnari se întâlnesc numeroase specii de plante cultivate:
- pomi fructiferi: vişini, meri, peri, pruni, cireşi – în special soiul „Boambe de Cotnari”;
- plante de cultură: grâu, porumb, floarea soarelui, orz, ovăz;
- viţa de vie, cea mai îndrăgită şi mai renumită plantă din Cotnari.
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Boambele de Cotnari

Podgorie Cotnari
120

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI

Struguri Cotnari
5.2.7 Fauna
Ca şi vegetaţia naturală, şi fauna judeţului a fost puternic afectată de intervenţiile
umane, care au dus la restrângerea arealelor, modificarea componenţei speciilor şi a
posibilităţilor de habitat, reducerea numerică şi chiar dispariţia unor 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 rezervaţii naturale sau protecţii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate (33
specii).
Fauna este strâns legată de specificul vegeteţiei. Astfel, în zona de pădure întâlnim:
veveriţa, căprioara, mistreţul, lupul, vulpea, iepurele etc., specii întâlnite pe toată suprafaţa
judeţului.
Dintre păsări, enumerăm: sturzul, mierla, cucul, ciocănitoarea pestriţă, turturica,
porumbelul etc., iar dintre reptile: şarpele de pădure, guşterul.
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5.2.8 Resurse naturale
Constituie elemente naturale care pot fi utilizate şi valorificate pentru numeroase
activităţi economice următoarele:
- resursele subsolului: nisip, argilă, piatră, ape subterane potabile;
- microclimatele favorabile de pădure şi adăpostire;
- expunerea estică a reliefului Coastei de tranziţie;
- resursele forestiere şi de vânătoare;
- terenurile bune pentru agricultură din zona Câmpiei colinare;
- acumulările şi amenajările piscicole.
Resursele subsolului constau în zăcăminte de piatră și apele subterane freatice sau
captive.
5.3 Podgoriile Cotnari
Podgoria este o regiune întinsă, de obicei deluroasă, cultivată cu plantații masive de
viță de vie, de o anumită categorie, care asigură producerea unui anumit tip de vin. Prin
extensie, termenul podgorie desemnează o regiune viticolă.
În România există 7 regiuni viticole delimitate în baza poziției geografice și a tipului
de sol. Fiecare regiune cuprinde mai multe podgorii, cu mai multe centre viticole. Unele
centre viticole nu aparțin unei podgorii propriu-zise. Lista podgoriilor pe regiuni geografice
cuprinde: Banat, Crișana și Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și
Transilvania.
Podgoria Cotnari este situată aproape de limita nordică de cultura economică a viței
de vie, la intersecția coordonatelor geografice de 470 21' longitudine estică după Greenwich.
Ca și alte podgorii (Campagne, Rheingau, Tokay etc.) și Cotnari se află în zona cu condiții
optime de cultură a viței de vie, cuprinsă numai între 350 și 450 latitudine nordică.
Factorii climatogeni care alcătuiesc biotopul podgoriei au unele trăsături specifice.
Astfel, prin poziţia teritoriului, la latitudinea de 47o21', insolaţia este moderată tot timpul
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anului. Unghiul de incidenţă a razelor solare cu suprafeţele situate în planuri orizontale sau
apropiate ale reliefului este de aproximativ 660 în timpul solstiţiului de vară şi aproximativ
190 în timpul solstiţiului de iarnă. La echinocţii, valoarea acestui unghi depăşeşte cu puţin 420.
Radiaţia solară reprezintă principala sursă de energie pe care o primeşte solul, constituind un
factor important în procesele de evapo - transpiraţie şi agrometeorologică. Un indicator
hotărâtor pentru aprecierea influenţei radiaţiei solare este radiaţia globală, care la Cotnari se
consideră 90,5% kcal/cm2, cifră obţinută prin însumarea radiaţiilor directă şi difuză.
Temperatura aerului condiţionează procesul de fotosinteză, nivelul optim al acesteia fiind
după Martin T. (1972), de 28o ± 3oC.
La Cotnari întâlnim situaţii particulare, în principal din cauza föenizării, care
accentuează printre altele şi radiaţia difuză. Vânturile dominante cele din nord - vest şi pantele
înclinate spre depresiunea Jijiei - Bahlui favorizează acest proces, îmbunătăţindu-se bilanţul
termic al atmosferei şi influenţând durata de strălucire a soarelui care este de două ori mai
mare la Cotnari decât în celelalte podgorii din jurul Iaşului, temperatura şi umiditatea relativă
a aerului şi numărul zilelor cu cer senin.
Temperatura aerului în valori medii multianuale este de 90C. Minima medie
înregistrată în luna ianuarie este de - 3,90C, iar maxima medie în luna iulie de + 30,30C.
Durata de strălucire a soarelui în cursul perioadei de vegetaţie este în medie de 1.500
ore, anual înregistrându-se 4.468 ore.
Nebulozitatea medie anuală este de 5,9 şi variază între 4,3 în august şi 7,5 în
decembrie. În perioada mai - septembrie, nebulozitatea are valori reduse, ceea ce favorizează
insolaţia şi, în consecinţă, maturarea strugurilor.
Umiditatea relativă a aerului este în medie multianuală de 74%, cu maximum 81%, în
lunile decembrie şi minimum 63,5% în luna mai.
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Precipitaţiile atmosferice au un regim anual cuprins între 400 şi 700 mm, dintre care
250 mm în perioada de vegetaţie, între 1 aprilie – 30 septembrie, potrivit caracteristicilor
climatului temperat. La Cotnari, media multianuală a precipitaţiilor este de 476,6 mm.
Evapo-transpiraţia medie anuală este de 644 mm, lunar evaporându-se cantităţi de
apă din ce în ce mai mari, în raport direct cu temperatura medie anuală lunară.
Raionarea microclimatică a podgoriei Cotnari cuprinde 6 tipuri de microclimate, şi
anume:

-microclimatul de şesuri şi lunci;
-microclimatul de versanţi slab însoriţi;
-microclimatul de versanţi moderat însoriţi;
-microclimatul de versanţi bine însoriţi;
-microclimatul de dealuri înalte.

În cuprinsul Podgoriei Cotnari au fost identificate 15 tipuri de sol (după Harta
Pedologică a României din 1971), formate datorită variaţiilor geomorfologice şi orografice,
dar şi funcţie de altitudine şi condiţiile climatice.
În zonă se întâlneşte o gamă largă de tipuri genetice de sol, de la cernoziomurile
levigate din silvostepă, până la solurile brune, pozdolite din Podişul Sucevei.
Datorită climatului specific, în podgorie predomină unul dintre cele mai favorabile
tipuri de sol pentru cultura viţei de vie – cernoziomul levigat – care ocupă majoritarea
pantelor cultivate cu vii, format de depozite nisipo – pietroaso - lutoase, care se găsesc pe
placa de gresie calcaroasă şi a alunecărilor acesteia pe pante.
Complexul solurilor pozdolice ocupă cca. 18% din suprafaţa podgoriei. Aceste soluri
se întâlnesc mai ales în depresiunea Zlodica, pe partea superioară spre Dealul Cătălina, în
Bazinul Horodiştea şi Buhalniţa. Acest complex este reprezentat prin soluri de pădure cenuşii
şi brune podzolite, podzoluri, rendzine podzolice, soluri îngropate şi complexe de glimee.
124

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Solurile scheletice, cu roca parentală la zi, sunt prezente pe versanţi cu pante mari,
cum sunt: Tiglaele lui Baltă, Dealul Cătălina, Dealul lui Vodă etc.
Rendzinele, cu mult humus şi formate pe calcare oolitice, pe marne argiloase, pe
nisipuri bogate în carbonaţi şi pe alte sedimente calcaroase, se întâlnesc deasupra culmii
Dealului Tiglaele lui Baltă, pe seama plăcii de gresie şi de calcare din Dealul Cătălina, Plai
Nou şi pe o anumită porţiune din Bazinul Horodiştei. Rendzinele sunt calcaroase, nisipoase,
nisipo - bolovănoase şi argiloase (pseudo- rendzine).
Lăcoviştele de coastă se întâlnesc pe terenuri cu exces de umiditate provenită din
pânza freatică, pe glimee sau în complexele de cernoziomuri şi podzoluri.
Solurile aluviale şi coluviale se găsesc pe luncile pâraielor şi la piciorul pantelor, mai
ales în văile care formează depresiunea de contact. Pe parcelele pe care s-au amplasat
plantaţiile experimentale, tipul de sol dominant este cernoziomul degradat, cu orizonturi bine
determinate, individualizate.
Ca și istoric, Cotnari apare atât ca târg, cât și ca podgorie înainte de domnia lui Ștefan
cel Mare - 1457 – 1504, prima mențiune scrisă despre viile de la Cotnari găsindu-se într-un
„mertic” sau „obroc” datat în anul 1448, document domnesc prin care se atesta că Petru al IIlea dăruia mănăstirii din poiana o cotă de vin din via de la Cotnari. Cronicarii Nicolae Costin
şi Manolache Drăghici precizează că viile de la Cotnari erau cunoscute încă înainte de
întemeierea principatului Moldovei (1359). D. A. Xenopol în „Istoria românilor din Dacia
Traiană”, fixează anul 1288, iar Radu Roseti, 1250. După părerea lui Mihai Costăchescu în
Documente Moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, 1932, confirmată de profesorul Ştefan
Bârsănescu, viile de la Cotnari datau de pe timpul geto - dacilor.
Săpăturile arheologice întreprinse în anul 1967 pe Dealul Cătălina au scos la iveală o
cetate traco - getică din secolul al IV-lea î.Chr. unde s-au găsit numeroase obiecte specifice
culturii viţei de vie, prelucrării strugurilor, păstrării şi transportării vinurilor. Aceste mărturii
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atestă că viţa de vie era cunoscută şi cultivată pe aceste meleaguri cu cel puţin un mileniu şi
jumătate înaintea primei dovezi materiale.
Săpăturile arheologice care s-au executat ulterior în înprejurimile localităţii, în
apropierea bisericii domneşti a lui Ştefan cel Mare, ca şi documentele de arhivă scoase la
iveală de arheologi şi istorici ca Gh. Balş, N. Iorga, C.C. Giurăscu, C. Moisil, D. Slătinaru, I
Gugiuman ş.a., au demonstrat permanenţa preocupărilor specifice viticulturii din vremuri în
care existau documente scrise.
Grigore Ureche consemnează că, în anul 1.400, Alexandru cel Bun „a tocmit boieri
mari în sfat de chiverniseală a ţării şi a pământului Moldovei şi numise Paharnic Mare şi
Pârcălab de Cotnari şi ispravnic al viilor domneşti de la Cotnari şi Hârlău”.
În timpul domniei lui Ştefan cel Mare existau suprafeţe cultivate de voievod, cât şi
prin grija domnului, care poruncise să se construiască drumuri şi poduri de piatră peste pâraie,
către crame şi pivniţe (există astăzi vestigiile unor poduri: unul peste pârâul Cârjoaia, altul
peste pârâul Zlodica).
Viile de la Cotnari prezentau interes deosebit atât pentru domnitori, cât şi pentru
marile mănăstiri ale Moldovei.
Vasile Lupu poseda printre altele, două fălci de vie la Cotnari, pe dealul Gheruşei,
„cumpărate”, pe care le-a moştenit şi fiul său Stefăniţă Vodă, care la rândul său le dăruieşte
Marelui Stolnic Stamate.
În „Descriptio Moldaviae”, Dimitrie Cantemir notează: „Cotnari e un târguşor vestit
numai prin viile lui neîntrecute, ce stau în fruntea celorlalte”.
O perioadă istorică îndelungată „viile de la Cotnari devin proprietăţile mănăstirilor
din partea de sus a Moldovei, donate prin grija domnitorilor sau a unor înalţi demnitari”.
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La sfârşitul secolului al XVIII-lea, localitatea Cotnari nu mai avea statut de „târg”; ea
trecând în stăpânirea Mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, devenind sat pe moşia mănăstirească, iar
locuitorii săi clăcaşi.
La începutul secolului al XIX-lea, Domnul Mihail Sturza are proprietăţi la Cotnari,
care, după secularizare, trec odată cu averile mănăstirilor, în posesia statului. Ulterior, o bună
parte a viilor a fost vândută la licitaţie, statul reţinându-şi numai partea situată pe Dealul
Paraclis.
Într-o lucrare apărută la Paris în anul 1845, vinul de Cotnari este considerat unul dintre
cele mai bune vinuri din Europa, rivalizând cu cel de Tokay (j.a. Vaillant). El era considerat
adesea superior vinului de Rhin, fiind denumit „perla Moldovei” (Soutza, 1850).
Podgoria Cotnari a constituit în trecut, încă din perioada secolelor XV - XVI, una
dintre cele mai mari din Moldova, vinurile sale făcând faimă regiunii. În evoluţia sa teritorială
şi în timp, podgoria a cunoscut diferite limite.
Astfel, în 1848, suprafaţa ocupată era de 128 ha, iar în 1960 se înregistrau 347 ha.
După reorganizarea I.A.S.-ului, suprafaţa plantată ajunge în anul 1971 la 1190 ha, iar în anul
1975 la 1201 ha.
În 1977 s-au defrişat unele suprafeţe bătrâne, care au redus suprafaţa viticolă la 1191
ha, iar în anul 1980 la 1008 ha. Între anii 1980 – 1985, reorganizându-se mai temeinic
patrimoniul viticol, suprafaţa cu vie ajunge la 1133 ha. În 1995 suprafaţa era de 1129 ha, iar
în prezent, suprafaţa cultivată cu viţă de vie este de 1828,10 ha.
Calitatea vinurilor locale s-a impus şi a fost cunoscută în cadrul diferitelor manifestări
internaţionale şi concursuri naţionale, obţinând numeroase diplome, medalii de aur şi de
argint, Marea medalie de aur la Budapesta, 1972:
Viena – 1875
Budapesta – 1884, 1963, 1966, 1972
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Paris – 1900, 1937
Bucureşti – 1969
Turcia – 1992
Iaşi – 1909, 1911, 1912
Vaslui – 1984, 1987
Focşani – 1992 etc.
În podgoria milenară de la Cotnari, s-a trecut treptat de la ecosistemul natural primitiv,
la cel tradiţional şi industrial, ultimul făcându-şi apariţia odată cu refacerea viticulturii prin
folosirea viţelor altoite.
Îmbinarea armonioasă a numeroşi factori de climă, sol, relief şi, mai ales, de oameni, a
dus la renumele „Cotnari”, la obţinerea unor producţii bune, bine echilibrate şi la producerea
unui vin de calitate superioară.
5.4 Rezervația naturală „Pădurea Cătălina”
Rezervația naturală de interes național „Cătălina – Cotnari” este un făget secular cu
arbori de 150 – 200 ani, fag și gorun. Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin
Legea Nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național
- Secțiunea a III-a - zone protejate și reprezintă o zonă împădurită pe Dealul Cătălina cu rol
de protecție pentru specii arboricole de fag Fagus sylvatica și gorun Quercus petraea cu
vârste cuprinse între 150 și 200 de ani. În arealul rezervației se află un exemplar din specia de
fag de Crimeea (Fagus taurica). Rezervația aparține de Ocolul Silvic Hârlău, Direcția Silvică
Iași, se întinde pe 7,6 ha pe Dealul Cotnari, lângă Cetarea Dacică, la o altitudine de 400 m.
5.5 Cetatea geto - dacică „Cotnari”
Cetatea geto – dacică dăinuie de mai bine de 2.500 ani fiind construită în secolele IV –
III î.Hr. chiar pe creasta Dealului Cătălina. S-au făcut săpături arheologice în anul 1967, iar
zona a fost declarată protejată. Cetatea dacică de la Cotnari a fost inclusă în Lista
Monumentelor Istorice de valoare excepțională. Săpăturile arheologice au scos la iveală urme
de locuințe, obiecte de fier, cuțite, topoare, obiecte din bronz, ceramică etc.
128

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Construcția a avut o mare importanță strategică, cu ziduri, valuri de pământ cu miez de
piatră, șanțuri succesive de apărare . Fortificațiile descoperite arată că a fost ridicată pentru
apărarea împotriva atacurilor barbare, iar tehnica de realizare dovedește că a fost singurul tip
de „murus dacicus” păstrat în țară.
Platoul de 4 ha de pe Dealului Catalina, în a cărui margine de NV se află o cetate
hallstattiana târzie, construită la începutul secolului al IV-lea î.e.n. Laturile de NV și NE sunt
marcate de pante a căror înclinare a fost accentuată prin executarea unor excarpări. Pe capul
celor două pante a fost construit un val cu baza de 4 - 6 m, având înălțimea actuală de 0,40 - 1
m, prevăzut în interior cu zid de piatră pentru consolidare, înalt de 0,60 - 0,80 m. Valul de pe
latura de SV se găsea amplasat la capătul unei suprafețe în pantă, pe direcția NS, de aceea la
acesta există două întreruperi, plasate în zona de maximă acumulare a viiturilor, divizându-l în
trei segmente egale între ele. Nici pe această latură valul nu are șanț adiacent. Pentru a asigura
stabilitatea valului de pe latura de SV, s-a construit o armătură dintr-un ansamblu de ziduri de
piatră cu emplecton de nisip și schelărie de bârne de stejar. Segmentul al treilea, în afară de
zidul longitudinal, are o serie de ziduri transversale. Peste această țesătură de zidărie se așează
umplutura de pământ. O armătură de tip identic se găsește pe latura de SE, înaltă de 5 m, cu
baza 25 m, care reprezintă o întrerupere destinată intrării. Spre deosebire de celelalte laturi,
aici valul este prevăzut la exterior cu un șanț adiacent, cu lățimea superioară de 23 m și adânc
de 6 m. În afară de acesta, ca element complementar valului, apare palisada, clar semnalată pe
laturile de SV și SE, construită din pari cu secțiunea de 0,15 – 0,30 m, așezați la distanța de
1,50 – 1,80 în unul de altul. Palisada are o înclinație spre exterior de 70 - 80 grade.
Cercetările arheologice au pus în evidență existența unor locuințe de suprafață și a
unor bordeie. De asemenea, au fost identificate și resturi de locuire din sec. III—II î.e.n. care,
după modul în care sunt dispuse, dovedesc faptul că locuitorii din aceasta perioada nu au mai
utilizat vechile fortificații geto - dacice, cetatea încetând de a mai fi folosita datorită invaziei
bastarnice. Locuirea din sec. III—II î.e.n., aparține tot populației autohtone daco - getice. Este
probabil ca de pe înălțimea Cătălina să provină o statueta de bronz a lui Apollo, descoperită în
1834 sau 1835 în fosta vie a lui Statakin.
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Din punct de vedere militar, cetatea se afla pe un deal care domina zona, fiind
inaccesibilă din cauza pantelor abrucpte în trei puncte cardinal: nord, est și vest. Singura cale
de acces este dinspre sud, în lungul crestei. Acolo au fost găsite de arheologi și parțial
conservate, urmele unei fortificatii din piatră, construit în transversul dealului, având în față
un șanț de apărare întărit cu un val de pământ și piatră.
Dealul Cătălina era într-un sistem de apărare care cuprindea 6 cetăți dacice,
necercetate în totalitate de arheologi.
Rezervatia arheologică de la Cotnari s-a înființat în 1992 și aparține Muzeului de
Istorie a Moldovei. Rezervația pate fi vizitată, având ca și cale de acces drum asfaltat până pe
platoul cetății.
5.6 Istoric
Aşezarea datează din epoca medievală, mai precis din perioada formării voievodatului
Moldovenesc. Statutul administrativ între secolul al XVI-lea şi al XVII-lea este cel de târg
domnesc. Târgul îşi menţine prosperitatea prin exploatarea viilor, comerţ şi mesteşuguri
legate de activitatea viticolă. Târgul avea „ocol” format din sate şi moşii care se întindeau
spre est până la Belceşti, spre vest şi nord până în zona Stolniceni- Prăjescu şi spre sud până
în zona Cucuteni - Băiceni. Apoi, din sec. al XVI-lea decade și îşi pierde „ocolul” devenind
moşie a Mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi. Târgul este readus la dimensiunile unui sat, mulţi
dintre locuitori devenind din embaticari clăcaşi. Localitatea renaşte după secularizarea
averilor mănăstireşti din 1864 menţinându-și şi sporindu-și faima de centru viticol, crescând
ca activitate economică legată în special de viticultură şi pomicultură.
Structura etnică a populaţiei în secolul al XVI-lea pune în evidenţă următoarele:
- populaţia majoritară era formată din embaticari saşi, unguri şi români transilvăneni
de religie catolică veniţi în localitate în secolul al XV –lea (cca. 1000 de persoane).
Comunitatea catolică este cea mai prosperă în târgul viticol „cea mai numeroasă şi înstărită
comunitate etnică din târg” (N. Iorga - Istoria comerţului romanesc).
130

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
- populaţia românească, ortodoxă – embaticari. În această perioadă structura etnică a
populaţiei este reprezentată şi în administraţia târgului (un soltuz sas „Hanos” şi un soltuz
român – „Simeon” – N. Iorga: Studii şi Documente). Această structură etnică este
reprezentată şi în structura urbană a târgului din secolul al XVI-lea. Avea 2 centre de interes:
principalul centru creat în jurul bisericii catolice – case cu
temelia din piatră şi partea superioară din lemn cu dimensiuni şi
densitate mare de locuire (situl arheologic de vis-a-vis de biserica
catolică);
centrul de interes situat de o parte şi de alta a drumului judetean
DJ 281 C format din Biserica Ortodoxă Sf. Parascheva şi „curtea
domnească”.
După secolul al XVII-lea, depopularea localităţii se referă în primul rând la dispariţia
populaţiei de religie catolică. Astfel, nucleul de interes al localităţii legat de biserica catolică
decade, clădirile şi biserica sunt ruinate, iar localitatea funcţionează mai mult în jurul Bisericii
Ortodoxe Sf. Parascheva.
Populaţia are structura şi evoluţia ascendentă de la sfarşitul secolului al XIX-lea fiind
formată din:
- romani de religie ortodoxă - majoritari;
- romani, unguri, saşi – de religie catolică;
- lipoveni – ortodocși pe stil vechi, ţigani – ortodocși, evrei - religie mozaică minoritari.
Comuna Cotnari a fost reînfiinţată în 1896 pe conturul aproximativ actual şi prezintă o
continuitate de unitate administrativă din 1931.
Studiul ruinelor şi siturilor arheologice din localitatea Cotnari a făcut obiectul
cercetărilor istorice încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea.
Aceste cercetări s-au materializat cu amenajarea pentru vizitare, în prima jumatate a secolului
al XX-lea, a Cetății de la Horodiştea. Aceasta nu a dus decât la spolierea (prădarea) sitului
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arheologic. În 1980, peste ruinele zidului de apărare din dealul Cătălina s-a realizat un muzeu
care a pus în evidenţă zidul de apărare al fostei „Cetăţi”, precum şi forme de locuire. Muzeul
a fost distrus şi situl istoric a fost spoliat în perioada 1989 - 1992.
Deşi, toată „moştenirea epocii Despot - Voda” din localitatea Cotnari a fost comentată
de toţi istoricii şi s-au depistat în mare parte siturile arheologice legate de această perioadă, nu
s-au facut cercetări pentru a se determina clar care a fost destinaţia zonelor de construcţii
civile descoperite vis-a-vis de Biserica Catolică şi nu s-au luat măsuri pentru protejarea
Bisericii Catolice, a sitului său aflat în zona de acţiune a pârâului din partea de est.
Evoluția localităților după 1990
Cu excepţia monumentului clasat, restul clădirilor au fost realizate după 1930,
majoritatea după 1944.
În ceea ce priveşte evoluţia urbanistică a localităţii, asa cum s-a menţionat, în periada
medievală localitatea avea 2 centre de interes, în jurul nucleelor istorice. Trama stradală şi
parcelele din jurul acestora nu au suferit transformari majore.
După 1990 modificările în parcelar sunt în legătură cu intravilanul localităţii
(reducerea / extinderea perimetrului intravilanului) sau de reîmpărţire a unor parcele mai mari.
Nu sunt până în prezent mutaţii majore în ceea ce priveşte funcţiunile reprezentative – zonare
funcţională, dotări, echipamente etc.
În ceea ce priveşte evoluţia localităţilor nu au fost identificate operaţiuni urbanistice
importante, cu excepţia realizării lucrărilor de infrastructură rutieră majoră aferente
drumurilor clasate: DN 28 B, DJ 281, DJ 281C DC 135 şi DC 144.
În urma analizei Planului Urbanistic General, s-a constatat că nu s-au realizat parcelări
/ reparcelări noi, decât accidental, în cazuri în care se dorea realizarea unei noi locuinţe în
vecinătatea altora existente. Nu s-au înregistrat operaţii de demolare a construcţiilor de locuit,
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iar în cazul anexelor gospodăreşti această operaţie are caracter mai mult de asanare decât de
demolare, construcţiile autodemolându-se ca urmare a fondului vechi construit.
De asemenea, în comuna Cotnari nu au fost identificate lucrări higrotehnice şi nici alte
artere de circulaţie noi şi nici nu sunt amenajate parcaje publice, trotuare sau spaţii plantate ce
să pună în valoare monumentele sau obiectivele publice.

133

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
5.7 Personalități
Cezar Petrescu (1892 - 1961) - romancier,
nuvelist, traducător și gazetar roman
Cezar Petrescu (născut la 1 decembrie 1892,
Cotnari, Iași – decedat la 9 martie 1961, București) a
fost un romancier, nuvelist, traducător și gazetar român,
redactor la Adevărul, Dimineața, Bucovina, Țara nouă,
Voința, fondator și co-director, alături de Pamfil
Șeicaru, al revistei social - politice și culturale Hiena
(1919 - 1924).
Cezar Petrescu s-a născut în satul Hodora,
comuna Cotnari, județul Iași, fiu al inginerului Dimitrie
Petrescu, profesor la Școala Agricolă Trifești lângă
Roman, unde viitorul scriitor a și învățat între anii 1901
- 1903. Urmează liceul la Roman și apoi, la Iași, unde
își ia bacalaureatul în anul 1911. Obține licența în drept
în anul 1915.
Cezar Petrescu, scriitor fecund, care pe urmele lui Honoré de Balzac aspira să scrie o
nouă "Comedie umană", o cronică românească a veacului XX. Este unul din cei mai de seamă
gazetari din prima jumătate a veacului.
Alături de Lucian Blaga, Adrian Maniu și Gib Mihăescu întemeiază revista
„Gândirea” în anul 1921. Este fondator al ziarelor Cuvântul și Curentul în 1928; director al
ziarului oficios România în 1938 și al revistei România literară, 1938 - suprimate în 1940. Din
1955 devine membru al Academiei Române și se afirmă ca romancier cu romanul
„Întunecare” (1927 - 1928).
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Obține Premiul Național pentru Literatură în 1931 și Premiul de Stat pentru
Dramaturgie în 1952 pentru piesa „Nepoții gornistului” - colaborare cu M. Nivicov.
Opera lui Cezar Petrescu cuprinde circa 70 volume: romane , nuvele, piese de teatru,
proză fantastică și literatură pentru copii, studii, note de călătorie și memorialistică.
Cronica românească a veacului XX
■ Rodul pământului
▪ Scrisorile unui răzeș, 1922
■ Război și pace
▪ Întunecare, 2 vol., 1927 - 1928
▪ Ochii strigoiului, 1942
▪ Plecat fără adresă
▪ Sosit fără adresă
■ Capitala care ucide (temă semănătoristă)
▪ Calea Victoriei, 1930
▪ Greta Garbo, 1932
▪ Duminica orbului, 1934
▪ Carlton
▪ Oraș patriarhal, 1930
■ Ciclul 1907 - Mane, Tekkel, Fares, 1937
▪ Noi vrem pământ, 1938
▪ Pământ … mormânt,
■ Comoara regelui Dromichet, 1931
■ Aurul negru, 1934
■ Apostol, 1933 și 1944 - Scris în memoria primului sau dascǎl, Nicolae Apostol
Literatură pentru copii
■ Fram, ursul polar, 1931
■ Cocârț și bomba atomică, 1945
■ Pif - Paf - Puf, 1945
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■ Omul de zăpadă, 1945
■ Iliuță copil, 1945
■ Neghiniță, 1945
Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” - Bușteni a luat ființă la 17 decembrie 1967, în
casa unde scriitorul s-a statornicit în 1937 pentru tot restul vietii, după ce pâna la 45 ani
publicase peste 20 volume și depusese o vastă activitate în presa. Construită în stil românesc
orășenesc în primele decenii ale secolului al XX-lea vila cuprinde o bogată colecție de scoarțe
vechi, ceramică românească, mobilier rustic, tablouri, statui, peste 10 000 volume și reviste,
toate donate de urmașii scriitorului. În întregul său, muzeul dezvăluie vizitatorului prețuirea
scriitorului pentru arta populară și marea-i pasiune pentru carte.

Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” - Bușteni
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5.8 Elemente de patrimoniu
În lista inventarului de patrimoniu al României, comuna Cotnari deține:
Poziția din
Lista
monumentelor
istorice 2010
263

IS-I-s-A-03562

264

IS-I-s-A-03563

265

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

Ruinele bisericii
catolice „Sf.
Maria”
Situl arheologic
„Cetatea de la
Cotnari”

Sat Cotnari,
Com. Cotnari

În vatra satului

Sec. XV, Epoca
Medievală

Sat Cotnari,
Com. Cotnari

Latène,
Hallstatt, Sec. II
– III, Sec. IV

IS-I-m-A03563.01

Cetatea de la
Cotnari

Sat Cotnari,
Com. Cotnari

266

IS-I-m-A03563.02

Cetatea de la
Cotnari

Sat Cotnari,
Com. Cotnari

267

IS-I-s-A-03564

Situl arheologic
de la Cotnari

Sat Cotnari,
Com. Cotnari

450

IS-I-s-B-03604

Sat Hodora,
comuna
Cotnari

451

IS-I-s-B03604.01

Situl arheologic
de la Hodora,
punct „Dealul
Calafat”
Așezare

„Dealul
Cătălina” la
marginea de NV
a satului
„Dealul
Cătălina” la
marginea de NV
a satului
„Dealul
Cătălina” la
marginea de NV
a satului
În vatra satului,
în jurul Curții
Domnești
„Dealul
Calafat”, la cca.
1 km E-N-E de
sat
„Dealul
Calafat”, la cca.
1 km E-N-E de
sat
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Sat Hodora,
comuna
Cotnari

Sec. II-III
p.Chr., Epoca
romană
Începurul
secolului IV a
Chr. Hallstatt
Sec. XV – XVII,
Epoca
medievală

Sec.
XVIII,
Epoca
Medievală
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452

IS-I-s-B03604.02

Așezare

Sat Hodora,
comuna
Cotnari

453

IS-I-s-B03604.03

Așezare

Sat Hodora,
comuna
Cotnari

454

IS-I-s-B03604.04

Așezare

Sat Hodora,
comuna
Cotnari

1320

IS-II-m-B-04117

Pod de piatră

1342

IS-II-a-A-04135

1343

IS-II-a-A04135.01

1344

IS-II-a-A04135.02

Ansamblul
medieval „Curtea
Domnească”
Biserica
„Cuvioasa
Parascheva”
Palatul Domnesc
- ruine

Sat Cârjoaia,
comuna
Cotnari
Sat Cotnari,
comuna
Cotnari
Sat Cotnari,
comuna
Cotnari
Sat Cotnari,
comuna
Cotnari

1345

IS-II-a-A-04136

„Dealul
Calafat”, la cca.
1 km E-N-E de
sat
„Dealul
Calafat”, la cca.
1 km E-N-E de
sat
„Dealul
Calafat”, la cca.
1 km E-N-E de
sat

Sec. IV p.Chr.,
Epoca
DacoRomană
Sec. II – III
p.Chr.
Epoca
Romană
Eneolitic,
cultura
Cucuteni, faza B
Sec. XV

Sec. XV

1493

Sf. Sec. XV

Biserica Catolică
Sec. XV
- ruine
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Institutul Național al Patrimoniului,
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 670 bis/1.X.2010
http://patrimoniu.gov.ro/images/LMI/LMI-2010_IS.pdf
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5.9 Zone protejate
Zone și situri natural protejate:
Pădurea Cătălina – 7,6 ha – așezată în partea de nord;
Cetățuia de la Cotnari, dovadă a vechii culturi tracice (întărită cu șanțuri și valuri de zid de
piatră).
Zone și ziduri construite protejate – monumente de arhitectură:
Podul de piatră (sat Cîrjoaia, comuna Cotnari) sec. XV cu reparații în anul 1840;
Ansamblul Curților Domnești sec. XV (sat Cotnari, comuna Cotnari) cuprinde:
Biserica Cuvioasa Parascheva, ctitorie 1493;
Ruinele Palatului Domnesc, sfârșitul secolului al XV-lea;
Ruinele Bisericii Catolice, 1561 – 1562, sat Cotnari, comuna Cotnari.
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5.10 Cotnari în imagini

Cultură de viță de vie nobilă pe dealurile de la Cotnari
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Cultură de viță de vie nobilă pe dealurile de la Cotnari
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Dealul Cătălina - Ruinele cetății geto - dacice

Podul de piatră
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Vedere de pe Dealul Cătălina
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Pădurea Cătălina
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Biserica Catolica
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Ruinele Bisericii Catolice

Inscripție în limba latina din incinta ruinelor
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Ruinele Bisericii Catolice
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Ruinele Schola Latina
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Beciurile Domnești ale lui Ștefan cel Mare
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Drum local localitatea ……
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……………
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Biserica Sf. Parascheva
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Linie de îmbuteliere Cotnari S.A.

Medalii obținute de vinurile de Cotnari
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Crama Cotnari S.A.
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Porți de lemn sculptate manual – Cotnari S.A.
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6.1 Fondul funciar
Conform datelor Institutului Național de Statistică, comuna Cotnari a înregistrat în
anul 2013 următoarele date cu privire la fondul funciar, după modul de folosință a
suprafețelor agricole:
Suprafața fondului funciar după modul de folosință
Comuna Cotnari, județul Iași - 2013
Modul de folosință pentru suprafața agricolă Forme de proprietate
Total
Total
Proprietate privată
Total
Agricola
Proprietate privată
Total
Arabila
Proprietate privată
Total
Pasuni
Proprietate privată
Total
Finete
Proprietate privată
Total
Vii si pepiniere viticole
Proprietate privată
Total
Livezi si pepiniere pomicole
Proprietate privată
Total
Terenuri neagricole total
Proprietate privată
Total
Paduri si alta vegetatie forestiera
Proprietate privată
Total
Ocupata cu ape, balti
Proprietate privată
Total
Ocupata cu constructii
Proprietate privată
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Hectare
9159
6262
6188
5326
2573
2335
1645
1031
573
572
1039
1030
358
358
2971
936
1896
299
153
7
177
160

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Total
Proprietate privată
Total
Proprietate privată

Cai de comunicatii si cai ferate
Terenuri degradate si neproductive

277
20
468
450

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo-online
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
Modul de folosință a suprafețelor agricole
Terenuri degradate si neproductive
Cai de comunicatii si cai ferate
Ocupata cu constructii
Ocupata cu ape, balti
Paduri si alta vegetatie forestiera
Terenuri neagricole total
Livezi si pepiniere pomicole
Vii si pepiniere viticole
Finete
Pasuni
Arabila
Agricola

0

Agricola Arabila

Hectare

6188

2573

1000

Pasuni

Finete

1645

573

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Terenuri
Paduri si
Ocupata Cai de
Vii si Livezi si Terenuri
Ocupata
degradate
alta
cu
comunica
pepiniere pepiniere neagricol
cu ape,
si
vegetatie
constructi tii si cai
neproduct
viticole pomicole e total
balti
forestiera
i
ferate
ive
1039
358
2971
1896
153
177
277
468
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6.2 Populația
Comuna Cotnari a înregistrat la recensământul din 2011 o populație de 7248 locuitori.
Evoluția gospodăriilor înscrise în rolul agricol al comunei Cotnari:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3042

3042

3042

3059

2841

2623

2630

Evoluția construcțiilor de locuințe – autorizații emise:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
11
12
13
5
8
2

2014
7+13

emise până în septembrie 2015
autorizații locuințe și anexe agricole
3)
autorizație pentru complex de locuințe S.C. COTNARI S.A.

20151
6

1)
2)

6.2.1 Populația pe categorii de vârstă
Populația după domiciliu
pe grupe de vârstă și sexe la 1 iulie 2014
Institutul Național de Statistică, Baza de date Tempoonline
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2
&lang=ro&context=11
Vârste și grupe de vârstă
Total

0 – 4 ani

5 – 9 ani

Sexe
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total

8033
4163
3870
417
213
204
533
160

Populația stabilă
pe grupe de vârste și sexe, 2011
Tabelul 3. Populaţia stabilă pe sexe
şi grupe de vârstă – judeţe,
municipii, oraşe, comune
http://www.recensamantromania.ro/
rezultate-2/
Număr persoane
7248
3713
3535
466
237
229
512
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10 – 14 ani

15 – 19 ani

20 – 24 ani

25 – 29 ani

30 – 34 ani

35 – 39 ani

40 – 44 ani

45 – 49 ani

50 – 54 ani

Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin

274
259
632
335
297
647
347
300
613
319
294
554
282
272
523
304
219
706
369
337
687
380
307
506
313
193
350
215
135
161

279
233
670
349
321
619
329
290
417
209
208
336
191
145
474
232
242
577
307
270
569
336
233
340
212
128
319
186
133
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55 – 59 ani

60 – 64 ani

65 – 69 ani

70 – 74 ani

75 – 79 ani

80-84 ani
85 ani și peste

Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin

328
177
151
388
180
208
285
128
157
220
87
133
299
116
183
218
83
135
127
41
86

358
176
182
413
195
218
206
83
123
359
156
203
300
118
182
220
89
131
93
29
64

6.2.2 Mișcarea naturală
Mișcarea natural a populației este un fenomen biologic – social aflat sub influența
unor evenimente demografice pure, nașterea și decesul. Mișcarea natural exprimă procesul de
reînnoire al unei populații de tip închis, nesupuse fluxurilor migratorii. Indicatorul care
sintetizează mișcarea natural a populației este sporul natural (sporul natural = născuți vii decedați).
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Născuți vii pe județe și localități – Comuna Cotnari, număr persoane
Ani
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
138
103
95
107
96
116
109
87
106
65

2012
81

2013
85

2014
72

Decedați pe județe și localități – Comuna Cotnari, număr persoane
Ani
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
112
104
108
91
92
81
101
96
109
78

2012
115

2013
92

2014
85

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

Născuți morți pe județe și localități, număr persoane
Județe

Localități

Iași

COTNARI

Ani
2002
1

2004
1

2006
1

2007
2

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

Decedați sub 1 an pe județe și localități, număr persoane
Județe

Localități

Iași

COTNARI

2002

2003

2004

4

6

2

Ani
2005
2008
4

1

2009

2011

2012

1

1

2

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

Decedați sub 1 an cu reședința obișnuită în România pe județe și localități, număr persoane
Județe
Localități
Anul 2012
Iași
COTNARI
2
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11
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6.2.3 Nupțialitate și divorțialitate
Fenomenul de nupțialitate definește masa căsătoriilor sau a persoanelor care se
căsătoresc în limitele unei perioade de timp determinate, de obicei anul calendaristic. Pentru
analiza nupțialității vârsta joacă un rol esențial, legislația majorității țărilor stabilind vârsta
minimă la care o persoană poate încheia o căsătorie fără alte implicații procedurale, în afară
de asentimentul cuplului. Nupțialitatea înregistrată în comuna Cotnari:
Căsătorii pe județe și localități - Comuna Cotnari, județul Iași, număr
Ani
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
47
50
49
39
42
45
52
30
27
36
24
26
35
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

Fenomenul de divorțialitate caracterizează masa divorțurilor într-o perioadă de timp
delimitată. În general, analiza divorțialității încadrează numărul divorțurilor în limitele unui
an calendaristic. Intensitatea fenomenului se stabilește ca mărime relativă, comparând
numărul persoanelor care au divorțat în anul caracteristic. Divorțialitatea înregistrată în
comuna Cotnari:
Divorțuri pe județe și localități – Comuna Cotnari, județul Iași, număr
Ani
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6
3
10
8
16
13
17
12
23
11
14
12
7
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11
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2012

2013

2014

2015

1
2
5
16
9
9
13
17
13
© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

6.2.4 Stabiliri și plecări cu reședința, emigrări
Stabiliri de reședința pe județe și localități – Comuna Cotnari, număr persoane
Ani

11

11

5

8

7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Plecări cu reședință pe județe și localități – Comuna Cotnari, județul Iași – număr
persoane
Ani

92

80

109

80

41

36

36

45

39

42

66

72

72

89

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11

Emigranți definitivi pe județe și localități de plecare
Județe

Localități

2003

2004

2005

Iasi

COTNARI

2

3

4

Ani
2006
2009 2010
Număr persoane
5
2
1

2011

2013

2

1

© 1998 - 2015 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=11
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6.2.5 Structura etnică
Români
Romi
6953

59

Turci

Altă etnie

*

*

*Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
** Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la etnie

Informație
nedisponibilă**
233

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

6.2.4 Structura religioasă
Ortodoxă
Romano-catolică
Penticostală
Adventist de ziua a 7-a
Martorii lui Iehova
Creștină după rit vechi
Altă religie
Atei
Informație indisponibilă

6519
303
7
6
9
39
130
*
234

*Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)
** Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la religie
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

6.3 Infrastructura
6.3.1 Infrastructura de utilități
6.3.1.1 Alimentarea cu apă și canalizarea
Rețeaua de distribuție a apei cuprinde 16,9 km și este alcatuită dintr-o conductă de
aducțiune principală și o rețea de distribuție secundară. Conducta de aducțiune principală este
alcatuită din polietilena de înaltă densitate PEHD, cu DE 200 x 18,2, PN 16, PE 100 și
reprezintă legătura dintre punctul de branșament până la rezervorul de capăt din satul Cotnari.
Aceasta a înlocuit conducta existentă de aducțiune din otel OL Dn 300 mm de la Boldești.
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Rețeaua de canalalizare cuprinde 6,8 km. În paralel cu execuția sistemului de
alimentare cu apă a fost realizată și rețeaua de canalizare care a fost amplasată în zona
centrală a satului Cotnari, aceasta fiind din conducta PVC, având Dn.315x7,7 mm.
6.3.1.2 Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Cotnari beneficiază de rețea de distribuțiea a gazelor naturale doar în
localitatea Cotnari (1 km, de-a lungul DJ 281 C). Extinderile de gaze naturale sunt fezabile,
mai ales în rândul populației, doar în condițiile unei creșteri economice și în cazul în care se
vor regăsi pe teritoriul comunei consumatori mari. În prezent costul de racordare, inclusiv
proiect, este foarte mare comparativ cu situația economică a familiilor din comuna Cotnari.
6.3.1.3 Alimentarea cu energie electrică
Rețeaua de electricitate cuprinde 45,9 km. Alimentarea se face din sistemul național
de electricitate prin rețeaua de medie tensiune de 20KV Hârlău – Tg. Frumos, pozată pe stâlpi
de beton tip RENEL. Posturile de transformare sunt de tip aerian și se alimentează radial din
rețeaua de medie tensiune.
Rețeaua de joasă tensiune LEA 0,4 KV asigură racordarea tuturor beneficiarilor,
realizănd în același timp și iluminatul public. Starea tehnică a rețelei de alimentare cu energie
electrică este în general bună, aflându-se în continuă extindere pentru alimentarea noilor
locuințe.
6.3.1.4 Iluminat public
Rețeaua de iluminat public cuprinde 21 km și necesită lucrări de modernizare prin
înlocuirea lămpilor vechi cu lămpi noi cu consum redus de energie.
6.3.1.5 Alimentarea cu căldură
Locuințele sunt încălzite cu gaze naturale (sobe, centrale termice, convectoare), cu
sobe cu combustibil solid (cea mai mare parte), electricitate. O disfuncționatate majoră o
constituie lipsa încălzirii centralizate în spațiile socio-culturale.
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6.3.1.6 Rețeaua de telecomunicații
Comuna Cotnari este deservită de un ghișeu poștal al Companiei Naționale Poșta
Română. Beneficiază de rețea de telefonie fixă, dispunând de centrală digitală proprie OCB E
10 Bpașcani cu o capacitate de 750 linii, telefonie mobilă, cablu TV și internet.
6.3.1.7 Salubrizare
Colectarea deșeurilor menajere se realizează neselecționat, în saci și sunt transportate
de operatorul economic la depozitul județean de la Țuțora. Lândă gara Cotnari este construită
o platformă de depozitare a gunoiului menajer.
6.3.1.8 Transportul în comun
UAT Cotnari nu are un serviciu propriu de transport în comun, însă comuna este
deservită de transport prin intermediul firmelor private care au obținut licență de transport.
Este necesar amenajarea stațiilor de așteptare călători (10) în următoarele puncte:
- 1 stație pentru localitățile Cireșeni, Zbereni și Făgăt;
- 1 stație în localitatea Valea Racului;
- 1 stație în localitatea Cârjoaia - Piață;
- 1 stație în localitatea Cotnari – Pod Graur;
- 1 stație la intersecția DJ 281 C / DN 2 B – Popas Turistic;
- 1 stație în localitatea Lupăria - Școala Lupăria;
- 1 stație în localitatea Horodiștea - Școala Horodiștea;
- 1 stație în localitatea Bahlui;
- 1 stație la intersecția DC 144 Cotnari-Bahlui cu DJ 281 C;
- 1 stație în localitatea Hodora – Halta Hodora.
În 2012 au fost achiziționate 3 stații din structură de metal și policarbonat și au fost
amplasate în satele Zbereni, Bahlui și Hodora, însă din cauza vandalizării acestea nu pot
asigura un refugiu pentru călători.
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6.3.2 Rețeaua de drumuri locale
Rețeaua de drumuri locale conform HCL nr. 20/27.06.2013:
Traseu
Kilometri Îmbrăcăminte
Cotnari – Horodiștea - Lupăria
5,500
asfaltat
Cârjoaia – Valea Racului –
11,000
asfaltat
Cireșeni – Zbereni - Sticlăria
Drum comunal DC 144
Cotnari - Bahlui
3,000
Drumuri de exploatare și extravilan
270,802
vicinale
Drumuri sătești
Cotnari
9,250
Drumuri sătești
Horodiștea
14,390
Drumuri sătești
Hodora
8,630
Drumuri sătești
Bahlui
2,960
Drumuri sătești
Valea Racului
7,000
Drumuri sătești
Lupăria
3,400
Drumuri sătești
Cârjoaia
10,350
Drumuri sătești
Zbereni
1,970
Drumuri sătești
Făgăt
3,680
Drumuri sătești
Iosupeni
0,370
Drumuri sătești
Cireșeni
1,250
Ulițe
Lupăria
0,400
Ulițe
Horodiștea
0,400
Ulițe
Cârjoaia
1,000
Ulițe
Zbereni
1,000
Ulițe
Iosupeni
0,300
Ulițe
Bahlui
0,500
Ulițe
Hodora
3,200
Ulițe
Făgăt
0,500
Ulițe
Valea Racului
1,000
Drumuri locale
Drum comunal DC 135 A
Drum comunal DC 135 B
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Ulițe
Trotuare/Alei pietonale

Cireșeni
Cotnari

Drumuri comunale
Drumuri de exploatare și vicinale
Drumuri sătești
Ulițe
TOTAL
Trotuare

0,500
1,200
19,500 km
270,802 km
63,250 km
10,000 km
363,552 km
1,200 km

6.4 Mediu
6.4.1 Calitatea factorilor de mediu
Factorii de mediu aer, apă, sol, vegetație și faună constituie o parte importantă a
oricărei comunități umane. În același timp, ei reprezintă resursele de mediu cele mai
vulnerabile și cele mai frecvent supuse acțiunii factorilor populanți, având consecințe directe
și grave atât asupra calității mediului înconjurător, cât și asupra sănătății populațiilor și a
celorlalte organisme vii.
Factorii de mediu se află în relație de interdependență unul față de celălalt, atfel încât
orice intervenție antropică asupra unei componente de mediu induce inevitabil consecințe și
asupra celorlalte.
Diminuarea calității mediului este determinată de două categorii de acțiune:
- acțiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, sărături, unele
fenomene climatice și hidrologice), care afectează clitatea solurilor, apelor, aerului florei și
faunei;
- acțiuni 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 și accentuarea unor fenomene fizice.
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Calitatea aerului
Calitatea aerului poate fi alterate printr-o serie de surse locale cu caracter temporar –
accidental, reprezentate de activități umane cum ar fi: procesele de ardere pentru încălzirea
locuințelor, instituțiilor publice și a spațiilor socio-culturale, transportul rutier – emisiile de
noxe, activitatea firmelor de profil indutrial de pe teritoiul comunei.
Calitatea apei
Calitatea apelor de suprafață, în comuna Cotnari, nu este afectată de surse importante
de poluare. Potențialii poluanți ai apelor de suprafață pot fi apele reziduale provenite din
godpodării și agenți economici coroborat cu lipsa parțială a rețelei de canalizare, dejecțiile
animaliere depozitate necorespunzător, depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere pe
malurile și albia apelor curgătoare, substanțele chimice folosite în agricultură.
Calitatea apelor subterane sunt mai puțin expuse riscului poluării, principalele cauze
fiind: infiltrațiile de la suprafață cu substanțe organice și chimice provenite din activități
umane (depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere, dejecții zootehnice, substanțe
fertilizante și de combatere a dăunătorilor utilizate în agricultură, folosirea closetelor uscate,
lipsa rețelei de canalizare).
Calitatea solului
Solul, ca rezultat al interacțiunilor tuturor elementelor mediului și suport al întregii
activități umane, este infleunțat puternic de acestea atât prin acțiuni antropice, cât și ca urmare
a acțiunii fenomenelor naturale. Calitatea solului este afectată într-o măsură mi mare sau mai
mică de una sau mai multe restricții. Înfluențele dăunătoare ale acestora se reflectă în
deterioararea caracteristicilor și funcțiilor solului, respectiv în capacitatea lor bioproductivă
dar și ceea ce este mai grav, în afectarea produselor agricole și securității alimentelor, cu
urmări serioase asupra calității vieții (poluarea cu nitriți, nitrați, depunerea întâmplătoare pe
sol a deșeurilor menajere, reziduuri și dejecții zootehnice care pot determina depășirea
capacității de absorbție a solului, substanțele chimice pentru combaterea dăunătorilor
administrate incorect, degradarea stării fizice a solurilor datorită factorilor naturali și antropici
– eroziunea).
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Calitatea vegetației și faunei
Vegetația naturală a comunei Cotnari caracteristică silvostepei, ca și biotopurile
caracteristice acesteia au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activități umane:
desțeleniri, defrișări, lucrări ameliorative, chimizare, pășunat intensiv, dezvoltare rurală.
Vegetația forestieră s-a diminuat mult din cauza defrișărilor repetate, valorificarea selectivă a
speciilor valoroase ducând la scăderea calității fondului forestier. Pajiștile au fost deterioarare
din cauza pășunatului excesiv și pe timp umed, neîntreținerea și exploatarea irațională
conducând la reducerea numărului și vitalității speciilor ierboase, înmulțirea buruienilor și
desființarea temporară sau definitivă a unor pajiști. Defrișările și desțelenirile efectuae fără
discernământ în vederea extinderii culturilor agricole au declanșat reacții negative asupra
celorlalte componente naturale, și anume: creșterea gradului de continentalism și stepizarea
climatului, reducerea debitelor apelor subterane și de suprafață, creșterea torențialității și a
eroziunii.
Ca și vegetația, fauna de pe teritoriul comunei Cotnari a suferit ca urmare a presiunilor
exercitate de activitățile antropice care au determinat restrângerea arealelor, modificarea
componenței populațiilor și habitatelor, reducerea numerică a speciilor. Datorită rolului
important al faunei în alimentația populației și în menținerea echilibrului biologic al
biocenozelor și ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării și ocrotirii faunei, prin instituirea
de protecții speciale ale speciilor vulnerabile sau periclitate.
Conservarea habitatelor naturale ale florei și faunei sălbatice constituie o condiție a
dezvoltării durabile a societății. Deși în multe locuri nivelul poluării a scăzut și protecția
naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, biodiversitatea rămâne
totuși sub amenințarea unui mare număr de factori perturbatori.
6.4.2 Spații verzi, parcuri, locuri de joacă
Pe raza comunei Cotnari nu sunt amenajate parcuri de mari dimensiuni. Sunt
amenajate spații verzi în centrul comunei și un parc amenajat pe 1500 m în zona blocurilor, cu
loc de joacă pentru copii (băncuțe, balansoare, tobogane, carusel).
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La nivelul comunei sunt amenajate locuri de joacă în incinta instituțiilor de învățământ
(școli, grădinițe) din localitățile Hodora, Cârjoaia și Cotnari, însă insuficient dotate.
Pe viitor este necesar amenajarea de spații verzi, parcuri și locuri de joacă pe terenuri
aflate în proprietatea UAT Cotnari, cu suprafețe cuprinse între 1500 – 2000 m2.
6.5 Sănătatea
În comuna Cotnari, infrastructura de sănătate cuprinde: 1 dispensar uman amplasat în
localitatea Cotnari, 3 farmacii umane din care 2 în Cotnari și 1 în Hodora având ca reusrse
umane 4 facrmaciști, 5 cabinete individuale de medicină de familie din care 4 în Cotnari și 1
în Hodora deservite de 5 medici de familie și 5 asistenți medicali, 2 cabinete de stomatologie
deservite de 2 medici stomatologi.
6.6 Asistența socială
În cadrul UAT Cotnari există un compartiment specializat de asistență socială,
acreditat conform legii, având ca obiect de activitate identificarea și consilierea familiilor
vulnerabile, ca serviciu social primar și un centru de zi, serviciu social specializat pentru
copiii care provin din familii vulnerabile având ca obiectiv principal prevenirea abandonului
școlar și familial, acreditat. În cadrul compartimentului de asistență socială își desfășoară
activitatea un număr de 3 salariați, dintre care unul cu studii superioare în domeniul asistenței
sociale și doi referenți cu atribuții de asistență socială; unul dintre referenți are studii
superioare într-un alt domeniu de activitate și îndeplinește funcția de coordonator program
centru de zi. Activitatea de asistență socială are două componente majore, si anume: prestații
sociale și protecție socială.
Prestațiile sociale se acordă conform legilor specifice:
- acordatea ajutoarelor sociale conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, acordat în cursul anului 2013 la un număr de 166 persoane singure și un număr de
293 familii;
- acordarea ajutoarelor de urgență la un număr de 13 beneficiari cu suma de 2.700 lei;
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- întocmirea și transmiterea dosarelor pentru alocație de stat pentru copii, în țară sau
într-un alt stat membru al Uniunii Europene, un număr de 81 dosare;
- acordarea alocației pentru susținerea familiei la un număr de 248 familii;
- acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, stimulentului lunar de inserție și
indemnizație lunară pentru copil cu handicap până la vârsta de 7 ani la un număr de 29
beneficiari;
- acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece la un
număr de 283 beneficiari/sezon.
Protecția socială are o arie mai mare de desfășurare, cuprinde toate categoriile de
vârstă (copii, adulți, vârstnici) și probleme sociale specifice vârstei și ariei de competențe. În
urma unei cercetări efectuate în vederea elaborării strategiei județene de dezvoltare a
serviciilor sociale, grupurile vulnerabile care se regăsesc în comunitate și reclamă intervenții
prioritare sunt:
- copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
- copii cu cerințe educative speciale cu risc de abandon școlar;
- copii cu dizabilități fără servicii de sprijin în comunitate (copii care suferă de cancer /
leucemie, boli cronice etc.);
- copii cu risc de abandon școlar sau care nu frecventează o formă de învățământ;
- femei tinere sau minore însărcinate fără sprijinul familiei, cu risc crescut de abandon
al nou-născutului;
- tineri și persoane adulte cu dizabilități fără servicii de sprijin în comunitate;
- familii numeroase fără venituri, cu grad scăzut de educație / sau părinți alcoolici;
- victime ale violenței în familie;
- persoane vârstnice lipsite de suportul familiei;
- persoane peste 45 ani care se află în căutarea unui loc de muncă.
Direcțiile de acțiune propuse pentru creșterea capacității de intervenție și eficientizarea
activității SPAS-ului se referă la:
- identificarea și evaluarea tuturor cazurilor de risc social, precum și monitorizarea
respectării drepturilor copilului și a persoanei cu dizabilități;
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- implementarea unui mod de lucru centrat pe individ, unitar și consecvent, planuri
personalizate de intervenție socială până la rezolvarea problemei;
- dezvoltarea de servicii sociale de prevenire a situațiilor de criză și a intervenției
timpurii;
- implementarea de programe de educație pentru protejarea drepturilor copilului și a
prevenirii separării copilului de familia sa;
- înființarea de servicii sociale care să asigure familiilor și copiilor vulnerabili accesul
la asistență socială, educație, sănătate;
- crearea de mecanisme de intervenție socio-educațională destinate prevenirii
abandonului școlar și crearea de programe de educație parentală în vederea susținerii dreptului
copiilor la educație;
- continuarea reformei de dezinstituționalizare, care să ducă la finalizarea procesului
de închidere a centrelor rezidențiale de tip vechi și sprijinirea alternativelor de protecție bazate
pe conceptul familial și comunitate;
- crearea de servicii rezidențiale pe model familial atât pentru copii, cât și pentru adulți
cu nevoi speciale;
- implementarea de programe pentru incluziunea socială a tinerilor din instituții în
vederea dezvoltării abilităților de viață independentă care să le asigure integrarea socială;
- crearea unei infrastructuri de locuințe sociale pentru familiile cu mai mulți copii
aflate în risc maxim de separare și pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială;
- crearea și dezvoltarea de programe de economie socială în vederea susținerii
integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, precum și îmbunătățirea vieții membrilor
comunității (asociații, fundații, cooperative);
- realizarea unor acțiuni de îmbunătățire a participării persoanelor de etnie rromă la
procesul educațional, integrarea pe piața muncii, accesul la servicii locative, sociale și de
îngrijiri medicale și de combatere a discriminării;
- realizarea de analize ale situației persoanei vulnerabile privind nevoile și resursele
disponibile coroborat cu dezvoltarea de programe pilot, în special cele de tip experiment
social, în vederea testării efectelor intervențiilor pe termen lung;
- formarea resurselor umane în vederea dobândirii de competențe specifice în lucrul cu
diverse categorii de persoane vulnerabile;
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- creșterea numărului de personal specializat (mediatori comunitari, sanitari, școlari,
consilieri școlari, asistenți sociali specializați), gestionarea eficientă a personalului și
implementarea unor politici de retenție a resurselor umane;
- dezvoltarea unei culturi pro-active, participative și orientate spre voluntariat, precum
și încurajarea abordărilor bazate pe parteneriat în abordarea sărăciei;
- promovarea incluziunii sociale, inclusiv prin campanii de comunicare referitoare la
drepturile de asistență socială;
- elaborarea unui mecanism de alocare a resurselor financiare necesare pentru
implementarea standardelor de calitate minime în servicii sociale, pe baza unor evaluări
periodice.
Servicii sociale propuse pentru a fi înființate:
1. Copii cu cerințe educative speciale cu risc de abandon școlar:
- Centru de tip „After school” – suport educativ pentru creșterea randamentului școlar;
2. Copii cu părinți plecați în străinătate :
- Centru de zi pentru socializare, suport emoțional și consiliere psihologică pentru
copii, educație pentru sănătate, educație parentală pentru familia extinsă sau familia care are
în grijă copii;
3. Copii cu dizabilități fără servicii de sprijin în comunitate:
- Centru de zi pentru mediere cu instituții, obținere drepturi, consilierea familiei,
facilitarea accesibilizării locuinței, socializare, petrecerea timpului liber;
- Serviciu de recuperare la domiciliu pentru cazurile grave;
4. Copii cu risc de abandon școlar sau care nu frecventează o formă de învățământ:
- Centru de tip „After school” - suport educativ pentru creșterea randamentului scolar;
5. Femei tinere sau minore însărcinate fără suportul familiei, cu risc crescut de abandon al
nou-născutului:
- Centru comunitar de servicii sociale pentru consiliere psihologică și suport emoțional
pentru mame, mediere, educație pentru sănătate, planning familial, suport material, ajutoare
materiale, cantina socială;
- Centru maternal sau adăpost temporar pentru cuplul mama-copil;
- Servicii de educație pentru sănătatea familiei și planning familial.
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6. Familii numeroase fără venituri cu grad scăzut de educație/sau cu părinți alcoolici:
- Centru comunitar de servicii sociale pentru suport emoțional și consiliere psihologică
pentru părinți, mediere, educație pentru sănătate, planning familial;
- Suport material, ajutoare materiale, cantină socială, măsuri de activare și incluziune
socială;
- Grupuri de suport de tipul „Alcoolici anonimi” etc.;
7. Victime ale violenței domestice:
- Servicii de zi pentru identificarea cazurilor de risc, monitorizare directă, suport și
consiliere pentru victimă;
- Adăpost pentru victime ale violenței în familie (femei, copii, vârstnici).
8. Persoane peste 45 de ani care se afla in cautarea unui loc de munca:
- Centru de incluziune a persoanelor fara loc de munca, servicii de educare
vocationala, mediere, orientare, indrumare, calificare, recalificare;
- Ateliere de lucru pentru calificarea in meserii specifice zonei;
- Initiative de economie sociala.
9. Persoane adulte cu dizabilități fără servicii de sprijin în comunitate:
- Centru pentru mediere cu instituții, obținere drepturi, consilierea familiei, facilitarea
accesibilizării locuinței, socializare, terapie ocupațională, servicii de evaluare vocațională;
- Servicii de recuperare și îngrijire la domiciliu;
10. Persoane vârstnice dependente:
- Servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu;
- Activități artistice și culturale, servirea unei mese la cantina socială, direct la
domiciliu.
6.7 Învățământ
Infrastructura de învățământ cuprinde:
- 6 școli din care cu personalitate juridică în localitățile Cârjoaia, Hodora și
Cotnari, fără personalitate juridică în localitățile Zbereni, Valea Racului, Lupăria;
- 6 grădinițe din care funcționează în școli în localitățile Zbereni și Lupăria, la
Hodora funcționează într-un alt corp de clădire, însă o grupă își desfășoară activitatea în
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incinta școlii, iar în Cotnari, Cârjoaia și Valea Racului grădinițele funcționează în clădiri
separate;
- 1 Școală de Arte și Meserii în localitatea Cotnari.
Școlile din Cotnari, Hodora, Zbereni și Cârjoaia dispun și de biblioteci școlare.
Numărul cadrelor didactice care își desfășoară activitatea în comuna Cotnari este de 90.
6.7.1 Sport
În comuna Cotnari, se lucrează în prezent la construirea unei baze sportive, în satul
Cotnari, amplasată pe fostul teren de sport. Baza de sport va cuprinde: corp vestiare (190 m2),
corp tribune (capacitate 56 locuri), teren fotbal (105 x 68 m), dotat cu porți și bancix (1,22 m),
împrejmuire teren. În comună își desfășoară activitatea echipa de fotbal „Podgoria Cotnari”.
6.8 Cultura
Comuna Cotnari beneficiază de un Cămin Cultural și o Bibliotecă Publică, ambele
amplasate în localitatea Cotnari.
Calendarul cultural al comunei cuprinde în principal două evenimente organizate an de
an: Zilele Comunei Cotnari (ultima duminică din luna septembrie) și Zilele Toamnei la
Cotnari (prima duminică a lunii octombrie), eveniment dedicat promovării turistice și a
produselor specifice zonei Cotnari.
Pe lângă aceste două evenimente se sărbătoresc hramul bisericilor:
Localitatea Cireșeni – Biserica Sf. Nicolae (decembrie);
Localitatea Lupăria – Biserica Sh. Arh. Mihail și Gavril (noiembrie) și Schitul Sf. Ilie
Liteanca (iulie);
Localitatea Valea Racului – Biserica Sf. Mihail și Gavril (noiembrie);
Localitatea Horodiștea – Biserica Sf. Nicolae și Biserica Sf. Nicolae de rit vechi (decembrie);
Localitatea Cârjoaia – Biserica Sf. Gheorghe (aprilie);
Localitatea Cotnari – Biserica Sf. Parascheva (octombrie) și Biserica Romano – Catolică Sf.
Cruce (septembrie);
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Localitatea Bahlui – Biserica Sf. Parascheva (octombrie);
Localitatea Iosupeni – Biserica Sf. Maria Regina Rozariu (octombrie);
Localitatea Hodora – Biserica Sf. Nicolae (decembrie).
Biblioteca Publică Cotnari a fost înființată aproximativ în anul 1902 și funcționează în
prezent în incinta Căminului Cultural Cotnari. Oferă utilizatorilor servicii specifice începând
cu împrumutul de carte și încheind cu sprijin logistic în vederea redactării și publicării de
carte.
Cu un volum de peste 10.000 documente, cu o rețea de calculatoare conectate la
internet, apreciată atât din punct de vedere estetic, cât și al calității serviciilor oferite,
biblioteca îmbină tradiția cu ultimile tehnologii, oferind în acest sens recomandări de lectură,
fișe bibliografice actualizate, în funcție de cerințele utilizatorilor, dar și informații utile și
actuale pe pagina sa de facebook http://www.facebook.com/biblioteca.cotnari, fiind conectată
la spațiul socio-cultural al regiunii și la sugestiile utilizatorilor săi.

Unul din ultimile servicii implementate în cadrul bibliotecii presupune accesul online
la baza de date a bibliotecii, care cuprinde volumele existente pe rafturile bibliotecii, volume
care pot fi rezervate online, comentate sau recomandate altor persoane interesate, prin
accesarea link-ului http://cotnari-is.ebibliotecphil.ro/.
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O sursă bibliografică importantă pentru comunitatea este reprezentat de volumele de
viticultură, horticultură sau cultura plantelor de câmp, biblioteca venind astfel în sprijinul
celor interesați și pliindu-se pe specificul comunei
Biblioteca Publică a urmărit diversificarea serviciilor care să corespundă nevoilor
utilizatorilor, insistând asupra serviciilor care să corespundă nevoilor utilizatorilor, insistând
asupra serviciilor de automatizare și informatizare a bibliotecii și asupra serviciilor privind
educația nonformală a tinerilor.
Dintre noile servicii care s-a bucurat de un real succes menționăm Clubul de Șah
„Regina” ai cărui membri se întâlnesc săptămânal în sediul bibliotecii. Clubul organizează
periodic concursuri cu premii în cadrul întâlnirilor, dintre care menționăm concursul organizat
în octombrie cu prijelul „Zilelor Toamnei la Cotnari”.
Premii obținute:
Locul
I
la
Cupa
„Mihail
Sadoveanu”, Școala Cotnari, Vlad
Alexandru Dolhăscu, categoria până
în 12 ani, 2013, organizat de
Biblioteca Municipală Pașcani;
Locul II la Cupa „1 Decembrie”,
Școala Cotnari, Adrian Ștefănoaia,
organizat de CSM Pașcani;
Locul II la Cupa „1 Decembrie”,
Școala Cârjoaia, Andrei Budeanu,
categoria de vârstă 9 – 12 ani,
organizat de CSM Pașcani;
Locul III la Cupa „1 Decembrie”, Școala Cotnari, Vlad Alexandru Dolhăscu, categoria de
vârstă 9 – 12 ani, organizat de CSM Pașcani.
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De asemeni, se organizează și alte activități socio-culturale menite să satisfacă nevoile
tuturor categoriilor de utilizatori:
Film „Viața lui Iisus” organizat cu ocazia sărbătorilor pascale;
Excursie pe Cătălina cu aproximaiv 20 copii;
Lansare de carte: Simon Vasile „Cântec la porțile iubirii”, Cristiana Beșleagă „Praf de stele”;
Întâlniri săptămânale la Clubul de lectură cu teme specifice adolescenței;
Expoziție de pictură, Diana Vânturache, clasa a VI-a, Școala Cotnari.
În comuna Cotnari își desfășoară activitatea și formația de dansuri populare „Flori de
cireș” a Școlii Gimnaziale „Cezar Petrescu” Hodora care, de-a lungul anilor, a obținut
numeroase premii la concursurile la care a participat.
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6.9 Viața spirituală
Viața spirituală este întreținută de cele 12 lăcașuri de cult existente pe raza comunei
Cornari:
Biserica Sf. Nicolae, Cireșeni;
Biserica Sh. Arh. Mihail și Gavril și Schitul Sf. Ilie Liteanca, Lupăria;
Biserica Sf. Mihail și Gavril, Valea Racului;
Biserica Sf. Nicolae și Biserica Sf. Nicolae de rit vechi, Horodiștea;
Biserica Sf. Gheorghe, Cârjoaia;
Biserica Sf. Parascheva și Biserica Romano – Catolică Sf. Cruce, Cotnari;
Biserica Sf. Parascheva, Bahlui;
Biserica Sf. Maria Regina Rozariu, Iosupeni:
Biserica Sf. Nicolae, Hodora.
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6.10 Economie
Activitățile economice, pe raza comunei Cotnari, s-au dezvoltat în concordanță cu
potențialul și resursele locale existente. Economia locală s-a axat preponderent pe exploatarea
culturilor de viță de vie și a pomilor fructiferi. Un atuu important pentru comuna Cotnari îl
reprezintă poziția în teritoriu și gradul ridicat de accesibilitate. La toate acestea a contribuit
din plin și cadrul natural.
De asemnea, apropierea de orașele Hârlău și Tg. Frumos, a reprezentat până în 1989,
după într-un procent din ce în ce mai mic, un bun prilej al înglobării forței de muncă.
6.10.1 Agricultura
Agricultura deține un rol important în economia comunei Cotnari, potențialul agricol
fiind reprezentat de duprafața mare a terenului arabil existent la care se adaugă suprafețe de
vii, livezi și pășuni.
În zona aferentă comunei Cotnari, caracteristicile reliefului, climei, solurilor, rețelei
hidrografice determină și delimitează unități teritoriale cu profiluri agricole diferite. Astfel,
podișurile și versanții cu pante ușoare constituie terenuri pentru cultura viței de vie, cerealelor,
plantelor tehnice, a plantelor de nutreț și a livezilor intensive. Versanții cu pante mari, afectați
de procese distructive (alunecări, eroziune) sau luncile inundabile, măștinoase sau suprafețele
îmbibate cu apă su cu soluri improprii agriculturii, formează baza de producție pentru pășuni
și fânețe.
În zona viticolă cu denumirea de origine Cotnari există o străveche preocupare pentru
îndeletniciri viticole, datând anterior geto-dacilor. Primul document scris unde se pomenește
despre viile de la Hârlău și din împrejurimile sale a fost emis de domnitorul Petru Mușat în
anul 1384.
Numele zonei Viticole Cotnari este strâns legat de cel al domnitorului Ștefan cel Mare
care și-a creat în aceste locuri un fel de reședință preferată. De numele acestuia se leagă
câteva toponime viticole, cum sunt de exemplu Dealu lui Vodă, Via Domnească, precum și
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denumirea unor construcții de piatră ca podul, biserica și beciul lui Ștefan. Pentru ridicarea
viticulturii la rangul de știință, sub domnia lui Despot Vodă (1561 – 1563) s-a înființat
„Schola Latina” la Cotnari.
În secolul al XIII-lea, podgoria Cotnari cunoaște o dezvoltare înfloritoare, devenind
cunoscută și peste hotare prin calitatea vinurilor albe produse pe aceste meleaguri. Din
izvoarele vremii reiese că în secolele XIII și XIX zona viticolă Cotnari a continuat să-și
păstreze celebritatea câștigată în decursul istoriei.
Masivul viticol al Cotnariului se răsfira sub formă de potcoavă pe Coasta Cotnari –
Hârlău, la limita de nord a arealului continental cu viță de vie. Soiurile vestite specifice zonei
sunt Grasa, Frâncușa, Feteasca și Tămâioasa românească. Vinurile de Cotnari au dobândit
numeroase medalii, diplome și alte distincții participând la expoziții și concursuri
internaționale, precum Viena (1873), Budapesta (1884), Paris (1889). După invazia filoxerei
din 1984, când zona a trecut prin momente grele, tipicitatea de Cotnari nu a fost zdruncinată
grație faptului că plantațiile au fost refăcute în principal numai cu soiuri autohtone din vechiul
sortiment.
Tradiția continuă și în prezent, vedeta cunoscută a zonei fiind Grasa de Cotnari, un soi
de viță tipic românesc, cultivat în România încă din secolul XV. Vinul obținut este un vin alb
superior, de desert, demisec sau licoros, cu un conținut mare de zahăr și o tărie care depășește
15 grade.
Lucrări de amenajare a terenurilor agricole
În 1989 erau amenajate pentru irigații 1720 ha, în prezent acest sistem fiind degradat
în întregime. Până în 1998 s-au realizat lucrări de combatere a eroziunii solurilor pe o
suprafață de 2340 ha. De la această dtă, datorită faptului că majoritatea terenurilor sunt în
intravilan și extravilan sunt proprietăți private, nu s-au mai efectuat lucrări de drenaj, terasare
versanți, combatere a alunecărilor și eroziunii solului.

188

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
6.10.1.1 Cultura cerealelor
În ultimii 5 ani media suprafețelor cultivate cu cereale a fost de 4225 ha, astfel:
Cereale
2010
2011
2012
2013
2014
Suprafețe cultivate (hectare)
2953
2800
3000
3013
3010
Porumb
800
800
850
855
858
Grâu
40
40
40
45
41
Orz
80
85
85
80
25
Rapiță
300
350
300
302
306
Floarea soarelui
0
0
0
0
67
Soia
Reprezentarea grafică a culturii cerealelor
Cultura cerealelor în perioada 2010 - 2014
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6.10.1.2 Creșterea animalelor
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Una din vechile îndeletniciri ale locuitorilor este creșterea animalor. Efectivul de
animale înregistrat în gospodăriile locuitorilor în ultimii 5 ani se prezintă astfel:
Animale
2010
2011
2012
2013
2014
Număr capete
1470
1010
1198
1173
1165
Bovine
4017
4142
4072
4082
4072
Ovine
80
158
210
221
228
Caprine
878
621
489
473
458
Cabaline
2925
2410
2328
2338
2347
Porcine
37724
37800
36927
36987
36882
Păsări
132
110
105
150
150
Iepuri
176
208
208
230
230
Familii de albine
Reprezentarea grafică a efectivului de animale
Efectivul de animale înregistrat în gospodării în perioada 2010 2014
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Serviciile veterinare sunt asigurate de dispensarul veterinar existent pe raza comunei
Cotnari deservit de 1 medic veterinar și 2 tehnicieni veterinari, iar medicamentele de uz
veterizar sunt asigurate de farmacia veterianră existență.
6.10.1.3 Legumicultura
Media suprafeței cultivate cu legume în ultimii 5 ani este de 25,8 ha, astfel:
Legume
2010
2011
2012
2013
Suprafața cultivată (hectare)
3
4
6
6
Tomate
5
5
5
5
Varză
10
10
20
20
Cartofi
Total
18
19
31
31

2014
6
5
20
31

Reprezentarea grafică a suprafețelor cultivate cu legume
Suprafețele cultivate cu legume în perioada 2010 - 2014
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6.10.1.4 Pomicultura
Comuna Cotnari este recunoscută prin livezile de cireș de la Hodora, dealurile
localității ascunzănd această comoară. Este o ocupație străveche și bine păstrată în timp.
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Livezi
Cireș
Vișin
Măr
Păr
Prun
Total

Suprafețele cu livezi existente pe teritoriul comunei Cotnari:
2010
2011
2012
2013
Suprafața cultivată (hectare)
200
220
240
246
50
50
50
50
5
10
20
20
2
2
2
2
70
70
70
70
327
352
382
388

2014
247
52
20
2
70
391

Reprezentarea grafică a suprafețelor cultivate cu livezi
Suprafețele de livezi în perioada 2010 - 2014
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6.10.1.5 Piscicultura
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Pe teritoriul comunei Cotnari, acest sector al agriculturii nu este dezvoltat, deși există
152 ha de luciu de apă aflate de domeniul public și concesionate unor persoane fizice în
vederea amenajării pentru activități de agrement și pentru dezvoltarea industriei alimentare.
6.10.1.6 Silvicultura
Pe teritoriul comunei Cotnari, 1896 ha sunt ocupate de pădure care aparține atât a
statului prin Ocolul Silvic la care este arondată, cât și proprietate privată.
Pădurea Cătălina ocupă o suprafață de 7,60 ha și a fost declarată arie protejată prin
Legea Nr. 5 / 6 martie 2000 privind Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea III,
zone protejate. Sunt protejate speciile arboricole de fag Fagus sylvatica și gorun Quercus
petraea cu vârste cuprinse între 150 – 200 ani. În arealul protejat se află și o specie de fag de
Crimeea Fagus taurica.
6.10.2 Turismul
Comuna Cotnari este cunoscută în primul rând datorită podgoriilor și vinului de
Cotnari. Podgoriile sunt recunoscute atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Arta
producerii vinurilor de Cotnari este cunoscută pe aceste meleaguri din timpuri străvechi. Zona
Cotnari produce anual cca. 8 milioane de litri de vinuri brute de pe aproximativ 2.000 ha de
viță de vie.
Produsele vinicole cotnărene se bucură de o faimă binemeritată și sunt apreciate în
multe țări. Vinurile care au obținut distincții înalte la prestigioase concursuri internaționale
reprezintă cartea de vizită a comunei Cotnari.
Această cultură a vinurilor reprezintă punctul forte de atracție turistică în zona Cotnari.
Turiștii se pot delecta în vinotecile existente, în sălile de degustare cu o arhitectură
excepțională și cavernele subterane cu o diversitate a producției locale: vinuri, șampanie,
divinuri, balsamuri, heres, vinuri aromatizate etc. Își pot achiziționa produsele din magazinele
specializate care reprezintă un potențial considerabil pentru promovarea turismului vitivinicol
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în comuna Cotnari, vinul în sine constituind un produs turistic vitivinicol demn de apreciat în
circuitul turistic național și internațional.
Pe lângă potențialul turistic dat de vinurile de Cotnari, comuna se poate mândri cu
obiective turistice clasificate în Lista Monumentelor Istorice (2010) a Ministerului Culturii și
Patrimoniului Național, Institutul Național al Patrimoniului.
Pe lângă potențialul turistic dat de podgoriile cotnărene, deloc de neglijat este
potențialul pomicol, zona fiind cunoscută și pentru „Boambele de Cotnari”, un soi de cireșe
străvechi românesc, deosebit de valoros din care gospodinele pregătesc o delicioasă dulceață
de cireșe.
Obiective turistice:
Medievală;
Epoca Romană;
sec. XV, Cotnari;

→ Ruinele Bisericii Catolice Sf. Maria, sec. XV, Epoca
→ Situl arheologic Cetatea de la Cotnari, sec. II – III d.Hr.,
→ Situl arheologic Ansamblul Medieval Curtea Domnească,
→ Situl arheologic „Dealul Calafat”, Hodora;
→ Podul de piatră, sec. XV, Cârjoaia
→ Biserica Cuvioasa Parascheva, 1493, Cotnari

În comuna Cotnari sunt necesare investiții în dezvoltarea infrastructurii turistice: spații
de cazare, alimentație publică, zone de agrement și recreere. Turismul, prin formele care pot fi
practicate pe teritoriul comunei Cotnari, trebuie să reprezintă a doua rampă de lansare a
economiei comunei Cotnari.
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6.11 Administrația locală
6.11.1 Organigrama

Organigramă aprobată în 2014

6.11.2 Buget realizat și buget preconizat
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Venituri

2008

2009

2010

2012

2694

2011
Mii lei
2404

Venituri
proprii
Venituri fiscale
Venituri
guvernamentale
Cote și sume
defalcate din
TVA

2208

2400

8180
1325

7688
421

7268
606

6398
418

7034
150

5974

5346

4611

4023

4536

Buget
preconizat

2015

2016

7256

6847

2017

2018
Mii lei
7084
7190

2013

2014

2618

2019

2020

6.11.3 Structura politică a consiliului local
Consiliul local al comunei Cotnari are în componență 15 membri, distribuiți din punct
de vedere politic astfel:
PSD – 5 membri;
PNL – 2 membri;
PDL – 1 membru;
INDEPENDENT - 7 membri.

Reprezentarea grafică a structurii politice a Consiliului Local Cotnari
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Structura politică a Consiliului Local Cotnari
PSD

PNL

PDL

INDEPENDENT

33%
47%

13%
7%
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CAPITOLUL VII
ANALIZA SWOT
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Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cotnari a fost
evaluarea situaţiei curente a municipiului din perspectiva domeniilor cheie care a permis
analiza în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale.
Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale
comunei Cotnari pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge
obiectivel stabilite.
Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei
Comunei Cotnari, pe grupe de studiu vizând domeniile: demografie, sănătate, asistenţă
socială, educaţie, cultură, economie, agricultură, turism, infrastrutură, mediu unde au
participat actori locali.

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument
managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care
vor afecta, într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Cotnari.
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Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce
priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse
preţioase.
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale
funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o
coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de
dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS
au fost următoarele:
- realizarea unei analize preliminare;
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii;
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale;
- articularea documentului strategic.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari)
Weaknesses (puncte slabe)
Opportunities (oportunitati)
Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor
de dezvoltare a comunei Cotnari, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare
regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.
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Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare și
prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și
amenințărilor.
Punctele tari se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacitățile de care
comunitatea dispune și care sunt superioare celor deținute de alte comunități similare.
Punctele slabe se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacitățile
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deținute de alte comunități similare.
Oportunitățile se referă la mediul extern și reprezintă suma evoluțiilor favorabile ale
mediului de ansamblu al țării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la
schimbările legislative, integrarea europeană și posibilitatea oferită comunității de a se
dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes.
Amenințările se referă la mediul extern și reprezintă evoluțiile defavorabile ale
acestuia privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la
schimbările de mentalitate, lacunele legislative și evoluțiile economice negative sau instabile
care afectează capacitatea comunității de a atinge obiectivele strategice pe care și le-a propus.
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În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la
baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

COMUNEI
COTNARI

1.Dezvoltare
economică

Creare locuri de
muncă

Programe de
formare profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social
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3.Creşterea
atractivităţii

Cultural

Turism / Agrement
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7.1 Infrastructura
INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● accesibilitatea bună în comună (DN, DJ);
● rețeaua de drumuri reabilitată: drum
comunal Cârjoaia – Valea Racului – Zbereni
asfaltat prin program SAPARD, Cotnari Horodiștea – Lupăria – asfaltat prin Măsura
322;
● acces la rețeaua de apă;
● acces la rețeaua de canalizare și stație de
epurare;
● existența unui operator economic pentru
salubritate;
● existența platformei de colectare a
deșeurilor de grajd;
● existența rețelei de iluminat public;
● existența curselor de călători care asigură
transportul locuitorilor către orașele
apropiate;
● inexistența factorilor majori de poluare.

● starea drumurilor comunale și sătești;
● lipsa trotuarelor;
● slabă colectare a deșeurilor, costuri mari la
salubritate;
● existența surselor de apă nepotabile;
● existența unor zone cu alunecări de teren;
● existența unor zone inundabile;
● inexistența rigolelor pentru apele pluviale;
● rețea electrică cu probleme (întreruperi
dese de curent electric);
● lipsa transportului între localități;
● relieful comunei cu alternanțe vale - deal
crează probleme în introducerea sistemului
de alimentare cu apă și canalizare,
reabilitare / modernizare drumuri.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● extinderea rețelelor de alimentare cu apă
și canalizare;
● modernizarea drumurilor comunale,
sătești, străzi interioare și de exploatație
agricolă;
● amenajare spații verzi, parcuri de recreere
și locuri de joacă pentru copii, precum și
dotarea corespunzătoare a acestora;
● împădurirea zonelor cu probleme;
● consolidarea malurilor și supraînălțare pe
râul Bahlui la Hodora și Cotnari pentru
prevenire inundațiilor;
● colectarea selecționată a deșeurilor;
● amenanajare platforme pentru containere
de colectare selectivă a deșeurilor menajere;
● modernizarea rețelei de iluminat public;
● înființarea unui parc fotovoltaic / eolian;
● programe de conștientizare a populației
privind protejarea mediului;
● îmbunătățirea furnizării curentului
electric;
● modernizare sistemului rutier;
● amenajare stații călători;
● accesarea programelor de finanţare în
vederea dezvoltării utilităţilor publice şi
protejării mediului înconjurător;
● găsirea unor soluții antigrindină pentru
protejarea culturilor.

● mentalitatea de indiferenţă faţă de
protecţia mediului;
● lipsa resurselor finaciare pentru
îndeplinirea obiectivelor de investiţii
necesare;
● scăderea veniturilor populaţiei și
dificultăți în suportarea plății serviciilor de
utilităţi/salubritate –blocarea activității
● lipsa unei strategii în domeniul
îmbunătățirilor funciare;
● schimbările climatice;
● legislația de mediu într-o continuă
schimbare;
● folosirea unor metode învechite de
deszăpezire care conduc la scurtarea duratei
de viață a covorului asfaltic;
● diferențele mari de temperatură între vară
și iarnă conduc la cicluri repetate de
dilatare/contracție și la deterioarea rapidă a
covorului asfaltic.
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7.2 Economie
ECONOMIE
(agricultură, turism)

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● existența tradiției în culturile viticole și
pomicole;
● condiții pedoclimatice favorabile culturii
pomicole și viticole;
● existența Casei de Vinuri Cotnari – S.C.
COTNARI S.A., cel mai mare investitor de
pe raza comunei;
● existența a 4 societăți cu activități de
producție și colectare fructe;
● existența livezilor de cireș, vișin, măr, păr,
prun cu posibilitatea extinderii culturii;
● existența unui depozit de fructe cu
capacitatea de a controla temperatura;
● existența unei asociații de crescători de
animale în care sunt înscriși cca. 270
crescători;
● existența a 5 crame private pentru
degustări de vinuri și desfacere vinuri
proprii;
● existența unei piețe agroalimentare și a
unui obor pentru animale;
● existența a peste 50 locuitori care au
accesat fonduri europene;

● inexistența unui centru de colectare și
procesare a laptelui;
● fragmentarea terenurilor agricole;
● nedezbaterea succesiunilor;
● populație îmbătrânită;
● migrarea forței de muncă spre alte zone
cu potențial;
● insuficiența lansatoarelor antigrindină și
pagubele rezultate de apariția fenomenelor
meteo;
● nu există o bursă a produselor agricole;
● putere de cumpărare redusă;
● ponderea scăzută a investiţiilor cu capital
străin;
● slaba diversificare a sectoarelor
economice;
● lipsa centrelor de afaceri, informare şi
consultanţă în afaceri;
● parteneriate public - private insuficient
dezvoltate;
● lipsa unei plaje de asigurări viabile în
agricultură;
● infrastructură rutieră și edilitară
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● existența patrimoniului natural și cultural;
● implementarea unui proiect de promovare
turistică;
● existența Centrului de Informare Turistică;
● existența potențialului agroturistic;
● existența unui popas turistic la intrarea în
comuna Cotnari, DN 28 B;
● existența a două pensiuni turistice în curs
de dezvoltare;
● existența produselor ecologice;
● existența deja tradițională a sărbătorii
comunei Cotnari;
● existența ansamblului folcloric „Flori de
Cireș”;
● zona Cotnari face parte din curentul
culturii Cucuteni;
● existența sălii de desgustări de la S.C.
COTNARI S.A.;
● existența stânelor și a potențialului de
dezvoltare a fermelor turistice;
● existența turismului vitivinicol în formă
incipientă;
● existența cramelor localnicilor;
● existența în Hodora a „Castelului Hodora”
fost conac unde în prezent se organizează
lansări de carte – manifestări culturale.

insuficient dezvoltată;
● infrastructură turistică slab dezvoltată;
● lipsă de inițiativă locală;.
● degradarea obiectivelor turistice;
● lipsa indicatoarelor rutiere și a celor de
informare lipsa unei zone de agrement;
● lipsa unui muzeu al comunei și al vinului;
● lipsa pazei la obiectivele turistice;
● resurse financiare, investiţii autohtone şi
străine insuficiente pentru dezvoltarea
spatiilor de cazare si atragerea turistilor ,
promovare;
● personal insuficient și/sau slab calificat la
structurile de cazare și alimentație publică;
● conectarea slabă la agentiile de turism,
tur-operatori;
● lipsa unei asociații de turism la nivel de
zonă;
● lipsa semnalizării corespunzătoare a
obiectivelor turistice;
● lipsa unor specialiști în publicitate în
administrația publică;
● reacţia redusă a mediului local la
schimbările şi provocările zilelor noastre,
conducând la scăderea competitivităţii în
favoarea altor zone considerate mai
interesante de către turişti şi investitorii în
turism.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● posibilitatea de a înființa culturi ecologice;
● exploatarea condițiilor pedoclimatice;
● posibilitatea dezvoltării unor linii de
prelucrare a fructelor;
● refacerea plantațiilor îmbătrânite;
● existența cerinței pentru frucute proaspete
atât intern, cât și pentru export;
● atragerea de fonduri europene pentru
dezvoltarea rurală;
● modernizarea pieței agroalimentare
(tarabe, grupuri sanitare, spații de splălat
legume);
● amenajare piață destinată produselor
tradiționle ale locuitorilor;
● amenajare centru expozițional pentru
produsele tradiționale și specifice zonei
Cotnari;
● dezvoltarea turismului, a serviciilor conexe
și a zonelor de agrement;
● promovarea și punerea în valoare a
obiectivelor turistice existente pe teritoriul
comunei;
● reabilitarea și conservarea monumentelor
istorice;
● realizarea de investiții masive în ceea ce
privește infrastructura turistică: locuri de
cazare, spații de alimentație publică și
agrement;

● proceduri greoaie, birocratice, lipsă de
informări și interes pentru accesarea
fondurilor europene;
● modificarea legislației în timpul derulării
programelor europene;
● comunicare deficitară la nivelul
instituțiilor
statului
și
beneficiari,
producători de culturi ecologice;
● factori meteorologici incontrolabili cu
influență negativă asupra plantațiilor
pomicole și viticole;
● concurență neloială pe piața produselor
agricole și piscicole;
●
subvenții
discriminatorii
între
pomicultură și cultura mare;
● lipsa unei politicii de control privind
evaziunea fiscală în sfera legumelor și a
fructelor;
● reducerea ponderii populaţiei active şi
îmbătrânirea acesteia;
● instabilitatea legislativă;
● sistemul de asigurări este lipsit de
coerență și credibilitate;
● credite greu accesibile (garanţii mari);
● lacune legislative care îngreunează
reabilitarea obiectivelor turistice istorice de
interes național;
● lipsa resurselor financiare locale pentru
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● dezvoltarea formelor de turism pretabile
zonei Cotnari;
● reabilitarea și conservarea tutror
obiectivelor turistice existente pe raza
comunei Cotnari;
● dezvoltarea infrastructurii rutiere și
edilitare;
● dezvoltarea unor ferme turistice și/sau
gospodării turistice;
● înființarea unui muzeu al viei și vinului;
● dezvoltarea și promovarea proiectului
„Drumul vinului”;
● crearea unui brand local;
● creşterea interesului naţional şi european
privind valorificarea zonelor cu potenţial
turistic;
● accesarea fondurilor europene privind
dezvoltarea şi promovarea turismului atât de
administraţia locală, cât şi de IMM-uri;
● promovarea la nivel județean, regional și
național a zonei Cotnari;
● dezvoltarea centrului de informare
turistice, editarea unor hărți turistice, pliante,
broșuri, montarea unor panouri de informare
turistică la intrarea/ieșirea din localitate;
● amenajarea unor zone de agrement,
camping-uri (corturi și rulote);
● amenajarea de parcuri și spații verzi;
● dezvoltarea unor programe de îndrumare a
locuitorilor în ceea ce privește dezvoltarea
agroturismului;

reabilitarea și conservarea obiectivelor
istorice;
● inexistența la nivel local a unor programe
solide de revigorare și promovare a satului
romînesc;
● dezinteresul pentru investițiile în turism;
● degradarea zi de zi a patrimoniului
cultural și, mai rău, vandalizarea acestora;
● îmbătrânirea populației și migrarea
tinerilor către zone prospere și către spațiul
U.E.;
● migrarea potențialilor turiști către zone
consacrate;
● lipsa unui pachet turistic.
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● posibilitatea unor trasee turistice către
Neamț, Botoșani, Suceava, Iași;
● dezvoltarea și amenajarea zonei Lebădu,
baltă lângă pădure și cale de acces.
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7.3 Cultură și tradiții
CULTURĂ ȘI TRADIŢII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● poziție favorabilă a comunei;
● comuna beneficiază de prezența unor
monumente istorice importante;
● existența tradițiilor și obiceiurilor locale;
● existența bibliotecii publice;
● desfășurarea proiectului „Zilele cărților
deschise”;
● existența Căminului Cultural Cotnari;
● existența ansamblului „Flori de Cireș”
Hodora care a obținut numeroase premii;
● Cezar Petrescu - romancier, nuvelist,
traducător și gazetar roman, născut la
Hodora;
● existența meșterilor populari.

● infrastructura insuficient dezvoltată;
● slaba dotare a Căminului Cultural;
● desființarea ansamblului de dansuri
„Plaiuri Cotnărene”;
● lipsa activităților culturale la nivel de
comună;
● lipsa unui portal web care sa găzduiscă
informația, într-o manieră integrată, cu
privire la oferta culturală;
● promovare insuficientă a valorilor
culturale, neincluderea în circuite turistice;
● lipsa unei săli multifuncționale dotată
corespunzător;
● starea de degradare fizică avansată a unor
monumente și instituții de cultură;
●
neconservarea
corespunzătoare
a
monumentelor de interes istoric și cultural;
● insuficiența resurselor financiare pentru
acțiuni culturale;
● slaba implicare a mass-media, societății
civile și a mediului de afaceri în promovarea
culturii.
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OPORTUNITĂŢI
● restaurarea, renovarea, igienizarea,
modernizarea obiectivelor culturale și
istorice;
● înființarea unui muzeu al viei și vinului;
● semnalizare cultural/turistică din diferite
puncte de acces;
● cooperarea și parteneriatul regional în
organizarea unor evenimente culturale;
● promovarea elementelor de
unicitate/raritate.

AMENINŢĂRI
● competiție puternică la nivel de destinație
zonală - destinații similare și turism
ecumenic;
● imaginea României dar și a zonei nord est, nu tocmai favorabilă;
● migrarea forței de muncă calificată.
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7.4 Sănătate și asistență socială
SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● existența unui dispensar uman;
● existența a 5 cabinete de medicină de
familie, 6 medici de familie, 5 asistenți
medicali;
● existența unui cabinet stomatologic și a 2
stomatologi;
● existența farmaciilor umane;
● existența serviciului de asistență socială și a
asistenților medicali comunitari;
● existența unui centru de zi;
● existența parteneriatelor cu ONG-uri.

● clădirea în care funcționează cabinetele
de medicină de familie se află în stare de
uzură avansată;
● lipsa unor specialişti în boli de nutriţie și
psihologie;
● lipsa unui sistem informatizat privind
evidența pacienților;
● lipsa serviciilor de urgență și
permanență;
● lipsa serviciilor specializate pe grupuri
vulnerabile;
● creșterea delicvenței juvenile;
● lipsa locurilor de muncă;
● îmbătrânirea populației;
● existența persoanelor fără documente de
stare civilă;
● creșterea numărului de mame minore;
● reducerea stimulării financiare a
familiilor;
● lipsa punctelor sanitare din localitățile
aparținătoare ale comunei;
● creșterea numărului de cazuri de
persoane cu handicap;
● creșterea numărului de copii lăsați
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singuri acasă prin migrarea părinților în
străinătate;
● creșterea numărului de bătrâni/persoane
adulte fără sprijinul familiei;
● creșterea numărului de divorțuri;
● creșterea violenței domestice;
● creșterea gradului de sărăcie creșterea
marginalizării/excluderii sociale;
● creșterea numărului de persoane fără
asigurare socială;
● scăderea natalității și îmbătrânirea
populației;
● creșterea cazurilor de neopalzii (cancer);
● nivel scăzut de educație sanitară.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● stimularea financiară pentru creșterea
demografică;
● modernizarea clădirilor existente și
achiziționarea de aparatură medicală;
● crearea unui centru de permanență
medicală;
● formare profesională pentru servicii sociale;
● crearea unui serviciu de îngrijire la
domiciliu;
● crearea unu centru de consiliere maritală;
● crearea unui centru de consiliere pentru
copiii ai căror părinți sunt plecați în

● legislație instabilă;
● costurile ridicate ale aparaturii medicale,
lipsa fondurilor şi birocraţia conduc la
renunţarea actului de modernizare şi
dotare;
● reducerea fondurilor guvernamentale
pentru anumite servicii sociale;
● subfinanţarea sistematică a sistemului
medical;
● creşterea numărului de probleme
medicale ca urmare a sporirii grupului de
vârstă înaintată;
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străinătate;
● creare spații
specialitate

pentru

consultații

● metode de profilaxie reduse;
de ● veniturile reduse ale personalului
medical, care generează migrarea acestora;
● plecarea părinților în străinătate;
● îmbătrânirea populației.
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7.5 Educație
EDUCAŢIE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

● existenţa cadrelor didactice calificate;
● corpuri de școală reabilitate – Cotnari,
Cîrjoaia, Valea Racului, Hodora, Lupăria,
Zbereni;
● act educativ de calitate – rezultate foarte
bune la examenele naționale, olimpiade,
concursuri școlare;
● existența laboratoarelor de informatică;
● sală de sport la școala Cîrjoaia;
● sală de festivități la școala Hodora;
● parteneriat între școala Hodora și
localitatea Nijlen din Belgia;
● activități de educație nonformală: club
de șah, club de lectură;
● existența unui liceu cu specializarea
tehnician horticultor;
● existența unei echipe de fotbal;
● existența bibliotecilor școlare;
● perfecționarea cadrelor didactice prin
Casa Corpului Didactic și prin proiecte
POSDRU;
● accesul elevilor la licee și colegii de
renume din județ;
● existeța programelor „Corn și lapte”,

● conexiune la internet deficitară la școala
Cârjoaia;
● salarizare deficitară a cadrelor didactice;
● fluctuația cadrelor didactice la școala
Zbereni;
● blocarea posturilor nedidactice;
● lipsa sălii de sport la liceul Cotnari;
● nefinalizarea lucrărilor la corpul C la școala
Cîrjoaia;
● întreruperea lucrărilor la Campusul Cotnari;
● lipsa unui psiholog în școli;
● lipsa unui microbuz de transport al elevilor
la liceul Cotnari;
● insuficiența personalului auxiliar nedidactic
ca urmare a blocării angajarilor din sistem;
● scăderea numărului de utilizatori din
bibliotecile
școlare,
în
detrimentul
internetului;
● clasele și grupele prea aglomerate la unele
școli sau învățători.

219

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
„Euro 200” și „Rechizite școlare” prin
Legea 126/2002;
● existența Centrului de zi Sf. Parascheva
Cotnari;
● existența bibliotecii publice cu un volum
de aproximativ 10.000 documente;
● alocarea de fonduri pentru achiziționarea
cărților pentru premierea elevilor;
● existența unei asociații culturale
„Cătălina” la școala Cîrjoaia;
● existența ansamblului „Flori de Cireș” la
școala Hodora;
● Plata integrală a navetei cadrelor
didactice.

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

● perfecționarea continuă a cadrelor
didactice;
● valorificarea tradiţiei culturale și istorice;
● înființarea de after-school;
● instituirea unor programe de consiliere a
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate;
● programe de reconversie profesională;
● deschiderea şcolilor de duminică în
cadrul parohiilor.

● scăderea natalităţii şi implicit a numărului
de elevi;
● scăderea numărului persoanelor calificate în
invăţământ prin ieşirea acestora din viaţa
activă;
● scăderea gradului de instruire şcolară a
populaţiei tinere;
● migrarea tinerilor în străinătate;
● lipsa perspectivei ocupaționale pe piața
forței de muncă pentru tinerii absolvenții- risc
de abandon școlar:
220
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Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate,
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu:
-

alte administraţii publice similare din țară și din străinătate;
instituţii de învăţământ şi cultură;
ONG-uri;
agenţi economici.
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Comuna Cotnari face parte din Grupul Local de Acțiune Siret – Moldova din care
fac parte comunele:
- Todirești;
- Valea Seacă;
- Cotnari;
- Deleni;
- Lespezi;
- Sirețel;
- Ceplenița;
- Hărmănești;
- Vânători.
Înfrățirea comunei Cotnari cu localitatea Nijlen din Belgia
În cadrul acestui parteneriat a fost înființată „Asociația Nijlen von Hodora” în anul
2000 având ca obiect ajutorarea școlarilor și familiilor sărace cu copii prin donații de cărți,
rechizite școlare, îmbrăcăminte și ajutoare financiare. Parteneriatul în cadrul asocierii cu
Nijlen a avut ca efect o serie de măsuri benefice pentru satul Hodora, prin modernizarea școlii
din localitate (schimbarea tâmplăriei, gresie, faianță, mobilier școlar), construirea unei săli
care găzduiește laboratorul de informatică, reabilitarea unui grajd și transformarea lui în corp
pentru grădiniță (100 m2 unde funcționează două grupe de grădiniță) și sală de festivități de
400 m2, construire magazine de lemne, achiziționarea unui microbus școlar pentru asigurarea
navetei școlarilor etc. Parteneriatul mai presupune și inițierea de activități școlare commune,
stagii de practică ale elevilor din Nijlen, respectiv deplasarea unui grup de liceeni din cadrul
liceului tehnologic Berlar Nijlen în Hodora și placarea cu gresie în două săli de clasă în vara
anului 2014.
În 2015, o altă echipă din cadrul aceluiași liceu tehnologic are în vedere construirea
haltei CFR Hodora. În cadrul programului „Săptămâna altfel” două echipe commune de
școlari au desfășurat diverse activități.
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În perioada 2007 – 2013 au fost realizate investiții care au vizat dezvoltarea infrastructurii de
utilități publice, balastarea unor sectoare de drumuri și achiziționarea de utilaje. Finanțarea acestor
investiții s-a făcut atât din fonduri locale, cât și din fonduri guvernamentale și europene.
Nr.
Crt.

Denumire proiect

1

Infiintare Statie de Epurare
Cotnari

2

Sistem de alimentare cu apa
si canalizare in comuna
Cotnari, Judetul Iasi
Infiintarea sistemului de
distributie apa si canalizare
pentru satele Cotnari,
Horodistea, Luparia si
modernizare DC 135
Horodistea – Luparia cu
acces la cetatea geto-tracica
Catalina, achizitia de
echipamente si utilaje pentru
serviciul public de
gospodarire comunala.
Proiectarea și execuția
extinderii rețelei electrice de
distribuție T2XIR 0,9 km în
satele Făgăt și Zbereni,
comuna Cotnari, județul Iași

3

4

Valoare proiect
LEI
fără TVA

Sursa de
finanțare

Stadiul
proiectului

2.546.939 Administrația
Fondului de
Mediu
Buget Local
2.232.346 OG. 7/2006
Buget local

Finalizat
28.10.2008

9.050.042 APDRP Masura
4.058.752 322 FEADR

Finalizat
30.06.2011

65.206 Buget local

227

Finalizat
29.10.2010

Finalizat
2012

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
5

6

7

8

9

Extindere rețea de distribuție
apă (conducta DE63, PE10,
PN10) în satul Cotnari, zona
Combinat Vinificație – Fam.
Dascălu
Achiziție autobasculantă
remorcabilă MAN, 3 axe,
cilindre 12816, lamă
deszăpezire 3,4 m
secvențială, instalație
electrohidraulică, lamă de
deszăpezire P2221 pentru
autogreder
Execuție și montaj borduri
din beton 1000 ml în satul
Cotnari, comuna Cotnari
Proiectare și execuție
extindere rețea de distribuție
apă potabilă în localitatea
Cârjoaia, comuna Cotnari,
județul Iași
Balastare sectoare de
drumurin în satele Hodora,
Cârjoaia, Cireșeni, Zbereni,
Lupăria

13.251 Buget local

Finalizat
2012

102.706 Buget local

Finalizat
2012

22.858 Buget local

Finalizat
Iunie 2013

24.000 Buget local

Finalizat
August 2013

52.500 Buget local

Finalizat
2013
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În urma analizei situației curente și a consultărilor de la grupurile de lucru a rezultat
următoarea listă de proiecte prioritare pentru perioada 2014 – 2020:
1

Promovarea produselor turistice specifice zonei Cotnari

2

Balastare sectoare de drumuri sătești și comunale în toate localitățile componente ale
comunei Cotnari

3

Modernizare prin reprofilare și balastare a 5,5 km de drumuri sătești în satele Cârjoaia
și Valea Racului din comuna Cotnari, județul Iași

4

Construire centru de informare turistică

5

Construire platforma pentru depozitarea gunoiului de grajd și achiziție utilaje

6

Extindere rețea de distribuție apă în satele Horodiștea și Lupăria în comuna Cotnari,
județul Iași

7

Înființare Baza Sportiva în comuna Cotnari

8

Extinderea rețea canalizare pentru satele Hodora, Bahlui și Iosupeni

9

Extindere rețea de alimentare cu apă pentru satele Hodora, Bahlui și Iosupeni

10

Modernizare drumuri prin asfaltare în comuna Cotnari, județul Iași

11

Modernizare drum agricol de exploatare în comuna Cotnari, județul iași

12

Modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintului cultural în comuna
Cotnari, județul Iași
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13

Înființare after-school în comuna Cotnari, județul Iași

14

Construire școală în satul Bahlui, comuna Cotnari

15

Amenajare spații verzi și de joacă în satele Cotnari, Hodora și Cârjoaia

16

Modernizare piață agro-alimentară Cârjoaia

17

Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Cârjoaia, Horodiștea,
Lupăria, Cireșeni, Zbereni, Făgăt din comuna Cotnari, județul Iași

18

Modernizare drumuri comunale, drumuri sătești și străzi interioare în toate localitățile
componente ale comunei Cotnari, județul Iași

19

Înființare parc fotovoltaic / eolian pentru producerea energiei în vederea eficientizării
costurilor consumului de energie în rețeaua de iluminat public și instituții publice

20

Modernizarea și dotarea spațiilor de joacă aferente școlilor și grădinițelor din comuna
Cotnari, județul Iași

21

Amenajare parc de recreere și dotarea cu echipamente sportive în comuna Cotnari,
județul Iași

22

Construire sediu nou pentru administrația locală a comunei Cotnari, județul Iași

23

Executarea lucrărilor de reabilitare, restaurare și igienizare a monumentelor istorice
existente în comuna Cotnari, județul Iași, punerea în valoare și promovare acestora la
nivel național

24

Modernizarea rețelei de iluminat public în comuna Cotnari, județul Iași
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25

Consolidarea, betonarea malurilor și rigolelor pentru sectoarele de drum predispuse la
alunecări de teren și inundații (inclusiv lucrări de stabilizare a terenului) în comuna
Cotnari, județul Iași

26

RK dispensar uman comuna Cotnari, județul Iași

27

Amenajare piste pentru biciclete în comuna Cotnari, județul Iași

28

Înființare zonă agrement lacul Lebădu în comuna Cotnari, județul Iași

29

Împădurirea suprafețelor de teren degradate sau predispuse la alunecări de teren

30

Înființarea perdelelor de protecție în comuna Cotnari, județul Iași

31

Amenajare alei pietonale stânga/dreapta DJ 281 C Cotnari – Cârjoaia

32

Înființare club sportive în comuna Cotnari, județul Iași

33

Dotarea locurilor de joacă din școli și grădinițe

34

Construire sau RK săli de sport pentru școlile Cârjoaia, Cotnari și Hodora

35

Reabilitarea drumurilor agricole din comuna Cotnari, județul Iași

36

Înființare centru expozițional pentru produse tradiționale și specifice zonei Cotnari

37

Construire locuințe sociale pentru tineri și specialiști în comuna Cotnari, județul Iași

38

Întocmirea Cadastrului General al comunei Cotnari, județul Iași
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39

Achiziționare și implementare sistem de monitorizare video a comunei Cotnari, județul Iași

40

Construire școală (beneficiar Școala de arte și Meserii „Ștefan cel Mare”)
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Descrierea proiectelor

PROIECTUL
NR. 1

PROMOVAREA
PRODUSELOR TURISTICE SPECIFICE ZONEI COTNARI

Descrierea
proiectului

Prin proiect s-a urmărit promovarea obiectivelor turistice
(monumentelor istorice și ariei protejată Pădurea Cătălina). În acest
sens au fost tipărite diverse materiale de promovare, au fost realizate
documentare, spoturi TV și radio, a fost organizat evenimentul „Zilele
Toamnei la Cotnari” și două participări la Târgul de Turism al
României.

Justificarea
proiectului

Promovarea la nivel național a obiectivelor turistice aflate pe teritoriul
comunei Cotnari

Studii existente
Valoare estimată

660.838 lei

Posibile surse de
finanţare
Perioada estimată
de implementare

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, POR 2007 - 2013
Finalizat - februarie 2014
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PROIECTUL
NR. 2

BALASTARE SECTOARE DE DRUMURI SĂTEȘTI
ȘI COMUNALE ÎN SATELE COMUNEI COTNARI

Descrierea
proiectului

Prin proiect au fost balastate sectoare de drumuri sătești și comunale în
toate localitățile component ale comunei Cotnari.

Justificarea
proiectului

Întreținerea drumurilor sătești și comunale

Studii existente
Valoare estimată

55.3014 lei

Posibile surse de
finanţare
Perioada estimată
de implementare

Buget local
Finalizat 2014
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PROIECTUL
NR. 3

MODERNIZARE PRIN REPROFILARE ȘI BALASTARE
A 5,5 KM DE DRUMURI SĂTEȘTI ÎN SATELE CÂRJOAIA ȘI
VALEA RACULUI DIN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Prin proiect au fost modernizate 5,5 km de drumuri sătești aferente
localităților Cârjoaia și Valea Racului.

Justificarea
proiectului

Întreținerea drumurilor sătești și comunale

Studii existente
Valoare estimată

690.000lei

Posibile surse de
finanţare
Perioada estimată
de implementare

Buget local
Finalizat 24.11.2014
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PROIECTUL
NR. 4

CONSTRUIRE CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ

Descrierea
proiectului

Prin proiect s-a construit un centru de informare turistică menit să
promoveze obiectivele turistice, tradițiile și obiceiurile specific zonei
Cotnari și să ofere informații potențialilor turiști.

Justificarea
proiectului

Promovarea zonei Cotnari

Studii existente
Valoare estimată

645.875 lei

Posibile surse de
finanţare

Fonduri europene
A.P.D.R.P.

Perioada estimată
de implementare

Finalizat – decembrie 2014
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PROIECTUL
NR. 5

CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU DEPOZITAREA
GUNOIULUI DE GRAJD ȘI ACHIZIȚIE UTILAJE

Descrierea
proiectului

Prin proiect s-a construit o platformă pentru depozitarea gunoiul de
graj și au fost achiziționate următoarele utilaje: încărcător frontal
Weidemann 2070, tractor Eurotrac F 60 cabine, 2 remorci Rembi AT2
RT6, cisternă vidanjabilă Meprozet PN 50, mașină de împrăștiat gunoi
marca Rembi BV 6

Justificarea
proiectului

Asigurarea infrastructurii și a utilajelor necesare desfășurării activității

Studii existente
Valoare estimată

1.043.900 lei

Posibile surse de
finanţare

Ministerul Mediului
Buget local

Perioada estimată
de implementare

Finalizat –26.01.2014
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EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUTIE APĂ
ÎN SATELE HORODIȘTEA ȘI LUPĂRIA,
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTUL
NR. 6

Descrierea
proiectului

Sistemul de alimentare cu apă va fi o rețea ramificată alcătuită din:
-2 cămine de branșament la sistemul existent de alimentare cu apă al
comunei Cotnari, un cămin în zona deal Cătălina și un cămin în satul
Cârjoaia, zona Piață-Rezervor existent;
-3 conducte de distribuție a apei;
-25 cămine de vane – 5 cămine de aerisire-dezaerisire, 6 cămine de
golire, 13 cămine de vane, 1 cămin reglare presiune;
-2 subtraversări – una pe DJ 281 C și una pe sub pârâul Măgura.
Conductele de distribuție vor însuma 5.750 m, vor fi din material
PEID, PE100, PN 10 Dn 90 (2), respectiv Dn 110 (1).
Căminele vor fi din beton, prefabricate de formă circular.
Subtraversările vor fi prevăzute cu cămine cu vane din beton,
prefabricate, de formă circular și conducte de protecție din OL.

Justificarea
proiectului

În prezent locuitorii se alimentează cu apă din fântâni proprii sau
comune, sistemul de alimentare cu apă existent nu acoperă întregul
necesar al acestora.
Creșterea calității vieții în localitățile Horodiștea și Lupăria

Studii existente

PT

Valoare estimată

1.558.980 lei
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Posibile surse de
finanţare

Buget local
S.C. APAVITAL IAȘI

Perioada estimată
de implementare

Finalizat –septembrie 2015

241

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI

PROIECTUL
NR. 7

ÎNFIINȚARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA COTNARI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește finalizarea lucrărilor începute pentru construirea
unei baze sportive

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii necesare desfășurării activităților sportive

Studii existente
Valoare estimată

670 000 lei

Posibile surse de
finanţare

OUG 7/2006
Buget local
Parteneriat public-privat
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2008-2014-2020, stadiu fizic realizat 10%.
Proiect blocat din cauza lipsei continuității programului de finanțare
prin OUG 7/2006
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EXTINDEREA REȚEA CANALIZARE
PENTRU SATELE HODORA, BAHLUI SI IOSUPENI

PROIECTUL
NR. 8
Descrierea
proiectului

Rețeaua de canalizare va avea o lungime de 5.137 m și se va
compune din 4 colectoare principale și 5 colectoare secundare.
Pe traseul rețelei vor fi montate 119 cămine de vizitare realizate
PVC sau din elemente prefabricatedin beton armat. Din beton vor fi
construite căminele de rupere de pantă, căminele de spălare și căminele
necesare realizării subtraversărilor. În total sunt prevăzute 20 cămine
de beton armat. Căminele de vizitare vor fi prevăzute cu capac și ramă
carosabilă, precum și cu o placă din beton armat cu rol de protecție a
căminului.
Pentru asigurarea funcționării rețelei de canalizare este necesar
realizarea a 4 stații de pompare și conducte de refulare aferente,
construcții noi, realizate din beton armat, tip cheson

Justificarea
proiectului

Apele uzate sunt deversate în fose și puțuri cu filtrare proprie, iar în
mică măsură apele uzate sunt deversate în natură sau rigole stradale
ceea ce duce la poluarea pânzei apă freatică, a aerului și a solului.

Studii existente

PT

Valoare estimată

4.563.031 lei

Posibile surse de
finanţare

Proiect depus MDRAP
Program „Modernizarea satului românesc”
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OG 28/2013
Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 9
Descrierea
proiectului

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ
PENTRU SATELE HODORA, BAHLUI ȘI IOSUPENI
Sistemul de alimentare cu apă potabilă va cuprinde o rețea de
aducțiune a apei, o ramificație pentru cele 3 localități, un rezervor de
înmagazinare, stație de dezinfecție și stație de pompare și ridicare
presiune.
Rezervorul de îmnagazinare se compune din:
-rezervor cu capacitate de 300 m3, inclusive rezervă de incendiu;
-cămine de vane CV 1-9;
-conductă aducțiune apă PEID, P100, PN10, Dn 160 mm, L = 4.700 m;
-subtraversare DN 20 m;
-subtraversre CF 40 m;
-subtraversare râu Bahlui 90 m;
-stație de dezinfecție;
-hidrant incendiu 1 buc.
Rețea de distribuție:
Bahlui:
-conductă distribuție apă PEID, P100, PN10, Dn 125 mm, L = 800 m;
-cămin vane CV10;
-hidrant incendiu 1 buc.
Iosupeni:
-conductă distribuție apă PEID, P100, PN10, Dn 125 mm, L = 2.850
m;
-cămin vane CV11-13;
-hidrant incendiu 2 buc.
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Hodora:
-conductă distribuție apă PEID, P100, PN10, Dn 110 mm, L = 5.950
m;
-cămin vane CV14-20;
-stație pompare și ridicare presiune;
-hidrant incendiu 6 buc.
Justificarea
proiectului

Lipsa rețelei de alimentarea cu apă potabilă și creșterea calității vieții
în cele trei localități componente

Studii existente

PT

Valoare estimată

4.502.655lei

Posibile surse de
finanţare

Proiect depus MDRAP
Program „Modernizarea satului românesc”
OG 28/2013

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 10
Descrierea
proiectului

MODERNIZARE DRUMURI PRIN ASFALTARE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
Modernizarea prin asfaltare este prevăzută pentru drumurile DS 85, DS
404, DS 523, DS 1084, DS 1 și DE 3848/1
Pentru DS:
Platforma carosabilului: 5 m
Partea carosabilă: 4 m
Acostamente: 2x0,5 m
Pentru DE:
Platforma carosabilului: 7 m
Partea carosabilă: 5,5 m
Acostamente: 2x0,75 m
Proiectul prevede și realizarea lucrărilor de colectare și evcuare a
apelor pluvial, astfel:
-dispozitive de scurgere
șanțuri betonate: 1883 ml
rigole carosabile: 1360 ml
rigole betonate: 4176,78 ml
-podețe noi tubular:
85 buc. podețe laterale Ø 500, l=5 m
3 buc. podețe transversale Ø 800, l=5 m
1 buc. podeț transversal Ø 800, l=7,5 m
Podețele existente vor fi reparate (decolmatate, corectare locală,
reparații la sferturi de con și pereere, inclusive colmatarea cu mortar de
ciment la rosturi).
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Justificarea
proiectului

Modernizarea rețelei de drumuri locale
Creșterea calității vieții
Modernizarea sistemului rutier

Studii existente

PT

Valoare estimată

8 000 000 lei

Posibile surse de
finanţare

Proiect depus MDRAP
Program „Modernizarea satului românesc”
OG 28/2013

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 11

MODERNIZARE DRUM AGRICOL DE EXPLOATARE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Drumul ce urmează a fi modernizat pornește din estul satului Cârjoaia
(din DJ 281 C), continuă în extravilanul localității Cotnari spre est și se
termină la intersecția cu DN 28 B, având o lungime de 5.809 m. Din
acest drum pornește o ramificație de 150 m lungime care permite
accesul la terenurile agricole de pe malul drept al pârâului Măgura.
Total lungime drum de modernizat = 5.959 m. În present drumul este
de pământ. Se va realize o structură rutieră cu două benzi de circulație
cu carosabil prevăzut cu covor asfaltic, de 5,5 m lățime și 2
acostamente, fiecare de 0,75 m lățime, viteza de proiectare fiind de 40
km/h.

Justificarea
proiectului

Accesul către exploatațiile agricole este degradat și uneori greu
practicabil
Îmbunătățirea infrastructurii legate de dezvoltarea agriculturii

Studii existente

PT

Valoare estimată

5.057.391 lei

Posibile surse de
finanţare

Proiect depus APDRP Iași
Măsura 125
Buget local

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 12

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE
ȘI DOTAREA AȘEZĂMINTULUI CULTURAL
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede reabilitarea clădirii, modernizarea instalațiilor
sanitare, electrice, termice, dotarea cu instrumente musicale, costume
populare, mobilier, echipamente de sonorizare și iluminat, cortină,
sisteme de alarmă, rețea de date-voce, calculatoare, laptop, video
proiector, sală fitness etc.

Justificarea
proiectului

Creșterea gradului de acces și participare la cultură
Promovarea creativității și a creațiilor artistice contemporane și
tradiționale specific zonei Cotnari
Crearea condițiilor optime de desfășurare a activității culturale

Studii existente

PT

Valoare estimată

1.090.788 lei

Posibile surse de
finanţare
Perioada estimată
de implementare

Proiect depus C.N.I
2014 - 2020
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ÎNFIINȚARE AFTER-SCHOOL
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTUL
NR. 13
Descrierea
proiectului

Prin acest proiect se dorește înființarea unui after-school în comuna
Cotnari

Justificarea
proiectului

Continuarea activităților educaționale, formarea personalității copiilor,
dezvoltarea abilităților etc.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 14

CONSTRUIRE ȘCOALA ÎN SATUL BAHLUI,
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unei școli în localitatea Bahlui

Justificarea
proiectului

Crearea condițiilor oprime pentru desfășurarea actului educațional

Studii existente

PT (2012)

Valoare estimată

350 000 lei

Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 15

AMENAJARE SPAȚII VERZI ȘI DE JOACĂ
ÎN SATELE COTNARI, HODORA ȘI CÂRJOAIA

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede amenajarea în cele trei localități a spațiilor verzi și a
locurilor de joacă pentru copii

Justificarea
proiectului

Crearea unui aspect local plăcut și asigurarea locurilor de joacă, dotate
corespunzător, pentru copii

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 16

MODERNIZARE PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARA CÂRJOAIA

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de modernizare a pieței agro-alimentare din
localitatea Cârjoaia

Justificarea
proiectului

Crearea condițiilor optime de desfășurarea a activităților specifice unei
piețe agro-allimentare

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 17

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI
CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE CÂRJOAIA,
HORODIȘTEA, LUPĂRIA, CIREȘENI, ZBERENI, FĂGĂT
DIN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Executarea lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă
potabilă în cele șase localități aparținătoare comunei Cotnari

Justificarea
proiectului

Asigurarea infrastructurii de bază în comuna Cotnari
Furnizarea apei potabile de calitate și la un debit corespunzător
necesităților gospodăriilor aferente
Creșeterea calității vieții

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 18

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE,
DRUMURI SĂTEȘTI ȘI STRĂZI INTERIOARE
ÎN TOATE LOCALITĂȚILE COMPONENTE
ALE COMUNEI COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale, sătești și
a străzilor interioare

Justificarea
proiectului

Crearea unei infrastructure rutiere corespunzătoare
Creșeterea calității vieții
Protejarea mediului înconjurător și reducerea poluării aerului ca
urmare a prafului ridicat în urma autovehiculelor

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 19

ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC / EOLIAN PENTRU
PRODUCEREA ENERGIEI ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII
COSTURILOR CONSUMULUI DE ENERGIE ÎN REȚEAUA
DE ILUMINAT PUBLIC ȘI INSTITUȚII PUBLICE

Descrierea
proiectului

În vederea reducerii costurilor de iluminat public și a costurilor
generate de consumul de energie din instituțiile publice, dar și
posibilitatea extinderii iluminatului public și a montării de corpuri de
iluminat pe fiecare stâlp, s-a considerat necesar propunerea de
înființare a unui parc fotovoltaic sau a unui parc eolian.

Justificarea
proiectului

Reducerea cheltuielilor la energie electrică
Creșterea calității vieții și a siguranței pe drumurile publice

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Parteneriat public-privat
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 20

MODERNIZAREA ȘI DOTAREA SPAȚIILOR DE JOACĂ
AFERENTE ȘCOLILOR ȘI GRĂDINIȚELOR
DIN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește modernizarea și dotarea corespunzătoare a
locurilor de joacă din incinta grădinițelor și a școlilor din comuna
Cotnari.

Justificarea
proiectului

Asigurarea siguranței în spațiile de joacă
Crearea unui mediu plăcut și divers de recreere a copiilor

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Parteneriat public-privat
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 21

AMENAJARE PARC DE RECREERE ȘI DOTAREA
CU ECHIPAMENTE SPORTIVE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Prin proiect de dorește amenajarea parcurilor și dotarea acestora cu
aparate sportive (fitness).

Justificarea
proiectului

Înfrumusețarea aspectului comunei și crearea unor spații în care atât
locuitorii, cât și turiști pot practica activități sportive, de întreținere, în
aer liber.

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Parteneriat public-privat
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 22

CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU ADMINISTRAȚIA
LOCALĂ A COMUNEI COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește construirea unui sediu nou pentru administrația
locală care să asigure buna funcționare a tuturor compartimentelor

Justificarea
proiectului

Actualul sediu al primăriei este inadecvat activităților desfășurate

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 23

EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE,
RESTAURARE ȘI IGIENIZARE
A MONUMENTELOR ISTORICE EXISTENTE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI,
PUNERE ÎN VALOARE ȘI PROMOVARE ACESTORA
LA NIVEL NAȚIONAL

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește reabilitarea, restaurarea și igienizarea
monumentelor istorice existente, punerea acestora în valoare și
continuarea promovării la nivel național

Justificarea
proiectului

Restaurarea și conservarea monumentelor istorice
Punerea în valoare și valorificarea acestui aspect prin creșterea atracției
turistice
Continuarea activităților de promovare

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 24

MODERNIZAREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de modernizare a rețelei de iluminat public prin
schimbarea lămpilor vechi cu altele noi cu consum de energie mai mic
și durabilitate mai mare

Justificarea
proiectului

Asigurarea siguranței pe drumurile publice printr-un iluminat public
adecvat

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 25

CONSOLIDAREA, BETONAREA MALURILOR ȘI
RIGOLELOR PENTRU SECTOARELE DE DRUM
PREDISPUSE LA ALUNECĂRI DE TEREN ȘI INUNDAȚII
(INCLUSIV LUCRĂRI DE STABILIZARE A TERENULUI)
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor de consolidare, betonare a malurilor și rigolelor
de scurgere a apelor meteorice aferente sectoarelor de drum predispose
la alunecări de teren și, totodată, executarea lucrărilor de stabilizarea a
terenului.

Justificarea
proiectului

Prevenirea alunecărilor de teren și a deteriorării drumurilor publice și
crearea rigolelor necesare scurgerii apelor meteorice

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 26

RK DISPENSAR UMAN
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Efectuarea lucrărilor de reparație capitală la clădirea dispensarului
uman din comuna Cotnari

Justificarea
proiectului

Modernizarea clădirii dispensarului uman și crearea condițiilor
necesare desfășurării actului medical

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 27

AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește amenajarea corespunzătoare a pistelor pentru
biciclete

Justificarea
proiectului

Circulația bicicliștilor în condiții de siguranță pe drumurile publice și,
totodată, încurajarea mersului pe bicicletă

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 26

ÎNFIINȚARE ZONĂ AGREMENT LACUL LEBĂDU
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Executarea lucrărilor de înființare și amenajare a zonelor de agrement
în zona Lacul Lebădu

Justificarea
proiectului

Crearea infrastructurii de agrement necesară dezvoltării turismului
rural

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 29

ÎMPĂDURIREA SUPRAFEȚELOR DE TEREN DEGRADATE
SAU PREDISPUSE LA ALUNECĂRI DE TEREN

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește identificarea și împădurirea suprafețelor de teren
degradate / neproductive și a suprafețelor care sunt predispose la
alunecări

Justificarea
proiectului

Protejarea mediului
Creșterea suprafețelor împădurite la nivelul comunei

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 30

ÎNFIINȚAREA PERDELELOR DE PROTECȚIE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește înființarea perdelelor de protecție

Justificarea
proiectului

Asigurarea protecției căilor de comunicație și a culturilor agricole

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 31

AMENAJARE ALEI PIETONALE STÂNGA/DREAPTA DJ 281 C
COTNARI – CÂRJOAIA

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește amenajarea aleilor pietonale pe traseul drumului
județean DJ 281 C, pe ambele părți, între Cotnari și Cârjoaia

Justificarea
proiectului

Asigurarea circulației pietonale pe drumurile publice în condiții de
siguranță

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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ÎNFIINȚARE CLUB SPORTIV
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTUL
NR. 32
Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește înființarea unui club sportiv

Justificarea
proiectului

Încurajarea activităților sportive la nivelul comunei

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Parteneriat public-privat
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării
Parteneriat public-privat

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 33

DOTAREA LOCURILOR DE JOACĂ DIN ȘCOLI ȘI GRĂDINIȚE
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Achiziționarea și dotarea corespunzătoare a locurilor de joacă aferente
grădinițelor și școlilor

Justificarea
proiectului

Dotarea spațiilor de joacă din instituțiile de învățământ, asigurarea
condițiilor optime de recreere și siguranță

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării
Parteneriat public-privat

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 34

CONSTRUIRE SAU RK SĂLI DE SPORT PENTRU ȘCOLILE
CÂRJOAIA, COTNARI ȘI HODORA

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea sau reparația capitală (funcțiile de
studiile care se vor efectua) a sălilor de sport din școlile Cârjoaia,
Cotnari și Hodora

Justificarea
proiectului

Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților sportive în
cadrul instituțiilor de învățământ

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 35

REABILITAREA DRUMURILOR AGRICOLE
DIN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Proiectul prevede reabilitarea drumurilor agricole existente la nivelul
comunei Cotnari

Justificarea
proiectului

Asigurarea accesului în condiții optime la terenurile agricole

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 36

ÎNFIINȚARE CENTRU EXPOZIȚIONAL
PENTRU PRODUSE TRADIȚIONALE ȘI SPECIFICE
ZONEI COTNARI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește înființarea unui centru expozițional dedicate
produselor tradiționale și specific zonei Cotnari

Justificarea
proiectului

Încurajarea și promovarea producătorilor locali

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE
PENTRU TINERI ȘI SPECIALIȘTI
ÎN COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECTUL
NR. 37
Descrierea
proiectului

Proiectul prevede construirea unor locuințe sociale atât pentru tineri,
cât și pentru specialiști

Justificarea
proiectului

Asigurarea fondului locativ necesar

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 38

ÎNTOCMIREA CADASTRULUI GENERAL

AL COMUNEI COTNARI, JUDEȚUL IAȘI

Descrierea
proiectului

Realizarea lucrărilor specific pentru întocmirea cadastrului general al
comunei

Justificarea
proiectului

Întocmirea sistemului unitary de evidență tehnică, economic și juridică
a imobilelor și terenurilor

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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PROIECTUL
NR. 39

ACHIZIȚIONARE ȘI IMPLEMENTARE SISTEM DE
MONITORIZARE VIDEO A COMUNEI COTNARI

Descrierea
proiectului

Prin proiect se dorește achiziționarea și montarea unui sistem de
monitorizare video

Justificarea
proiectului

Monitorizarea punctelor cheie
Asigurarea unui climat de siguranță
Reducerea infracționalității

Studii existente
Valoare estimată
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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CONSTRUIRE ȘCOALĂ

PROIECTUL
NR. 40
Descrierea
proiectului

Beneficiiarul este ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII„ȘTEFAN CEL
MARE”
Prin acest proiect se dorește construirea unei școli P+M
Parterul va cuprinde:
Sală de curs 30,75 m2
Hol + casa scării 17,50 m2
Birou 8,65 m2
Centrală termică 8,75 m2
Grup sanitary 9,55 m2
Mansarda va cuprind:
Hol + casa scării 17,55 m2
Sala de clasă 30,75 m2
Grup sanitary 9,55 m2
Aria construită la sol: 94,30 m2
Aria desfășurată: 164,85 m2
Total aria utilă: 133,05 m2

Justificarea
proiectului

Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea actului aducațional

Studii existente

PT (2011)

Valoare estimată

501.066.000 lei

278

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Posibile surse de
finanţare

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Credite bancare
Alte surse de finanțare disponibile la momentul aplicării

Perioada estimată
de implementare

2014 - 2020
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CAPITOLUL XI
MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTARE
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Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie, de colectare şi raportare a
informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor, asupra succesului şi impactului acestora, relative
la dezvoltarea comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei:
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate
Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor
locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării
prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine
determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În
plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi:
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria)
► agenţii economici
► societatea civilă
► locuitorii municipiului
► structurile externe (instituţii judeţene).
Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 subetape:
A. Adoptarea
În cadrul acestei subetape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma
dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în
vederea aprobării.
B. Implementarea
În cadrul acestei subetape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor
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necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în
realizarea proiectului, sursele de finanţare.
C. Monitorizarea
Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget,
patrimoniu, performanţele personalului angajat şi, implicit, a autorităţii locale (organizaţia în
sine), ipoteze formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea,
informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia,
ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea
implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul
înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare.
Monitorizarea implementării se va realiza de către o structură de evaluare care va avea
în componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de
monitorizare va fi următoarea:
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei;
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare;
◘ secretariat.
Responsabilităţile de bază sunt:
→ planificarea implementării acţiunilor;
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;
→ coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării
problemelor identificate;
→ monitorizarea implementării;
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;
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→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.
D. Evaluarea implementării strategiei
Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi
indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări
intermediare, pe faze de implementare.
E. Analiza impactului
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum
influenţează criteriile de performanţă privind fezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua
studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp
după finalizarea proiectului.
Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor.
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CAPITOLUL XII
CONCLUZII

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020
a Comunei COTNARI, județul IAȘI
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 a comunei Cotnari va
folosi drept suport la dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea portofoliului de proiecte
de dezvoltare care vizează creşterea calităţii vieţii în comunitate, un element indispensabil
pentru existenţa viitoare a orașului.
Dezvoltarea comunei Cotnari nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice
locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii de a se implica activ în realizarea
obiectivelor strategice şi de a avea o atitudine pozitivă la tot ceea ce este nou.
Comuna Cotnari se confruntă, ca şi celelalte comune ale ţării, cu problemele specifice
unei comunități în plină dezvoltare. Autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul
de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care
beneficiează în comparaţie cu alţi competitori, şi anume: agricultura, industria
prelucrătoare, tradiţiile, activităţile culturale intense, identitate istorică, servicii de calitate,
turism, promovare și o administraţie locală competentă.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare
nerambursabilă care pot fi atrase deoarece, bugetul local nu are capacitatea de a susţine
realizarea acestora, dar se poate beneficia de oportunităţile financiare oferite de Uniunea
Europeană.
Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile
precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât
aceasta să fie realistă şi aplicabilă.
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Comuna Cotnari trebuie să devină:
► un mediu curat, sănătos și civilizat;
► o comună cu o infrastructură modernă şi funcţională;
► o comună care oferă servicii de calitate;
► o comună care dispune de servicii de sănătate şi asistenţă socială de calitate;
► o comună cu instituţii culturale moderne;
► o comună care oferă actualelor şi, mai ales, viitoarelor generaţii o educaţie bună prin
instituţiile de învăţământ existente, implicate în diverse proiecte şi cu personal de înaltă
calificare;
► o comună a cărei economie se bazează pe resursele existente şi le fructifică în mod
conştient şi raţional, care absoarbe forţa de muncă locală, cu un sector de servicii de înaltă
calitate şi o industrie prelucrătoare inovativă;
► o comună turistic și cultural, de interes național și internațional, în care obiective istorice și
culturale sunt puse în adevărata lor valoarea, zonele de agrement sunt exploatate pe deplin şi
unde turiștii revin cu plăcere;
► o comună - centru turistic, istoric și cultural.

În concluzie, strategia de dezvoltare locală
este o radiografie a prezentului şi viitorului, care
stabileşte direcţiile de dezvoltare şi care stă la baza
deciziilor viitoare, ale celor care vor hotărâ măsurile
necesare atingerii ţintelor propuse.
* * * * * * *
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