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PPLLAANNUULL  DDEE  OORRDDIINNEE  SSII   SSIIGGUURRAANNŢŢAA  PPUUBBLLIICCĂĂ     

AALL  PPOOLLIIŢŢIIEEII   LLOOCCAALLEE  AA  CCOOMMUUNNEEII   RRĂĂDDUUCCĂĂNNEENNII     

--   22001155   --     

  
 

 Cadru legislativ: 

 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.92/2011 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a Planului de Ordine şi Siguranţă publică al Poliţiei Locale publicat  în M.O. 

342/17.05.2011; 

 Legea poliţiei locale nr. 155/2010;  

 H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei 

Locale; 

 Legea 333/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată; 

 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răducăneni nr.26/2013, privind înfiinţarea Poliţiei Locale 

Răducăneni, precum şi aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii ale acesteia; 

 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răducăneni nr.27/2013, privin constituirea Comisiei 

Locale de Ordine Publică a Comunei Răducăneni; 

 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răducăneni nr.37/2013, pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Răducăneni. 

 

CAPITOLUL I.  

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE 

A. Teritoriul 

a) Aşezarea geografică a unităţii administrativ-teritoriale 

 Comuna Răducăneni este localizată în partea de sud-est a judeţului Iaşi, la o distanţă rutieră de 

cca. 45 km faţă de oraşul reşedinţă de judeţ, pe traseul DN 28 Săbăoani-Iaşi-Albiţa.  

 Comuna Răducăneni se învecinează la nord şi nord-vest cu teritoriul comunei Costuleni, la sud-

vest cu cel al comunei Ciorteşti, la sud cu comunele Dolheşti, Moşna şi Gorban şi la est şi nord-est cu 

comuna Grozeşti.  

 Comuna Răducăneni are în componenţă patru localităţi: Răducăneni (format prin contopirea 

satelor Răducăneni şi Bazga), Isaiia, Bohotin şi Roşu.  

 Localităţile s-au format pe valea Bohotinului (Răducăneni, Bohotin şi Isaiia), care a constituit şi 

un vechi culoar comercial, respectiv pe valea Coziei (satul Roşu), ambele fiind tributare Jijiei.  

 Teritoriul comunei Răducăneni aparţine reliefului de podiş monoclinal al Platformei 

Moldoveneşti, caracterizat prin prezenţa platourilor monoclinale şi cuestelor, respectiv a formelor de vale 

subsecventă, consecventă şi obsecventă, rezultate prin acţiunea factorilor erozionali asupra structurii 

monoclinale. Porţiunea din extremitatea estică a comunei aparţine unităţii joase a şesului Jijiei, care are o 

lăţime medie de 2,5 km şi o altitudine absolută de cca. 30 m, cu un relief de acumulare fluviatilă.  

 Altitudinile maxime se întalnesc în partea de NV (ating cca 415 m), unde se desfăşoară treapta cea 

mai înaltă de relief, respectiv platourile Dolheşti-Buneşti, situate la extremitatea estică a Podişului Central 

Moldovenesc. Creasta principală se menţine la peste 400 m altitudine pe o lungime de cca 5 km. Această 

zonă are aspectul unor masive deluroase şi culmi largi, cu suprafeţe structurale întinse şi cueste frecvente. 

Aceste trăsături se datorează orizonturilor dure de calcare şi gresii, iar rezistenţa lor la eroziune explică 

altitudinile maxime din această zonă. 

 Altitudinile minime se întalnesc în şesul Prut-Jijia, la hotarul cu teritoriul Gorban, fiind de 28-29 

m. De la vest spre est, relieful prezintă o serie de trepte succesive, care coboară spre şesul Prut-Jijia, 

întrerupte în zona centrală de valea pârâului Bohotin. 

 Din punct de vedere litologic, teritoriul studiat se încadrează în unitatea geologică a Platformei 

Moldoveneşti, fiind caracterizat prin alternanţe de calcare, greşii, nisipuri şi argile dispuse monoclinal, cu 

o cădere generală a straturilor de la nord-vest spre sud-est. 

Caracteristicile lito-structurale ale depozitelor superficiale au determinat evoluţia unui relief 

structural tipic. Eroziunea exercitată de reţeaua hidrografică a determinat fragmentarea reliefului în 

dealuri cu orientarea NV-SE, dintre care se distinge dealul Crasna, situat la limita sud-vestică a 

teritoriului comunei, care atinge altitudinea maximă de 415 m. 
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 Pe dreapta pârâului Bohotin, platoul monoclinal a fost fragmentat de către afluenţii permanenţi 

sau cu scurgere intermitentă ai acestuia într-o serie de dealuri: 

 Dealul Ursoaia (270 m) şi Gorgului, separate prin pârâul Pietrele, afluent al Bohotinului. Pe dealul 

Gorgului este amplasată o carieră din care se exploatează gresii calcaroase şi nisipuri; 

 Platoul Paguba şi dealul Ţarina, situate la sud de localitatea Răducăneni, ale căror versanţi au o 

expunere favorabilă pentru culturile viti-pomicole; 

 Dealul Gârneţ mărgineşte spre vest satul Bohotin, fiind afectat de procese geomorfologice actuale 

intense (alunecări, ravenare), cu formele de relief aferente (cornişe de desprindere, corpuri deluviale, 

organisme torenţiale); 

 Dealul Bacalu, cu o altitudine de 267 m, localizat la vest de dealul Gârneţ şi la sud de localitatea 

Răducăneni; 

 Dealul Pietriş din estul satului Bohotin, cu o altitudine de 225 m, acoperit de păşuni; 

 Dealul Chiriloaia, situat în sudul satului Isaiia, acoperit de un masiv forestier; 

 Dealul ,,2 Lei”, localizat în partea de NV a comunei, constituie prin amplasarea sa punctul de acces în 

satul Răducăneni. 

 Pe stânga văii Bohotinului se dispun alte forme deluroase, dintre care se disting: 

 Dealul Rediu, la nord-est de satul Roşu, al cărui contact cu şesul se face printr-un versant abrupt; 

 Dealul Marmora, împădurit, care domină printr-o frunte de cuestă cu o diferenţă de nivel de peste 150 

m şesul Jijiei; 

 Dealul Creţu, situat la vest de localitatea Roşu, acoperit cu vegetaţie forestieră şi livezi; 

 Dealul Mitoc, situat la NE de Răducăneni, şi renumit prin culturile cerealiere, şi mai ales prin cele de 

viţă nobilă. 

 În special dealurile din partea de nord-est a teritoriului comunal sunt acoperite cu păduri.  

 Formele de vale sunt reprezentate prin văile celor doi afluenţi ai Jijiei de pe teritoriul comunei, 

respectiv pâraiele Bohotin şi Cozia, ambele cu o direcţie NV-SE, consecvente în raport cu dispunerea 

stratelor, şi caracterizate de un profil relativ simetric al văii. 

 Situl de vale a permis stabilirea unui drum comercial şi formarea vetrelor localităţilor care 

formează în prezent comuna, chiar dacă ulterior, prin extindere, intravilanele au ocupat şi porţiuni ale 

versanţilor adiacenţi. 

 Relieful sculptural este reprezentat prin versanţi afectaţi de eroziuni puternice şi alunecări de 

teren. Această unitate este fragmentată de la NV la SE de valea pârâului Bohotin. La vest de valea acestui 

pârâu această treaptă de relief este reprezentată de platouri rotunde cu suprafeţe reduse, formate prin 

sculptarea diferenţială asupra unor roci moi (argile, marne, nisipuri) cu intercalaţii mai consistente (gresii, 

calcare), cum ar fi dealul Cetăţuie-Bazga (290-300 m), în nord şi dealul Moşnioarei în sud. 

 Relieful de acumulare este reprezentativ pentru extremitatea estică şi nord-estică a teritoriului 

comunei, fiind caracteristic văii pârâului Bohotin şi şesului Prut-Jijia, care are o suprafaţă cvasi-plană, cu 

altitudini absolute în intervalul 25-20 m, şi o lăţime de 2,5 km. Această zonă joasă este presărată cu 

meandre, gârle şi braţe părăsite, Jijia schimbându-şi frecvent cursul.  

 Şesul pârâului Bohotin prezintă trei sectoare distincte: 

 bazinul de origine erozivo-deluvială Bazga-Răducăneni, cu aspect depresionar; 

 sectorul mijlociu al văii Bohotinului cuprins între Răducăneni şi Isaiia cu lărgimi 300-500 m ale 

şesului;  

 sectorul inferior, în aval de Isaiia în care şesul este ştrangulat de cantitatea mare de materiale deluviale 

şi proluvo-coluviale. 

 Din suprafaţa şesului Prut-Jijia, teritoriului Răducăneni îi aparţine porţiunea cuprinsă între 

versant şi fosta albie minoră a Jijiei: 

 Lunca internă străbătută de cursul inferior al pârâului Cozia caracterizat prin altitudini mai coborate ca 

în restul şesului şi exces prelungit de umiditate; 

 Lunca mijlocie străbătută atât longitudinal cât şi transversal de o reţea şerpuită de albii părăsite şi bălţi 

desecate cu un microrelief de coşcove, crăpături şi cruste de săruri; 

 Lunca externă situată de o parte şi de alta a albiei minore a râului Jijia (cursul vechi) cu altitudini mai 

ridicate, cu aspect de grind nu prea înalt. 

b) Suprafaţa şi configuraţia terenului 

Fondul forestier este format din câteva masive forestiere care ocupă versanţii dealurilor din teritoriu, 

totalizând o suprafaţă de peste 1050 ha, distribuită după cum urmează: 
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 un masiv forestier cu o suprafaţă de 50 ha la sud de satul Răducăneni; 

 2 masive forestiere care încadrează la est şi la vest intravilanul satului Roşu, cu o suprafaţă totală de 

586 ha.; 

 un masiv forestier situat la sud de satul Isaiia cu suprafaţa de 230 ha; 

 un masiv pe platoul Chiriloaia, având 184 ha.. 

 Fondul funciar al comunei este de 8162 ha, iar din punct de vedere al zonării producţiei agricole 

se încadrează în zona a VIII-a, favorabilă producţiei de carne, struguri şi fructe. 

 Situaţia terenului la nivelul comunei Răducăneni se prezintă, după cum urmează: 

Categoria suprafeţei agricole Ha Procent 

 total fond funciar 8162 100,00% 

 suprafaţă agricolă totală 6325 66,12% 

 teren arabil 3825 58,42% 

 fâneţe 509 2,90% 

 păşuni 1233 25,56% 

 vii şi pepiniere viticole 490 4,45% 

 livezi şi pepiniere pomicole 268 8,67% 

 păduri 1103 23,32% 

 alte suprafeţe 734 7,51% 

 

c) Regimul climateric 

 Teritoriul acestei comune aparţine zonei de climat temperat continental moderat, cu veri 

călduroase şi ierni geroase cu viscole. 

 Radiaţia solară globală, cu valori medii de 116 kcal/cm2 are o distribuţie neuniformă, în cursul 

anului 40% din total revine perioadei de vară (iulie = 17 kcal/cm2), în timp ce iarna se realizează doar 

10% (ianuarie = 2.2 kcal/cm2). 

 Temperatura medie anuală a aerului scade odată cu creşterea altitudinii, fiind de 9,50C în zona cu 

altitudini sub 200 m şi de cca 90C la altitudini de peste 200 m, în special în partea vestică şi nordică a 

teritoriului.  

 Cele mai mari valori medii lunare se înregistrează în iulie (21,50C ), iar cele mai mici valori se 

înregistrează în ianuarie (-3,90C). Verile sunt călduroase şi cu frecvente perioade de secetă. 

 Temperaturi sub 00C se înregistrează din luna septembrie şi se prelungesc până în ultima decadă a 

lunii mai.  

 Temperaturile extreme au înregistrat maxime absolute de + 38,50C în anul 1980 şi minime 

absolute de - 350C în anul 1982.  

Temperaturile de peste 50C încep de la 23 martie şi durează până spre 11 noiembrie, iar cele ce depăşesc 

100C se înregistrează între 11 aprilie şi 20 octombrie (180 -185 zile). 

 Zile de îngheţ cu temperatură minimă diurnă mai mică sau egală cu 00C, sunt în număr de 115,4, 

iar zile de vară, cu temperatura aerului maximă diurnă mai mare sau egală cu 250C sunt în medie de 70. 

  Umezeala relativă a aerului are valori medii anuale de 75 -76 %.  

Cele mai mari valori lunare depăşesc 85 - 90 % iarna, iar cele mai reduse coboară pană la 64 - 65 % vara. 

Important de menţionat este deficitul de umiditate din aer care se înregistrează în aprilie - mai (67 - 66%), 

influenţand negativ dezvoltarea vegetaţiei. 

 Nebulozitatea este direct influenţată de temperatura şi umezeala aerului, valoarea medie anuală 

variind de la 5 zecimi la 6,5 zecimi, cele mai mari valori medii lunare înregistrandu-se iarna (peste 7 

zecimi). Ca urmare, durata efectivă de strălucire a soarelui variază între 1900 şi 2000 ore/an.  

 Media precipitaţiilor atmosferice pe an este de 570 mm (staţia Răducăneni). În zona înaltă a 

teritoriului, cu altitudini de peste 300 m şi acoperite de masive păduroase, precipitaţiile medii anuale pot 

depăşi 600 mm. În timpul anului regimul precipitaţiilor este neuniform, înregistrându-se cantităţi mari în 

perioada aprilie - iunie şi mici în ianuarie. În proporţie de 70% ele cad sub formă de ploaie, cu excepţia 

intervalului din ultima decadă a lunii noiembrie până în ultima decadă a lunii martie. Din totalul 

precipitaţiilor, 35-40% cad vara, 23-30% primăvara, 17-23% toamna şi 10-17% iarna.  

 Caracteristică pentru regimul pluviometric al acestei zone este pe de o parte abundenţa, iar pe de 

alta deficitul de precipitaţii în sezoane diferite ale anului, ambele fenomene având influenţe negative 

asupra economiei. 

 Aversele torenţiale influenţează negativ activitatea economică şi socială, contribuind la 
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declanşarea alunecărilor de teren şi activarea eroziunii. În general, când precipitaţiile depăşesc 20 mm/24 

ore şi solul este deja umed, ori când sunt mai mari de 40 mm/24 ore şi cad pe un sol uscat, se pot deteriora 

unele culturi, fiind favorizate procesele de scurgere difuză, de eroziune areolară şi torenţială a solului şi 

de deplasare în masă.  

 Vânturile care bat pe teritoriul zonei analizate se caracterizează prin fluctuaţii mari de direcţie şi 

viteză, fiind determinate atât de circulaţia generală a maselor de aer, cât  şi de orientarea generală a 

reliefului. 

 Direcţia vânturilor suferă sensibil influenţa caracterelor suprafeţei topografice, fiind vizibilă o 

concordanţă între principalele direcţii de acţiune ale vântului şi orientarea principalelor interfluvii şi văi. 

Orientarea NV-SE a platourilor şi culmilor inter fluviale precum şi a văilor Prutului şi pârâului Bohotin, 

determină frecvenţa ridicată de aer pe această direcţie. În special, culoarul larg deschis al şesului Prutului 

şi Jijiei amplifică orientarea maselor de aer în lungul acestuia. 

În timp, cele mai ridicate valori ale vitezei vântului corespund perioadei de iarnă şi primăvară, când se 

depăşesc 3 şi chiar 4 m/s în medie. 

 Alte fenomene hidrometeorologice care caracterizează clima acestei zone şi influenţează negativ 

activitatea economică sunt: ceaţa, bruma, chiciura, poleiul, grindina. Ceaţa are o frecvenţă mare în 

sezonul rece, în perioada decembrie-ianuarie, iar anual, numărul zilelor cu ceaţă este în medie de 40. 

Bruma este un fenomen specific sezonului rece, când se produce toamna şi primăvara, are efecte negative 

asupra vegetaţiei. În anotimpurile de tranziţie, bruma are o frecvenţă lunară maximă în noiembrie (7-8 

zile pe şesul Prutului şi Jijiei) şi în martie. Grindina însoţeşte de obicei ploile torenţiale, frecvenţa ei fiind 

de cca 2-2,5 zile pe an. 

d) Reţele hidrografice 

 Apele de suprafaţă aparţin bazinului hidrografic al Prutului şi sunt reprezentate prin Jijia şi 

afluenţii săi de dreapta, Bohotinul şi Cozia, care drenează împreună cu reţeaua lor permanentă sau 

temporară teritoriul comunei.  

Pe teritoriul comunei în satul Răducăneni există un lac natural cu vegetaţie hidrofilă (Lacul de Aramă). 

 Râul Prut constituie artera hidrografică majoră din regiune, dar cursul său este în afara teritoriului 

Răducăneni.  

 Râul Jijia curge la limita nord-estică a teritoriului administrativ al comunei, pe o lungime de 22 

km. Lăţimea albiei minore este de 3-5 m, în schimb şesul Jijiei atinge o lăţime medie de 2,5 km, având 

aspectul unei câmpii joase presărate cu numeroase gârle, braţe părăsite şi meandre, afectată de exces de 

umiditate. Datorită pantei foarte reduse a profilului longitudinal, Jijia are o puternică tendinţă de 

meandrare şi de modificare a cursului.  

 Pârâul Bohotin străbate comuna de la NV la SE, având o vale consecventă, cu o lungime totală de 

20 km, dintre care 12 km în teritoriul studiat. Primeşte afluenţi pe stanga: pârâul Trestiana şi alte pâraie 

temporare cu pante reduse de scurgere şi pe dreapta: pârâul Bazga, pârâul Răducăneni, pârâul Isaiia, care 

se caracterizează printr-un regim torenţial, aspect de ravenă în cursul superior, pante mari de scurgere, 

izvoare puternice, bazin de recepţie redus. Bohotinul îşi are obârşia în afara teritoriului, pe raza comunei 

Costuleni şi debuşează în şesul Prut - Jijia în dreptul localităţii Gura Bohotin.  

 Pe aliniamentul văii au evoluat vetrele aşezărilor Răducăneni, Bohotin şi Isaiia. În sectorul cuprins 

între Bazga (Răducăneni) şi satul Bohotin, valea pârâului Bohotin se lărgeşte mult (500 m), dând un 

aspect depresionar zonei. Pârâul primeşte afluentul de la Staţia de epurare Răducăneni, care modifică 

parametrii fizico-chimici ai apei. 

 Pârâul Cozia curge la nord şi nord-est de intravilanul satului Roşu pe o distanţă de cca. 5 km, 

după care se varsă în Jijia. Prezintă o vale îngustă, cu aspect de ravenă a albiei minore şi pantă de 

scurgere mare (15-17%). Cursul pârâului Cozia se continuă pe teritoriul Răducăneni în spaţiul creat între 

versant şi dig. În această zonă, debuşează şi valea pârâului Corbului, care drenează o mică suprafaţă din 

estul teritoriului.  

 Sursele de alimentare a reţelei Jijia sunt alcătuite din:  

 surse de suprafaţă constituite din ploi şi zăpezi, care reprezintă forma principală de alimentare 

respectiv 85-90 %. Alimentarea din zăpezi reprezintă cca 52%, iar din ploi se asigură cca 48% din 

suma anuală a precipitaţiilor; 

 surse subterane, cu participare de 10-15%. 

 Debitul mediu multianual al Jijiei este de 12,5 mc, măsurat la staţia hidrometrică Chipereşti. În 

perioadele de dezgheţ sau în cele cu volume mari de ape pluviale, în zona joasă de şes se produc 

inundaţii. 
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 După modul de asociere a surselor de alimentare a reţelei hidrografice, teritoriul Răducăneni, se 

încadrează în tipul nivo-pluvial şi subteran moderat, cu o scurgere lichidă de cca 1 litru/sec/km2. 

 Pe anotimpuri, scurgerea lichidă se prezintă astfel: 

 iarna predomină sursele subterane, iar scurgerea este de cca 20% din cea anuală; 

 primăvara, scurgerea reprezintă 40-50% din volumul anual; 

 vara, volumul de apă transportat reprezintă 20-30% din volumul anual; 

 toamna se înregistrează scurgerea sezonieră minimă. 

 Din punct de vedere chimic, apele sunt bicarbonatate, cu mineralizare de 500-1000 mg/litru, mai 

redusă în zona înaltă din vest şi nord. 

 Apa subterană este prezentă în funcţie de microrelief la 3,70 m – 3,90 m şi la 6,60 m.  

 Din punct de vedere hidrogeologic, cu excepţia şesului Jijia-Prut, teritoriul se încadrează în zona 

apelor subterane situate în depozite nisipo-argiloase şi argilo-nisipoase, deluvio-cuaternare şi în gresii, 

nisipuri şi argile sarmatice (bassarabiene şi kersoniene). 

 În funcţie de relief şi morfolitologie, apele din zonă se pot grupa în:  

 ape freatice din zona versanţilor deluvio-coluviali, care cuprinde şi interfluviile uşor înclinate, puternic 

influenţate de variaţia elementelor climatice, cu mineralizare redusă; 

 ape freatice de la partea superioară a culmilor interfluviale şi platourilor, cu debite mai importante şi 

mineralizare mai ridicată; 

 ape freatice din şesuri înguste, cantonate la baza depozitelor grosiere.  

Alimentarea lor se face din precipitaţii şi din unităţile hidrogeologice superioare, prin capătul ridicat  al 

stratului de la contactul cu versantul. Aceste ape freatice contribuie sensibil la alimentarea reţelei 

hidrografice, asigurând scurgerea în perioadele lipsite de precipitaţii.  

 În şesul Prut-Jijia, situaţia hidrogeologică se prezintă astfel: 

 la baza şesului în depozitele de nisipuri şi prundişuri sunt strate acvifere cu debit constant şi variaţii de 

nivel reduse; 

 la partea superioară a şesului, în depozitele fine argilo-nisipoase cu intercalaţii de nisipuri, stratul 

acvifer este lenticular având duritate mare, mineralizare ridicată şi mari variaţii de nivel, astfel că pot 

afecta partea inferioară a profilului de sol. Aceste ape freatice se încadrează în tipul pseudoacvifer 

liber, autohton, moderat oscilant. Ele determină procesele de gleizare, salinizare şi alcalinizare a 

solurilor;  

 în cadrul profilului de sol, de obicei în partea lui inferioară, apare un orizont pedofreatic cu mari 

variaţii de nivel.  

 În platourile cu altitudini cuprinse între 200-300m există o pânză freatică care este situată mult 

mai sus decât placa de calcar sarmaţian, fiind pusă în evidenţă prin izvoare, umezirea terenului, vegetaţie 

hidrofilă, şi prin alunecări de teren.  

 Cea mai importantă pânză subterană este situată sub nivelul plăcii de calcar oolitic (200m), 

debutând cu numeroase izvoare care apar pe versantul drept al văii Bohotinului: Răducăneni - „La 

Izvoarele Minerale”,  „Pietrişul Bohotinului”,  Isaiia - „În pornituri” etc. În localitatea Răducăneni au 

existat până în anul 1971, 3 izvoare considerate cu apă minerală curativă, situate în pădurea Soci şi la 

marginea vestică a comunei un izvor denumit „Fântâna din piaţă”. În urma unor lucrări de captare cele 

trei izvoare din pădure au fost conduse într-un rezervor comun de unde drenează cu un debit stabil.  

 Apele minerale din zonă sunt bicarbonatate, sulfatate, calcio-magneziene, lipsite de H2S, unele 

din ele fiind slab feruginoase.  

Izvoarele minerale de la Răducăneni apar la altitudinea de 188-194 m. Din cele 9 izvoare, 3 sunt captate. 

În anul 1986 debitul captat era de 15 litri/min. Apa este oligominerală, sulfatată şi carbonată-sodică. 

Prin prelevarea probelor de apă de la aceste izvoare s-a constat că, pentru îmbuteliere, cel mai apt este 

izvorul de lângă Biserica Catolică. 

După părerea specialiştilor, apele minerale din această zonă ar putea fi îmbuteliate, deoarece debitele 

existente ar asigura 15.000-20.000 litri de apă în 24 de ore. 

Faciesul nisipos şi nisipo-argilos permite acumularea unor rezerve de apă, dar care sunt greu de captat din 

cauza fineţei granulometriei, care face ca circulaţia apei să fie foarte lentă. Apele subterane din şes sunt 

alimentate din precipitaţii şi din infiltraţia apei scurse de pe versanţi şi din pâraiele aferente şi afluenţii 

acestora permanenţi. 

e) Căi de comunicaţie rutiere 

 În ceea ce priveşte situarea în raport cu infrastructura majoră de căi de comunicaţie, comuna 

Răducăneni beneficiază de traseul DN 28, care traversează teritoriul administrativ pe direcţia NV-SE, 
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concentrând pe traiectoria sa şi intravilanele a trei dintre localităţile componente (Răducăneni, Bohotin şi 

Isaiia). De menţionat însă că acest drum naţional a fost reclasat din drum judeţean, şi este singura axă 

majoră de circulaţie care structurează teritoriul. Legăturile cu unităţile administrative care nu se situează 

pe această axă sunt asigurate printr-un drum judeţean (DJ 244 F), care conectează comunele Dolheşti, 

Moşna şi Grozeşti cu centrul de sistem, respectiv printr-un drum comunal (DC 66) care face legătura cu 

comuna Ciorteşti.  

 Legătura cu municipiul Iaşi este asigurată de artera naţională DN 28 Săbăoani-Iaşi-Albiţa care 

asigură şi tranzitul spre punctul de frontieră Albiţa. 

 Reţeaua de drumuri clasificate din comuna Răducăneni este compusă din următoarele drumuri: 

 DN 28 (Săbăoani – Tg. Frumos – Iaşi – Albiţa) – se desfăşoară pe o lungime de cca. 13 km pe 

teritoriul administrativ al comunei şi deserveşte satele Răducăneni, Bohotin şi Isaiia, este asfaltat şi are un 

carosabil de 7 m lăţime cu acostamente de 1,5 m lăţime.  

Pe teritoriul intravilan lungimile de drum (DN28) sunt următoarele: 

 Răducăneni 6 km (intrare km 110+351, ieşire 116+250); 

 Bohotin 2 km (intrare km116+250, ieşire km118+280); 

 Isaiia 0,67 km (intrare km 119+885, ieşire km 120+555). 

Clasa tehnică a drumului DN 28 pentru localităţile Răducăneni, Bohotin, Isaiia este III (stabilită în 

conformitate cu Ordinul MT nr. 46/27.01.1998). 

Pe teritoriul comunei starea drumului DN 28 este bună. 

 DJ 244F (Dolheşti-Bohotin-Grozeşti) cu o lungime de cca 10 km pe teritoriul administrativ al comunei 

deserveşte satul Bohotin. Drumul este parţial asfaltat, parţial pietruit.  

 DC 56 deserveşte satele Răducăneni-Roşu este din pămant şi are o lungime de cca. 3 km pe teritoriul 

comunei. 

 DC 66 (Răducăneni – Ciorteşti) este din pămant şi are o lungime de cca.3 km pe teritoriul comunei. 

 Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Răducăneni poate fi caracterizată ca bună pe 

tronsonul asfaltat, circulaţia auto realizându-se în condiţii bune şi de siguranţă.  

f) Zone de agrement 

Terenul de fotbal Bazga. 

Baza sportivă Răducăneni. 

g) Obiectivele turistice, economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, şcoli şi alte locuri 

ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice 

 Comuna Răducăneni, ca poziţie geografică, se află într-o zonă favorizată, cu potenţial turistic şi de 

agrement ridicat . 

 Potenţialul forestier important, fondul de floră şi faună, calitatea peisagistică şi a unor bogăţii cum 

ar fi: izvoarele feruginoase, carierele de piatră, oglinzile de apă, siturile arheologice, sunt suficiente 

argumente pentru a determina vizitarea acestor locuri. 

 Pe de altă parte, locul este plin de istorie. S-au găsit vestigii arheologice datând din secolele XI – 

XII. Există chiar vestigii arheologice de tipul Răducăneni şi o cultură de tipul Răducăneni ce au acoperire 

în codrii Orheiului, Podişul Central Moldovenesc, codrii Lăpuşnei şi codrii Tigheciului studiate în 39 de 

situri arheologice. Aşadar şi aceste aspecte pot fi valorificate pentru atracţia turiştilor. 

 Proprietăţile curative ale izvoarelor din pădurea de la Răducăneni au fost descoperite în primele 

decenii ale secolului XX, oamenii vorbind atunci de rolul lor ,,tămăduitor”. Fără să fie consemnat oficial, 

apele de Răducăneni erau consumate de membrii familiei regale a României.  

Principalii factori naturali de cură sunt cele două surse cu ape minerale bicarbonatate, sulfatate, calcice, 

magneziene, sodice, uşor carbogazoase, oligometalice, atermale, ce au o mineralizare totală de 1 ‚4-1 

‚7g/l. 

 Factorii terapeutici existenţi sunt indicaţi îndeosebi în tratarea următoarelor afecţiuni: 

 afecţiuni ale tubului digestiv şi ale glandelor anexe (ficat); 

 afecţiuni renale (rinichi, căi urinare). 

 Aceste ape nu sunt exploatate la capacitate, autorităţilor locale revenindu-le sarcina de a atrage 

investitori care să valorifice această ,,comoară’’ ce se iroseşte. 

 Alte obiective antropice de interes local de pe teritoriul comunei sunt:  

 “Digul Boieresc”, zona de uliţă evreiască dintre biserica ortodoxă şi cea catolică, datând din secolul 

XIX, o dată cu colonizarea evreilor din Polonia şi Galiţia în satul Răducăneni;  

 Biserica Ortodoxă din Bazga (Răducăneni) sec XIX; 

 Şcoala din Bazga datând de la 1913; 
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 Biserica Ortodoxă din cimitirul Răducăneni sec. XIX;  

 Biserica Catolică din Răducăneni – 1840;  

 Cantonul Silvic din Răducăneni – 1930 (arhitectură neo Românească); 

 Biserica Sfântul Nicolae din Bohotin –1842-1845; 

 Rezervaţia Arheologică situată la est de satul Bohotin – aşezare neolitică.  

 Pe teritoriul acestei comune, sunt câteva locuri incluse în categoria rezervaţiilor: 

 Un astfel de loc îl reprezintă rezervaţia naturală de interes naţional ,,Bohotin Pietrosu” (suprafaţa 

0,91 ha) rezervaţie geologică-paleontologică declarată conform Legii nr.5/2000. Rezervaţia este situată 

pe raza localităţii Bohotin, în apropierea DN 28 Iaşi – Huşi, pe versantul nordic al Dealului Moşna 

(între 159 şi 200 m altitudine). Această rezervaţie este considerată o ,,relictă” sarmaţiană cu numeroase 

specii de moluşte, astăzi dispărute. Motivul ocrotirii îl reprezintă bogata faună fosilă din gresiile şi 

nisipurile lumaselice şi caracterul ei de faună amestecată (specii salmastre, dulcicole şi terestre). 

Fenomenul este unic în Sarmaţianul din Platforma Moldovenească şi printre puţinele din ţară. Se 

adaugă şi identificarea celui mai vechi molar de cal fosil (Hipparion sarmaticum) din ţara noastră; 

 Rezervaţia geologică-paleontologică de interes ştiinţific naţional ,,Pârâul Pietrei - Bazga 

Răducăneni” declarată prin HG 2151/2004 (30 noiembrie) privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată pentru noi zone. Rezervaţia este localizată la SV de localitatea Răducăneni, la cca 

900 m de intravilanul localităţii, pe drumul DE 164, şi are o suprafaţă de 0,5 ha. Cuprinde 0,5 ha de 

teren neproductiv - foste cariere de calcar şi nisipuri. Aici se ocrotesc depozite de faună fosiliferă din 

fosta Mare Sarmatică; 

 Movila tumulară probabil dacică sau chiar mai veche, din punctul Dâmbul Amezii din satul Isaiia; 

 Siturile arheologice, care sunt cercetate sistematic, Isaiia – „Balta Popii” şi Bazga – „Cetăţuie”; 

 Rezervaţia arheologică Pârâul Hămeiosul (islaz comunal) - sat Răducăneni; 

 Platoul „La Hârtie” cu etajul fagului - monument natural de interes local. 

 Continuitatea locuirii culoarului format între pârâul Bohotin şi pârâul Cozia este atestată de 

succesiunea urmelor de locuit din epoca paleoliticului şi până astăzi, în vetrele satelor actuale sau în 

apropierea acestora.  

 Cercetările arheologice efectuate până în prezent în acest perimetru, au dus la descoperirea 

numeroaselor vestigii preistorice, conturându-se o importantă vatră de locuire umană din preistorie până 

astăzi.  

 Aceste aşezări şi situri arheologice sunt cuprinse în lista monumentelor istorice: 

 Casa Roset – Catargiu, sec XIX (prezentă în ,,Lista monumentelor istorice din judeţul Iaşi” la numărul 

24 B 568); 

 Situl arheologic de la Răducăneni, punct ,,La cireadă”, la 200 m VSV de sat, cod IS-I-s-B-03644; 

 Aşezare sec. IV Epoca daco-romană – sat Răducăneni ,,La cireadă”, la 200 m VSV de sat, cod Is-I-m-

B-03644.01; 

 Aşezare sec III – IIa. Chr. Latčne, cultură geto-dacică, sat Răducăneni, ,,La cireadă”, la 200 m VSV 

de sat, cod Is-I-m-B-03644.02; 

 Cetate - Latčne, cultură geto-dacică, sat Răducăneni, ,,La cireadă”, la 200 m VSV de sat, cod Is-I-m-

B-03644.03; 

 Aşezare epoca bronzului târziu, cultura Nouă, sat Răducăneni, ,,La cireadă”, la 200 m VSV de sat, 

cod Is-I-m-B-03644.04; 

 Aşezare eneolitic, cultura Cucuteni, sat Răducăneni, ,,La cireadă”, la 200 m VSV de sat, cod Is-I-m-

B-03644.05; 

 Situl arheologic de la Răducăneni, punct Hămeiosul, pe malul drept al pârâului Hămeiosul, la 1 km SE 

de sat, cod IS-I-s-A-03645; 

 Aşezare Răducăneni sec. XI-XII Epoca Medieval Timpurie, punct Hămeiosul, pe malul drept al 

pârâului Hămeiosul, la 1 km SE de sat, cod IS-I-m-A-03645,01; 

 Aşezare Latčne, cultură geto-dacică, sat Răducăneni, punct Hămeiosul, pe malul drept al pârâului 

Hămeiosul, la 1 km SE de sat, cod IS-I-m-A-03645,01. 

 Alte descoperiri arheologice pe teritoriul comunei: 

 în vatra satului Răducăneni, lângă biserica catolică, două aşezări de tip ,,Noua”; 

 în marginea de sud a fostului sat Bazga, pe un platou înalt, o aşezare cucuteniană suprapusă şi distrusă 

parţial de o cetate geto-dacică; în acelaşi loc, locuirea geto-dacică suprapune o alta, aparţinând culturii 

,,Noua” din bronzul târziu, apărând aici şi fragmente din sec. IV;  
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 la est de cetatea geto-dacică, la o distanţă de 500 m, a fost identificată o aşezare “Cucuteni -A”. 

 la sud-vest de cetatea geto-dacică, în punctul numit “Buzguţa”, s-a descoperit o nouă aşezare 

,,Cucuteni -A” şi una ,,Sântâna de Mureş” 

 la circa 2,5 km nord-est de satul Răducăneni, pe latura stângă a pârâului Mitoc, s-au găsit două amfore 

Române, iar pe latura dreaptă fragmente ceramice din “Hallstatt-ul tarziu” şi “Sântana de Mureş”; 

 Prin cercetările înteprinse pentru realizarea Repertoriului Arheologic al judeţului Iaşi s-au 

descoperit următoarele staţiuni arheologice: 

 Bohotin – în marginea de vest a satului, în punctul ,,Grădina lui Beşleagă” s-a descoperit în anul 1983 

o aşezare ,,La Tene”; 

 Isaiia – în dreptul cetăţeanului Stratulat Ioan, în drum, s-a descoperit un cuptor de ars vase conţinand 

două ulcioare întregi aparţinând culturii ,,Sântâna de Mureş”; 

 Roşu – în punctul ,,Crama Frantz Dâscă” (Fântâna CAP), situată la circa 700m sud de sat, s-a 

descoperit o aşezare din paleoliticul final. La circa 500 m est de aşezarea paleolitică, în apropierea 

fostului sector zootehnic, s-a identificat  o aşezare hallstattiană târzie. 

 Obiective de utilitate publică: 

 În localităţile Comunei Răducăneni funcţionează următoarele obiective de utilitate publică: 

 Localitatea Răducăneni: Liceul Teoretic ,,Lascar Rosetti”; grădiniţa cu program normal Răducăneni; 

grădiniţa cu program prelungit Răducăneni; şcoala primară Trestiana; şcoala primară Bazga; cabinete 

medicale individuale - medicină de familie; centru medical cu staţie de salvare; farmacii umane; 

farmacie fitosanitară, farmacii veterinare; cabinete stomatologice; trezoreria Răducăneni; Biserica 

Ortodoxă „Sf. Dumitru”; Biserica Ortodoxă „Sf. Parascheva”; Biserica Romano - Catolică „Sf. Ap. 

Petru şi Pavel”; Primăria Comunei Răducăneni; parc dendrologic; parc de joacă pentru copii; Poliţia; 

Poliţia de frontieră; Jandarmeria; Judecătoria Răducăneni; Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Răducăneni; Districtul de drumuri; Casa Nazaret; CEC; BRD; Poşta; EON; firma de cablu tv; cooperaţie 

(birouri magazine); Căminul cultural şi Biblioteca; Ocolul silvic; OCPI Iaşi - BCPI Răducăneni; staţia 

peco; casa de schimb valutar; grupa de pompieri locali; moara de grâu şi de porumb; brutărie; piaţă 

agroalimentară; internet-cafe, baruri; magazin de piese auto; Birou Notarial; depozit de lemne şi 

materiale de construcţii; cimitir ortodox, cimitir catolic; staţie de transformare a energiei electrice; staţie 

de epurare; staţie de pompare; magazine mixte cu profil alimentar; magazine cu profil nealimentar; 

atelier reparaţii tv; atelier de prelucrare a pielii; atelier auto; vulcanizare; atelier de croitorie, fierărie, 

strungărie; salon frizerie-coafură; secţie mixtă apă-canal; atelier de reparaţii instalaţii electrice; fabrică 

conserve legume, fructe; fabrică de obiecte din plastic; ateliere de dulgherie, tâmplărie; gater. 

 Localitatea Bohotin: şcoala gimnazială nr.1 Bohotin; şcoală primară nr.2 Bohotin; cabinet medical 

individual - medicină de familie; farmacie umană; magazine mixte; Biserica Sfântul Nicolae din 

Bohotin; moară cu ciocănele; depozit materiale de construcţii; cimitir; atelier tâmplărie; baruri; moară de 

porumb; staţie de pompare canalizare; staţia de pompare apă potabilă; staţia de clorinare apă potabilă. 

 Localitatea Isaiia: şcoala primară Isaiia; Biserica Ortodoxă „Sf. Mihai şi Gavriil” din satul Isaiia; casa 

parohială; magazine mixte; staţia de clorinare apă potabilă; staţia de pompare canalizare; exploatarea de 

piatră „La Carieră”; cimitir; magazine mixte. 

 Localitatea Roşu: şcoala gimnazială Roşu; Biserica Ortodoxă „Sf. Ap. Toma”; casa parohială; magazine 

mixte; moara de porumb. 

 Obiective religioase şi de cult în comuna Răducăneni:  

 Biserica Ortodoxă „Sf. Dumitru” din satul Răducăneni;  

 Biserica Ortodoxă „Sf. Parascheva” din satul Răducăneni;  

 Biserica Romano - Catolică „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Răducăneni; 

 Biserica Ortodoxă „Sf. Mihai şi Gavriil” din satul Isaiia;  

 Biserica Ortodoxă „Duminica Tuturor Sfinţilor” din satul Bazga;  

 Biserica Ortodoxă „Sf. Constantin şi Elena” din satul Bohotin;  

 Biserica Ortodoxă „Sf. Ap. Toma” din satul Roşu.  

h) Conducte magistrale de transport de produse petroliere cu instalaţiile aferente, lungimea, 

traseul 

Nu este cazul. 

B. Populaţia 

a) Numărul populaţiei şi structura acesteia după vârstă, sex, naţionalitate 

Populaţia comunei Răducăneni la 1 iulie 2013, pe grupe de vârstă şi sexe 
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2013 Grupe de vârsta - Total Sex - Total Nr. pers. 7745.00 

2013 Grupe de vârsta - Total Sex - Masculin Nr. pers. 3900.00 

2013 Grupe de vârsta - Total Sex - Feminin Nr. pers. 3845.00 

2013 Grupe de vârsta - 0- 4 ani Sex - Total Nr. pers. 400.00 

2013 Grupe de vârsta - 0- 4 ani Sex - Masculin Nr. pers. 224.00 

2013 Grupe de vârsta - 0- 4 ani Sex - Feminin Nr. pers. 176.00 

2013 Grupe de vârsta - 5- 9 ani Sex - Total Nr. pers. 540.00 

2013 Grupe de vârsta - 5- 9 ani Sex - Masculin Nr. pers. 304.00 

2013 Grupe de vârsta - 5- 9 ani Sex - Feminin Nr. pers. 236.00 

2013 Grupe de vârsta - 10-14 ani Sex - Total Nr. pers. 620.00 

2013 Grupe de vârsta - 10-14 ani Sex - Masculin Nr. pers. 329.00 

2013 Grupe de vârsta - 10-14 ani Sex - Feminin Nr. pers. 291.00 

2013 Grupe de vârsta - 15-19 ani Sex - Total Nr. pers. 558.00 

2013 Grupe de vârsta - 15-19 ani Sex - Masculin Nr. pers. 268.00 

2013 Grupe de vârsta - 15-19 ani Sex - Feminin Nr. pers. 290.00 

2013 Grupe de vârsta - 20-24 ani Sex - Total Nr. pers. 562.00 

2013 Grupe de vârsta - 20-24 ani Sex - Masculin Nr. pers. 274.00 

2013 Grupe de vârsta - 20-24 ani Sex - Feminin Nr. pers. 288.00 

2013 Grupe de vârsta - 25-29 ani Sex - Total Nr. pers. 558.00 

2013 Grupe de vârsta - 25-29 ani Sex - Masculin Nr. pers. 306.00 

2013 Grupe de vârsta - 25-29 ani Sex - Feminin Nr. pers. 252.00 

2013 Grupe de vârsta - 30-34 ani Sex - Total Nr. pers. 544.00 

2013 Grupe de vârsta - 30-34 ani Sex - Masculin Nr. pers. 288.00 

2013 Grupe de vârsta - 30-34 ani Sex - Feminin Nr. pers. 256.00 

2013 Grupe de vârsta - 35-39 ani Sex - Total Nr. pers. 573.00 

2013 Grupe de vârsta - 35-39 ani Sex - Masculin Nr. pers. 309.00 

2013 Grupe de vârsta - 35-39 ani Sex - Feminin Nr. pers. 264.00 

2013 Grupe de vârsta - 40-44 ani Sex - Total Nr. pers. 629.00 

2013 Grupe de vârsta - 40-44 ani Sex - Masculin Nr. pers. 345.00 

2013 Grupe de vârsta - 40-44 ani Sex - Feminin Nr. pers. 284.00 

2013 Grupe de vârsta - 45-49 ani Sex - Total Nr. pers. 460.00 

2013 Grupe de vârsta - 45-49 ani Sex - Masculin Nr. pers. 259.00 

2013 Grupe de vârsta - 45-49 ani Sex - Feminin Nr. pers. 201.00 

2013 Grupe de vârsta - 50-54 ani Sex - Total Nr. pers. 362.00 

2013 Grupe de vârsta - 50-54 ani Sex - Masculin Nr. pers. 187.00 

2013 Grupe de vârsta - 50-54 ani Sex - Feminin Nr. pers. 175.00 

2013 Grupe de vârsta - 55-59 ani Sex - Total Nr. pers. 391.00 

2013 Grupe de vârsta - 55-59 ani Sex - Masculin Nr. pers. 206.00 
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2013 Grupe de vârsta - 55-59 ani Sex - Feminin Nr. pers. 185.00 

2013 Grupe de vârsta - 60-64 ani Sex - Total Nr. pers. 370.00 

2013 Grupe de vârsta - 60-64 ani Sex - Masculin Nr. pers. 157.00 

2013 Grupe de vârsta - 60-64 ani Sex - Feminin Nr. pers. 213.00 

2013 Grupe de vârsta - 65-69 ani Sex - Total Nr. pers. 273.00 

2013 Grupe de vârsta - 65-69 ani Sex - Masculin Nr. pers. 117.00 

2013 Grupe de vârsta - 65-69 ani Sex - Feminin Nr. pers. 156.00 

2013 Grupe de vârsta - 70-74 ani Sex - Total Nr. pers. 305.00 

2013 Grupe de vârsta - 70-74 ani Sex - Masculin Nr. pers. 104.00 

2013 Grupe de vârsta - 70-74 ani Sex - Feminin Nr. pers. 201.00 

2013 Grupe de vârsta - 75-79 ani Sex - Total Nr. pers. 282.00 

2013 Grupe de vârsta - 75-79 ani Sex - Masculin Nr. pers. 109.00 

2013 Grupe de vârsta - 75-79 ani Sex - Feminin Nr. pers. 173.00 

2013 Grupe de vârsta - 80-84 ani Sex - Total Nr. pers. 211.00 

2013 Grupe de vârsta - 80-84 ani Sex - Masculin Nr. pers. 77.00 

2013 Grupe de vârsta - 80-84 ani Sex - Feminin Nr. pers. 134.00 

2013 Grupe de vârsta - 85 ani şi 

peste 

Sex - Total Nr. perş. 107.00 

2013 Grupe de vârsta - 85 ani şi 

peste 

Sex - Masculin Nr. pers. 37.00 

2013 Grupe de vârsta - 85 ani şi 

peste 

Sex - Feminin Nr. pers. 70.00 

 

Populaţia stabilă după etnie, pe sexe si pe localităţi la recensămantul populaţiei şi al locuinţelor din 

anul 2011. 

Localitatea Sexul 

Populaţia 

stabilă 

total 

Etnia Informaţie 

nedisponibila Români Maghiari Romi Polonezi Italieni 

  

Răducăneni Total 7200 6499 * 331 * * 365 

 Masculin 3638 3253 * 178 * * 203 

 Feminin 3562 3246 - 153 - - 162 

       

Răducăneni Total 5065 4458 * 331 * * 271 

 Masculin 2558 2220 * 178 * * 156 

 Feminin 2507 2238 - 153 - - 115 

       Bohotin Total 1240 1190 - - - - 50 

 Masculin 624 600 - - - - 24 

 Feminin 616 590 - - - - 26 

       Isaiia Total 311 304 - - - - 7 

 Masculin 146 143 - - - - 3 

 Feminin 165 161 - - - - 4 

       Roşu Total 584 547 - - - - 37 
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 Masculin 310 290 - - - - 20 

 Feminin 274 257 - - - - 17 

 
*) Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)  

 Structura populaţiei comunei Răducăneni după apartenenţa confesională. 

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (66,51%), cu o minoritate 

de romano-catolici (28,08%).  

 Pentru 5,07% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. 

b) Ocupaţii de bază şi/sau temporare 

 Activitatea economică locală predominantă la nivelul comunei Răducăneni, o constituie 

agricultura, cu precădere de subzistenţă. 

 Se înregistrează producţii de referinţă în domenii ca viticultură, pomicultură şi legumicultură. 

c) Date demografice  

 Dinamica relaţiilor demografice dintre oraş şi zona rurală adiacentă în care este inclusă comuna 

Răducăneni evidenţiază în final un avantaj categoric pentru mediul urban. Astfel, raportul dintre populaţia 

născută în oraş şi cea provenită din alte localităţi relevă aportul important al sporului migratoriu în 

creşterea populaţiei urbane.  

 Inexistenţa locurilor de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului pentru dezvoltarea unei 

agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul relativ modest al dotărilor comunei 

au determinat o mare parte din tineretul rural să emigreze spre oraşele mari (Iaşi) sau în ţări din vestul 

Europei în căutarea unui loc de muncă bine remunerat. 

 Şomajul este un fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării atât a comunei 

Răducăneni, cât  şi a întregului judeţ, este rezultatul direct al proceselor de restructurare şi adaptare a 

marilor întreprinderi din municipiul Iaşi la cerinţele unei economii de piaţă.  

 Comuna Răducăneni, prezintă un fenomen al şomajului cronicizat, grefat pe o componentă 

economică specifică locală, dar şi pe plan naţional, economia românească nereuşind să se redreseze nici 

în prag de aderare la UE. Astfel, la nivelul anului 1996, rata şomajului înregistra o valoare de 12, 4 % din 

efectivul de populaţie activă. Evoluţiile ulterioare acestei perioade ne permit să estimăm că rata şomajului 

nu s-a modificat  considerabil, pe fondul unei mediocrităţi în plan economic şi investiţional.  

Forţa de muncă în Comuna Răducăneni la nivelul anului 2013 

2013 Număr mediu de salariaţi  Număr persoane 390.00 

2013 Şomeri înregistraţi la sfarşitul anului, pe 

sexe 

Sex - Total Număr persoane 333.00 

2013 Şomeri înregistraţi la sfarşitul anului, pe 

sexe 

Sex - 

Masculin 

Număr persoane 221.00 

2013 Şomeri înregistraţi la sfarşitul anului, pe 

sexe 

Sex - 

Feminin 

Număr persoane 112.00 

 

C. Evenimente social-economice, politice sau religioase 

a) Sărbători naţionale 

Nu este cazul. 

b) Zilele municipiilor, oraşelor, comunelor 

Nu este cazul. 

c) Sărbătorile organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale 

Nu este cazul. 

d)  Sărbători religioase la nivel naţional şi local 

Hramuri bisericeşti, săteşti: 

 hramul Bisericii Ortodoxe „Sf. Dumitru” din satul Răducăneni;  

 hramul Bisericii Ortodoxe „Sf. Parascheva” din satul Răducăneni;  

 hramul Bisericii Romano - Catolice „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Răducăneni; 

 hramul Bisericii Ortodoxe „Sf. Mihai şi Gavriil” din satul Isaiia;  

 hramul Bisericii Ortodoxe „Duminica Tuturor Sfinţilor” din satul Bazga;  

 hramul Bisericii Ortodoxe „Sf. Constantin şi Elena” din satul Bohotin;  

 hramul Bisericii Ortodoxe „Sf. Ap. Toma” din satul Roşu.  

e) Manifestări tradiţionale periodice 
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Nu este cazul. 

D.Starea infracţională şi contravenţională 

Dinamica principalelor categorii de infracţiuni înregistrate în anul 2014 pe raza comunei 

Răducăneni, comparativ cu anul 2013 

infracţiuni 2014 2013 diferenţe 

- total infracţiuni sesizate 269, din care 243, din care +26 

- infracţiuni stradale 0 0 0 

- infracţiuni de natură judiciară 209 147 +62 

- furturi 80 83 -3 

- furturi din locuinţe 10 5 +5 

- furturi din societaţi comerciale 2 1 +1 

- furturi de autovehicule 2 2 0 

- furturi de animale 0 7 -7 

- tâlhării 1 1 0 

- loviri, vătămări corporale 95 41 +54 

- viol 4 2 +2 

- ultraj contra bunurilor moravuri 0 1 -1 

 

Zone de risc identificate pe linie de violenţă 

1. zona centrală a satului Răducăneni, în proximitatea discotecilor, barurilor, altor unitaţi 

comerciale care vând băuturi alcoolice; 

2. zonele adiacente unităţilor de învăţământ, în special zona adiacentă Liceului Lascar Rosetti 

din satul Răducăneni. 

 

Starea contravenţională înregistrată în anul 2014, comparativ cu anul 2013 

contravenţii 2014 2013 diferenţe 

-total contravenţii 559, din care 471, din care +88 

-Legea nr.61/1991 165 111 +54 

-Legea nr.12/1990 114 67 +47 

-Legea nr.333/2003 7 4 +3 

-OUG nr.195/2002 244 266 -22 

-alte acte 29 23 6 

 

Dinamica stărilor conflictuale în anul 2014 

-în evidenţa la începutul perioadei = 10, din care 

-intrafamiliale = 7 

-interfamiliale = 3 

-identificate în perioada = 20, din care 

-intrafamiliale = 12 

-interfamiliale = 6 

-interpersonale = 2 

-aplanate în perioada = 20 

-intrafamiliale = 12 

-interfamiliale = 7 

-interpersonale = 1 

-rămase în evidenţa la sfârşitul anului 2014 = 10, din care 

-intrafamiliale = 7 

-interfamiliale = 2 

-interpersonale = 1 
*)datele sunt conform adresei nr. 1.005.436 din 09.02.2015, emisă de către Secţia V Poliţie Rurală Răducăneni 

CAPITOLUL II.  

DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI ZONELE DE 

RESPONSABILITATE 

A. Dispozitivele de ordine şi siguranţă publică şi zonele de responsabilitate 

 În virtutea atribuţiilor rezultate din Legea nr. 155/2010, Poliţia Locală a Comunei Răducăneni, 
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desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, motiv pentru care va organiza posturi 

fixe şi/sau patrule mobile atât pedestre cât  şi auto, patrule proprii sau alcătuind patrule mixte 

împreună cu agenţi ai Poliţiei Române sau Inspectoratului de Jandarmi, ca urmare a colaborărilor ce 

urmează a fi încheiate cu aceste instituţii, într-un viitor cât mai apropriat, pe raza administrativ-teritorială 

a Comunei Răducăneni, în următoarele sectoare de siguranţă publică, respectiv zone de patrulare, astfel: 

 

I. SECTORUL DE SIGURANŢĂ NR.1 RĂDUCĂNENI, cuprinde: 

1. zona de patrulare nr.1, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.1, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică: 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – Stația Peco(dezactivată) – fam.Dima – 

fam.Lupu Maria – fam.Lupu Cătălin – fam.Vișan – fam.Țapu – fam.Augustin – UAMS – 

Gradiniță – magazin Grigostar – Restaurant – sediul Poliției Locale; 

b) itinerarul de patrulare nr.2: sediul Poliței Locale – fam.Marcoci – Moara de grâu –  fostul sediu 

CAP – fam.Dodu – magazin sătesc – UAMS – Gradiniță – fam.Arva – fam.Roman – sediul 

Poliției Locale. 

2. zona de patrulare nr.2, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.2, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică; 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – magazin Apăscaloaie – depozit materiale 

Niculiță – Stație Peco – retur până la magazin Apăscaloaie – Parc Dentrologic – Piața 

Agroalimentară  – Biserica Catolică – fam.Moraru – fam.Franț – Biserica Catolică – fam.Encuț – 

sediul Poliției Locale. 

3. zona de patrulare nr.3, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.3, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică: 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – stație auto de persoane – depozit Ozana – 

fam.Dura – fam.Bălan – Biserica Ortodoxă – fam.Tarhon – stație auto de persoane – sediul Poliței 

Locale; 

b) itinerarul de patrulare nr.2: sediul Poliței Locale – stație auto de persoane – ciușmea – Biserica 

Ortodoxă – fam.Atasiei – fam.Irimia – ciușmea – fam.Balint – sediul Poliței Locale; 

c) itinerarul de patrulare nr.3: sediul Poliței Locale – fam.Balint – fam.Cloșcă – fam.Apreutesei – 

fam.Popuța – fam.Dima – sediul Poliței Locale. 

4. postul fix de pază şi control nr.1, post cu centrul la sediul vechi al primăriei şi ale cărui limite sunt 

date, reprezentate de perimetrul curţii sediului vechi al primăriei. 

 Acest post se asigură de regulă de către un agent de pază în post fix şi se execută de regulă, între 

orele 20 - 06, zilnic. 

II. SECTORUL DE SIGURANŢĂ NR.2 ROŞU, cuprinde: 

1.  zona de patrulare nr.1, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.4, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică. 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – Peco vechi – Deal Donea(intrarea în sat) – 

Biserica Ortodoxă – magazin sătesc – Școala generală – fam.Boureanu – Deal Ezaru(ieşirea din 

sat) – Călărași – Gradiniță – sediul Poliței Locale; 

b) itinerarul de patrulare nr.2: sediul Poliței Locale – Gradiniță – Călărași – Deal Ezaru – 

fam.Boureanu – fam.Munteanu – fam.Trifan – Școala Generală – fam.Ursu – fam.Chiciuc – 

Școala Generelă – magazin sătesc – Biserica Ortodoxă – Deal Donea – Peco vechi – sediul Poliței 

Locale. 

III. SECTORUL DE SIGURANŢĂ NR.3 BOHOTIN, cuprinde: 

1. zona de patrulare nr.1, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.5, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică: 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – Peco – Bază de recepție – magazin Petrea – 

fam. Ifrose – fam.Năstase – Ferma de vite – fam.Crețu – DN28 – Baza de recepție – Peco – sediul 

Poliței Locale. 

2. zona de patrulare nr.2, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.6, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică: 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – Peco – Baza de recepție – magazin Petrea – 

fam. Coman – fam. Sava – fam. Șupanu – fam. Zugravu – Biserica Ortodoxă – DJ244F – fam. 

Chilaboc – fam.Mardari – cazan țuică – fam. Visan – magazin Petrea – Baza de recepție – Peco – 

sediul Poliței Locale; 



 

Page 15 of 26 

 

IV. SECTORUL DE SIGURANŢĂ NR.4 ISAIIA, cuprinde: 

1.  zona de patrulare nr.1, ale cărei limite sunt prezentate în anexa nr.7, parte integrantă a prezentului 

plan de ordine şi siguranţă publică: 

a) itinerarul de patrulare nr.1: sediul Poliței Locale – Peco – Baza de recepție – magazin Petrea – 

stație auto de persoane – magazin sătesc Cloșca – fam. Munteanu – retur – stație auto de persoane 

– stație de pompare – Biseica Ortodoxă – Școala Generală – stație auto de persoane – fam. Nistor 

– magazin Petrea – Baza de recepție – Peco – sediul Poliței Locale. 

 În raport de evoluţia situaţiei operative, poliţiştii locali îşi desfăşoară activitatea în patrule pedestre 

şi auto, atât în zonele de siguranţă respectiv, de patrulare, aşa cum sunt ele delimitate în anexele 1-7, ce 

constituie parte integrantă a prezentului plan de ordine şi siguranţă publică, având în consemn:  

 menţinerea ordinii şi a liniştii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, 

pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în 

administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii 

publice de interes local; 

 asigurarea pazei bunurilor şi a obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a 

altor servicii/instituţii publice de interes local. 

 Planificarea şi programul de lucru al poliţiştilor locali, se stabileşte şi se poate modifica ori de cât 

e ori este necesar, în funcţie de efectiv sau de situaţia operativă dispusă de conducerea Poliţiei Locale. 

 Poliţiştii locali cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice din cadrul fiecărui serviciu de 

ordine publică, repartizaţi pe sectoare de siguranţă publică şi zone de patrulare, acţionează pentru 

prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi desfăşoară activităţi de patrulare pedestră şi auto 

asigurând intervenţia la evenimentele semnalate.  

 Activitatea de patrulare este organizată şi se efectuează astfel:  

 patrulele pedestre, acţionează cu preponderenţă în zonele de patrulare cu situaţie operativă complexă, 

unde se concentrează un număr mare de persoane, iar accesul cu mijloace auto este dificil, în vederea 

asigurării vizibilităţii şi prevenţiei; 

 patrulele auto, desfăşoară activităţi specifice pe raza sectorului de siguranţă publică al fiecărui serviciu 

de ordine publică, acoperind, în principal, locurile unde frecvent se înregistrează infracţiuni stradale, 

iar pe timpul zilei având permanent în atenţie unităţile de învăţămant din zona de responsabilitate.  

 În zonele cunoscute cu stare contravenţională şi infracţională ridicată, intervenţia la evenimente şi 

activitatea de patrulare se vor realiza prin suplimentarea componenţei patrulei.  

 Intervenţia la evenimentele semnalate se realizează pe principiul cel mai apropiat poliţist de locul 

evenimentului intervine. 

 În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

 asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a 

efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea 

atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

 verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind 

funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele 

unde se aplică marcaje rutiere; 

 participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 

naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte 

asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

 participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de 

circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 

pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 

comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică 

aglomerări de persoane; 

 sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul 

transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

 acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 

asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 
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 asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce 

se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, 

transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, 

parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a 

autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 

admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 

conducătorilor acestor vehicule; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, 

conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 

circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile 

de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

 aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale; 

 cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 

deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicât  ca urmare a staţionării neregulamentare sau al 

autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

 În baza Protocolului ce urmează a fi încheiat cu Poliţia Municipiului Iaşi - Biroul Rutier, 

poliţistul local din cadrul compartimentului circulaţie va participa la acţiuni de patrulare auto alături de 

agenţii Biroului de Poliţie Rutieră pentru supravegherea şi disciplinarea traficului pe arterele de circulaţie 

ale Comunei Răducăneni.  

 Zonele pe care se acţionează cu precădere sunt reprezentate de arterele rutiere importante din 

interiorul localităţii, precum pe tronsoanele de drum naţionale situate în zona administrativ teritorială a 

Comunei Răducăneni, pe care traficul rutier este mai intens.  

B. Misiunile specifice pentru misiunile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice 

 În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală, are 

următoarele atribuţii: 

 menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

 menţine ordinea publică în imediată apropiere a unităţilor de învăţămant publice, a unităţilor sanitare 

publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea 

locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi 

siguranţă publică; 

 participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de 

salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi 

de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

 acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor 

sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora 

serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind 

regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor 

fără stăpan şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea 

câinilor fără stăpan despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în 

capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

 asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din 

instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

 participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 

mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale 

promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 

precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de 
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persoane; 

 asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii 

publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti; 

 constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea 

socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, pentru faptele constatâte în raza teritorială de competenţă; 

 execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de 

judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care 

locuiesc pe raza de competenţă; 

 participă, alături de Poliţia Romană, Jandarmeria Romană şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat 

de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

 cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmanării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau 

de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale; 

 asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

 acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 

competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

C. Activităţi şi misiuni executate în comun 

Potrivit Legii nr. 155/2010, în îndeplinirea atribuţiilor din domeniul ordinii şi liniştii publice 

Poliţia Locală Răducăneni, cooperează cu Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră 

Română, structuri ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Garda Financiară, serviciile de 

urgenţă voluntare sau private, formaţiuni de protecţie civilă de la autorităţile administraţiei publice, 

Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Protecţia Alimentelor, Garda Naţională de Mediu şi alte 

instituţii sau societăţi specializate de pază, care pot contribui la prevenirea infracţiunilor şi apărarea 

drepturilor şi a siguranţei cetăţeanului în bază unor protocoale de cooperare ce urmează a fi încheiate în 

acest sens. 

Colaborarea cât  şi cooperarea presupune: 

 schimbul operativ de date şi informaţii privind situaţia operativă;  

 organizarea şi executarea de analize, razii şi acţiuni comune. 

În vederea asigurării unui climat de securitate, creşterii siguranţei civice, prevenirii şi combaterii 

fenomenului contravenţional şi infracţional, Poliţia locală, comunică de îndată, organelor abilitate datele 

cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât  cele stabilite în competenta sa, de care a luat 

cunoştinţa cu ocazia îndeplinirii misiunilor/activităţilor specifice şi solicită intervenţia structurilor 

teritoriale competente ale Poliţiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce 

excedează atribuţiilor ce îi revin, potrivit prevederilor legale.  

 Funcţia principală a Poliţiei Române, Jandarmeriei şi Poliţiei Locale este de protecţie a 

cetăţeanului şi a statului şi se realizează prin participarea la prevenirea şi combaterea fenomenului 

infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei cetăţeanului, a 

proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar, funcţionării instituţiilor statului, în 

conformitate cu prevederile legii.  

 Scopul cooperării presupune eliminarea suprapunerii forţelor şi activităţilor specifice de ordine 

publică în aceleaşi zone de siguranţă public şi obiective de interes operativ, delimitarea clară şi 

repartizarea în responsabilitatea fiecărei structuri a zonelor în special a locurilor cu potenţial criminogen 

precum şi stabilirea distinctă a caracterului misiunilor permanente sau temporare.  

 De asemenea, între Poliţia Municipiului Iaşi şi Poliţia Locală a Comunei Răducăneni, vor fi 

stabilite activităţi, ce urmează a fi desfăşurate în colaborare, în vederea contracarării cu fermitate a 

fenomenului infracţional.  

CAPITOLUL III.  

EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC 

 Poliţia Locală Răducăneni este constituită ca structură organizatorică sub forma unui birou cu 7 

posturi, 6 de execuţie şi unul de conducere, având în componenţă următoarele compartimente:  

 compartiment ordine publică şi pază, format din: un poliţist local şi doi agenţi de pază;  

 compartiment circulaţie, format din: un poliţist local;  

 compartiment protecţia mediului, format din: un poliţist local;  

 compartiment activitate comercială, format din: un poliţist local.  
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 Poliţiştii locali, urmează a fi dotaţi cu:  

 armament cu muniţie letală şi neletală;  

 bastoane pentru autoapărare; 

 port baston;  

 cătuşe; 

 portcătuşe;  

 pulverizatoare iritant-lacrimogene;  

 fluiere;  

 lanterne;  

 aparat foto; 

 telefon mobil;  

 staţie emisie-recepţie;  

 documente serviciu;  

 uniformă de serviciu şi echipament de protecţie;  

 autoturism de teren pentru patrulare, dotat cu echipament de avertizare acustic şi optic, etc. . 

 

CAPITOLUL IV.  

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL 

DISPOZITIVELOR 

 Pregătirea profesională a personalului Biroului Poliţiei Locale a Comunei Răducăneni se 

realizează la sediul Poliţiei Locale, de către şeful de birou, după planul tematic întocmit şi aprobat de 

către acesta.  

 Instruirea poliţiştilor locali care intră în serviciu, se realizează zilnic, înainte de intrarea în 

serviciu, de către şeful de birou al Poliţiei Locale la sediul Poliţiei Locale.  

 În timpul activităţilor de instruire zilnică a poliţiştilor locali care intră în serviciu, şeful de birou 

al Poliţiei Locale, va avea în vedere următoarele aspecte:  

 cunoaşterea de către poliţişti locali a legislaţei în vigoare;  

 formarea deprinderilor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice şi rezolvării eficiente a situaţiilor 

periculoase şi complexe în condiţiile legii şi în deplină siguranţă;  

 formarea unei conduite demne, ferme şi respectuoase; 

 întărirea spiritului de ordine şi disciplină în concordanţă cu legile şi regulamentul de ordine interioară;  

 informarea poliţiştilor locali cu privire la evoluţia situaţiei operative, aspectele identificate din 

activitatea zilnică, informaţiile deţinute din zonele de patrulare; 

 indicarea persoanelor, a obiectivelor ce urmează sa fie urmărite;  

 prezenţa şi verificarea stării fizice şi psiho-somatice a poliţiştilor locali;  

 capacitatea de executare a serviciului;  

 verificarea ţinutei şi dotarea poliţiştilor;  

 stabilirea de măsuri astfel încât  fiecare poliţist local care intră în serviciu va avea asupra sa dotarea 

aferentă şi echipamentul corespunzător;  

 prezentarea acţiunilor desfăşurate, în curs de desfăşurare, ce urmează a fi desfăşurate pe raza sectorului 

de siguranţă;  

 verificarea modului de acţiune în diferite situaţii;  

 formarea patrulelor, în funcţie de nevoile identificate din analiza situaţiei operative şi analiza tactică;  

 supravegherea, repartizarea, încărcarea şi descărcarea armamentului din dotare;  

 la intrarea/ieşirea în/din schimb va fi verificat autoturismul din dotare, precum şi documentele de 

exploatare aferente. 

 Conducerea operativă a Poliţiei Locale Răducăneni se realizează de şeful de birou. 

 Dreptul de control asupra modului de executare a serviciului de către angajaţii Poliţiei Locale 

revine:  

 primarului/viceprimarului comunei Răducăneni;  

 şefului de birou al poliţiei locale a comunei Răducăneni. 

 Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele:  

 prezenţa poliţiştilor locali în zonele de siguranţă publică; 

 modul de îndeplinire a obligaţiilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate;  
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 activităţile desfăşurate şi legalitatea măsurilor luate;  

 comportamentul faţă de cetăţeni precum şi modul de reacţie faţă de problemele ridicate de aceştia;  

 ţinuta, modul de întreţinere şi folosirea mijloacelor din dotare, inclusiv autoturismul;  

 sprijinirea şi îndrumarea celor aflaţi în serviciu pentru executarea în bune condiţii a sarcinilor specifice 

şi luarea de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;  

 să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice sau stare de somnolenţă. 

 Deficienţele constatate cu ocazia controlului vor fi menţionate în registrul unic de control al 

echipelor de siguranţă publică, urmând a se dispune măsuri atunci când situaţia o impune.  

CAPITOLUL V.  

DISPOZIŢII FINALE 

 Informările reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între Poliţie Locală a Comunei 

Răducăneni şi celelalte instituţii participante la activităţile de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă 

publică, se realizează ori de cât e ori este necesar sau situaţia o impune.  

 Periodic, de obicei lunar, vor avea loc analize ale modului în care se desfăşoară activitatea de 

menţinere a liniştii şi ordinii publice pe raza comunei Răducăneni şi a eficienţei colaborării între Poliţie 

Locală a comunei Răducăneni şi Poliţia Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, 

structuri ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Garda Financiară, serviciile de urgenţă 

voluntare sau private, formaţiuni de protecţie civilă de la autorităţile administraţiei publice, Agenţia 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Protecţia Alimentelor, Garda Naţională de Mediu şi alte instituţii 

sau societăţi specializate de pază, care pot contribui la prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a 

siguranţei cetăţeanului. 

 ANEXE: 

 anexa nr. 1, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.1 Răducăneni, zona de patrulare 

nr.1; 

 anexa nr. 2, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.1 Răducăneni, zona de patrulare 

nr.2; 

 anexa nr. 3, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.1 Răducăneni, zona de patrulare 

nr.3; 

 anexa nr. 4, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.2 Roşu, zona de patrulare nr.1; 

 anexa nr.5, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.3 Bohotin, zona de patrulare nr.1; 

 anexa nr.6, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.3 Bohotin, zona de patrulare nr.2; 

 anexa nr.7, reprezintă harta cu limitele sectorului de siguranţă nr.4 Isaiia, zona de patrulare nr.1. 

 

 

 
                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                              Consilier local,    

                                                                                                                                                                                  

                       DAN EUGEN LADAN                                                             
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Contrasemnează  

                                                                                                                                                     Secretar comună 

 

                                                                                                                                                     Bumbaru Cătălin  
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ANEXA NR. 1,  

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.1 RĂDUCĂNENI,  

zona de patrulare nr.1 
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ANEXA NR. 2, 

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.1 RĂDUCĂNENI,  

zona de patrulare nr.2 
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ANEXA NR. 3, 

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.1 RĂDUCĂNENI,  

zona de patrulare nr.3 
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ANEXA NR. 4,  

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.2 ROŞU,  

zona de patrulare nr.1 
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ANEXA NR.5, 

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.3 BOHOTIN,  

zona de patrulare nr.1 
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ANEXA NR.6,  

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.3 BOHOTIN,  

zona de patrulare nr.2 
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ANEXA NR.7, 

limitele SECTORULUI DE SIGURANŢĂ Nr.4 ISAIIA,  

zona de patrulare nr. 1 
 

 


