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1. Contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală 
 

 

Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde perioada de referință aferentă programării 

fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2014-2020. În procesul de elaborarea 

documentului  se  va  ține  cont  atât  de  prevederile  documentelor propunere  la  de  nivel 

european cât și de specificul local al comunei Răducăneni. 
 

Consultantul s-a asigurat că documentul propus este in conformitate cu un proces de 

planificare locală care să asigure corența politicilor de dezvoltare. 
 

Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei 

Europene pentru perioada 2014-2020, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de 

dezvoltare locală (scurt rezumat prezentat mai jos): 
 

Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente: 

(a) definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei; 

(b)  o  analiză  a  necesităților  de  dezvoltare  și  a  potențialului  zonei,  inclusiv  o  analiză  a 

punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări; 
 

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și 

inovator de strategiei și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru 

realizări și rezultate. Strategia trebuie să fie coerentă cu programele relevante; 
 

(d) o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei; 
 

(e) un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în 

acțiuni; 
 

(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, și o descriere a 

procedurilor specifice de evaluare; 
 

(g) planul financiar al strategiei 
 

Principiile de punere în aplicare specifică, de asemenea, utlizarea principiului 

parteneriatului în planificarea strategiei de dezvoltare locală. Principiile sunt explicate după 

cum urmează: 
 

i)  Strategia de dezvoltare locală este fundamentul de bază pentru dezvoltare. Strategia de 

dezvoltare locală oferă cadrul pentru dezvoltarea economică și socială a zonei de 

funcționare a parteneriatului public-privat. Strategia de dezvoltare locală are ca scop o 

mai bună utilizare a resurselor, integrarea activităților locale, bazându-se pe identități 
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comune și o viziune comună pentru zonă. Aceasta poate include, de asemenea, proiecte 

de cooperare bazate pe nevoile actorilor locali. Strategia de dezvoltare locală este 

elaborată cu participarea partenerilor locali, reprezentând instituții publice, mediul de 

afaceri local și sectorul civil. 

ii) Strategia de dezvoltare locală este pregătită într-un parteneriat public-privat la nivel 

local. Membrii parteneriatului public-privat se pun de acord și conlucrează pentru pentru 

a defini obiectivele de dezvoltare locală și mijloacele pentru a le atinge; 

iii) Pregătirea Strategiei de Dezvoltare Locală presupune o abordare de jos în sus. Elaborarea 

și implementarea strategiei de dezvoltare locală este ancorată în nevoile de dezvoltare 

locală  și resursele  locale, așa cum  sunt percepute de  către  actorii locali și membrii 

parteneriatului. 

iv) Abordarea multi-sectorială se aplică la proiectarea și punerea în aplicare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală. Procesul de planificare și implementare a dezvoltării locale se bazează 

pe interacțiunea dintre actori și proiecte din diferite sectoare ale economiei locale. 
 

Un amplu proces de consultare cu actorii locali și părțile implicate în procesul de 

planificare/implementare este o condiție prealabilă pentru planificarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală, astfel se asigură că intervențiile de dezvoltare reflectă nevoile reale de 

dezvoltare ale comunităților locale. Participarea actorilor locali interesați este astfel o parte 

esențială a planificării și în acest sens, este important ca o actorii locali și grupurile locale 

interesate să fie implicați în proces. 
 

Pentru a realiza acest lucru, procesul de planificare va asigura accesul continuu la 

informații pentru actorii locali. Facilitatori și factorii responsabili pentru administrarea 

procesului de planificare (Beneficiarul) au întreprins următoatrele acțiuni: 
 

i)  consultarea comunității locale, la toate etapele-cheie în elaborarea strategiei; 
 

ii) încurajarea cooperării între partenerii locali; 
 

iii) să încurajeze cooperarea între partenerii locali; 
 

iv) să depună eforturi pentru a comunica diferite etape în procesul de planificare; 
 

v) să asigure transparența tuturor proceselor legate de planificare prin diferite măsuri de 

publicitate locale. 
 

Procesul de planificare al Strategiei de Dezvoltare Locală conduce la o strategie de 

dezvoltare locală, care este: 
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Legitimă în comunitățile locale – reflectă nevoile locale colectate în urma proces de 

planificare in partneriat, care urmează o construcție a obiectivelor de dezvoltare de jos în 

sus; 
 

Reflectă interesele diferitelor grupuri interesate din domeniu și, prin urmare, asigură 

integrarea și corelarea acestora în termeni de coerență și complementaritate; 
 

Reprezintă o bază bună pentru implementarea cu succes, ca urmare a procesului de 

consultări ample și soluționare a potențialelor conflicte dintre grupurile locale interesate. 
 
 
 

1.1 Principii de dezvoltare locală 
 

În plus față de principiile enunțare, există o serie de principii care trebuie să fie 

respectate pe deplin în procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală precum și în 

elaborarea de măsuri. 
 

a.   Sustenabilitatea 
 

Cu  respectarea  principiului durabilității  Planificatorul  de  Strategiei  de  Dezvoltare 

Locală poate asigura că proiectele implementate în baza măsurilor și obiectivelor Strategiei 

de Dezvoltare Locală vor contribui la conservarea și dezvoltarea resurselor naturale și sociale 

locale, care oferă baza pentru economia locală pe termen lung. O viziune echilibrată de 

dezvoltare  ținând  cont  de  comunitățile  locale,  a  resurselor  naturale  și  a  resurselor 

economice la dispoziția acestora este o condiție de durabilitate. 
 

b.   Egalitatea de şanse 
 

Integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul social al durabilității. În 

plus  față  de  interzicerea  discriminării  negative,  oferind  șanse  egale,  se  pot  genera 

oportunități de dezvoltare sporite pentru grupurile dezavantajate sau minoritare. 
 

c.   Integrarea 
 

Integrarea este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de planificare 

a dezvoltării locale. 
 

Conceptul implică faptul că Strategia de Dezvoltare Locală nu este un document 

strategic care  să reflecte nevoile unei  game  limitate de  grupuri de  părți  interesate (de 

exemplu, doar fermierii locali și întreprinderile de prelucrare a alimentelor), ci dimpotrivă, 

este o strategie de dezvoltare care acoperă un set complet de obiective de dezvoltare astfel 

cum sunt definite de un gamă largă de actori locali interesați. Prin urmare, Strategia de 
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Dezvoltare Locală nu este un document strategic sectorial, ci se integrează nevoile diferitelor 

sectoare reprezentate în domeniul prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală. 
 

Integrarea  înseamnă de  asemenea că  diferite  -  aparent  divergente  -  priorități și 

obiective de dezvoltare sunt toate legate dezvoltarea locală a comunității. 
 

d.   Inovarea 
 

Inovarea este un element esențial și logică a planificării de jos în sus în care un plan 

de dezvoltare locală evoluează printr-o serie de consultări, discuții, dezbateri între actorii 

locali. Inovația este astfel o condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare, care sunt 

"adaptate" la nevoile actorilor locali. 
 

e.   Publicitatea 
 

Măsurile  de  publicitate și  transparente de  luare  a  deciziilor și  consultări asigură 

participarea actorilor locali în procesul de elaborare și că Strategia de Dezvoltare Locală va fi 

un document care reprezintă și reflectă prioritățile de dezvoltare actorilor locali. 
 

f.    Legitimitatea 
 

Legitimitatea este strâns legate de conceptul de transparență și publicitate. Doar un 

proces transparent și deschis de poate duce la o strategie de dezvoltare, care este 

"împărtășită" de către comunitățile locale și oferă o bază complet legitimă pentru punerea 

sa în aplicare. 
 

g.   Control, monitorizare şi evaluare 
 

În cele din urmă, este esențial ca Beneficiarul să posede mecanisme adecvate pentru 

monitorizarea și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta 

poate lua forma unor întâlniri periodice cu implicarea părților interesate locale pentru a 

evalua punerea în aplicare a strategiei, și poate face, de asemenea, analiza datelor colectate 

cu privire la proiectele implementate și compararea lor cu obiectivele și țintele cuantificate. 
 

 
 
 

1.2 Etape principale în planificarea strategiei 
 

Procesul  de  planificare a  Strategiei de  Dezvoltare Locală a  fost  împărțit  în  două 

componente cheie: 
 

1.   planificarea strategiei de dezvoltare locală 
 

2.   planificarea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală. 
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Figura de mai jos prezintă aceste două componente-cheie, piese lor, și relațiile logice 
 

 
 

Etapa 1 – analiza 

datelor şi a nevoilor 

Date statistice 

Documente strategice 

SWOT 

Nevoile actorilor locali 

 
 
Etapa 2 - Analiza de 

bază 

Descrierea situaţiei 
 

Analiza nevoilor 

 

Etapa 3 – Strategia 
 

Viziune Teme 

prioritare 

Obiective 

Măsuri 

 
 
 

Idei de proiecte ale 

actorilor locali 
 
 

Etapa 4 – Planificarea implementării strategiei 
 

Planul de implementare       Planul de creşterea capacităţii      Comunicare       Evaluare 
 
 
 
 
 

În Faza 1 a planificării LDS, informații relevante pentru domeniul acoperit de 

dezvoltare locală. 
 

Datele utilizate în elaborarea Strategiei de  Dezvoltare Locală au fost  colectate și 

clasificate sistematic. O analiză SWOT este instrumentul pentru o astfel de clasificare și 

rezultatele sale pot furniza informații bune pentru Faza 2 în care este stabilită situația de 

referință pentru elaborarea documentului de  planificare. Nevoile actorilor locali au fost 

colectate  într-un  proces  care  încurajează  potențialii  beneficiari  să  participe  și  exprime 

nevoile lor de dezvoltare. 
 

Faza 2 cuprinde descrierea situației și analiza nevoilor bazat pe datele primite și de 

input-urile culese de la potențialii beneficiari.. 
 

Faza 3 include dezvoltarea a strategiei, inclusiv viziune, temele prioritare, obiectivele 

și măsurile detaliate. În ceea ce privește măsurile, trebuie remarcat că acestea pot fi 

dezvoltate în două moduri: 
 

a)   Derivat prin ierarhia de viziune - teme - obiective în cursul consultărilor publice; 
 

b)  Derivat din ideile de proiecte colectate de la părțile interesate locale și integrat în 

structura de obiective - teme – viziune. 
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A doua componentă (sau Faza 4) - planificarea punerii în aplicare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală se va concentra pe capacitățile, resursele, metodele și normele necesare 

pentru realizarea cu succes a obiectivelor și măsurilor descrise. Anumite părți ale acestei 

componente poate fi dezvoltat simultan cu procesul de planificare. 
 

 
 

1.3 Principii de lucru 
 

În ceea ce priveşte elaborarea unei amenajări durabile vor trebui sa fie  luate în 

considerare principiile următoare, care vizează o dezvoltare durabilă şi echilibrată din punct 

de vedere regional. 
 

1  Promovarea  coeziunii  teritoriale  prin  intermediul  unei  dezvoltări  socio-economice 

echilibrate si de îmbunătăţire a competitivităţii 
 

Deciziile si investiţiile cu efecte teritoriale se orientează prin raportare la un model de 

dezvoltare policentrică, atât la nivel european cât si la nivel naţional si regional. 
 

2 Promovarea încurajării dezvoltării  generate de funcţiunile urbane si de îmbunătăţirea 

relaţiilor dintre oraşe si sate 
 

Sistemele urbane si funcţiunile urbane, inclusiv centrele urbane de mărime mica şi 

mijlocie din regiunile rurale, trebuie sa fie dezvoltate în aşa fel încât accesul regiunilor rurale 

la funcţiunile urbane sa fie înlesnite. Parteneriatele oraş-sat au de jucat un  rol din ce în ce 

mai important, mai ales în domeniul unei structuri echilibrate a armaturii urbane, al 

dezvoltării reţelelor de transporturi publice, al revitalizării si diversificării  economiei zonelor 

rurale, al creşterii productivităţii infrastructurilor, al dezvoltării spatiilor de agrement pentru 

populaţiile urbane, al protecţiei si valorificării patrimoniului natural si cultural. Condiţiile 

pentru un parteneriat oraş-sat eficient rezida într-o buna colaborare între  colectivităţile 

teritoriale, pe picior de egalitate. 
 

3 Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate 
 

O  politica de  amenajare mai echilibrata din punct de  vedere  regional trebuie sa 

asigure o mai buna interconexiune a roaselor mici si mijlocii, ca şi a spatiilor rurale şi a 

regiunilor insulare, la principalele axe si centre de transport (cai ferate, autostrăzi, porturi, 

aeroporturi, centre intermodale) si eliminarea carenţelor în materie de legaturi intra- 

regionale. Accesibilitatea regionala trebuie sa fie ridicata prin eliminarea verigilor lipsa intra- 

regionale. 
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4 Facilitarea accesului la informaţie si cunoaştere 
 

Apariţia societăţii informaţionale este astăzi fenomenul cel mai semnificativ al 

remodelării societăţii globale si a structurilor sale teritoriale. O atenţie deosebita trebuie 

acordată tuturor regiunilor pentru ca accesul la  informaţie sa nu fie limitat de constrângeri 

fizice sau de alta natura. Ar trebui realizate îmbunătăţiri ale reţelelor de telecomunicaţii iar 

tarifele nu ar trebui sa fie prohibitive. 
 

5 Reducerea degradării mediului 
 

Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficienta a politicilor 

sectoriale sau din deciziile locale trebuie sa fie anticipate si contracarate. În aceasta 

perspectiva, politica de amenajare trebuie sa acorde o atenţie deosebita practicilor agricole 

si silvicole mai puţin distrugătoare, promovării sistemelor de transport si de energie care sa 

favorizeze mai mult mediul ambiental, regenerarea zonelor urbane degradate si reabilitarea 

acestora, regenerarea mediului din zonele afectate de activităţi industriale poluante si de 

vechile zone militare, ca si controlului sub-urbanizării. 
 

6 Valorificarea si protecţia resurselor şi patrimoniului natural 
 

Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar şi la 

atractivitatea regiunilor, la valoarea lor recreativa si la calitatea generala a vieţii. 
 

Acestea  trebuie,  în  consecinţă,  sa  fie  protejate  si  valorificate.  Convenţia  privind 

Conservarea Vieţii Sălbatice si a Mediului Natural al Europei (1979) 
 

Strategiile integrate pentru gestiunea resurselor de apa trebuie sa includă protecţia 

apelor  de  suprafaţă si  a  apelor  subterane, controlul activităţilor agricole  în  materie  de 

fertilizare si irigare, tratamentul apelor uzate etc. Alimentarea cu apa a unei regiuni 

îndepărtate  ar  trebui  sa  fie  avuta  în  vedere  doar  atunci  când  resursele  locale  sunt 

insuficiente sau inexploatabile si când posibilităţile locale de păstrare a apei au fost epuizate. 
 

7 Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare 
 

Valorificarea  patrimoniului  cultural,  care  creste  atractivitatea  regionala  si  locala 

pentru investitori, pentru turism si populaţie, este un factor important de dezvoltare 

economică şi contribuie astfel în mod semnificativ la întărirea identităţii regionale. 

Amenajarea  teritoriului va  trebui  sa  contribuie    la  o  gestiune  integrata  a  patrimoniului 

cultural   înţeleasă ca un proces evolutiv care protejează si conserva patrimoniul luând în 

considerare nevoile societăţii moderne 
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8 Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii 
 

Amenajarea teritoriului susţine promovarea resurselor de energie regenerabile ca 

sisteme coerente în teritoriu si respectuoase cu mediul, cât si completarea reţelelor de 

transport al energiei. 
 

9 Promovarea unui turism de calitate şi durabil 
 

Amenajarea teritoriului trebuie sa aibă în vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare 

care decurg din turism, mai ales în cazul regiunilor defavorizate. Vor trebui promovate, cu 

prioritate, forme de turism de calitate si durabil. In acest context, un rol deosebit revine 

politicilor de dezvoltare teritorială şi urbană. O cunoaştere aprofundată a ecosistemelor şi 

locurilor cu potenţial turistic este în general necesara, la fel ca si utilizarea unor noi 

instrumente   si   proceduri  de   ghidaj   si   de   control  public   (verificarea   compatibilităţii 

teritoriale). 
 

10 Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale 
 

Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele de pământ, uraganele, inundaţiile, 

avalanşele, alunecările de teren etc. sunt cauza, în fiecare an în Europa, a unor pagube 

considerabile cu consecinţe grave pentru viata si sănătatea persoanelor, pentru economie, 

pentru structurile urbane si pentru peisaje. Ar   trebui luate masuri preventive în cadrul 

amenajării teritoriului cu scopul de a limita amploarea pagubelor si a face armatura urbana 

mai puţin vulnerabila. Asemenea masuri privesc, de exemplu, destinaţia terenurilor si a 

construcţiilor. 
 

Dezvoltarea durabilă se fundamentează pe trei principii majore ce o caracterizează: 
 

    preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări, regiuni şi generaţii; 
 

    viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării; 
 

    gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu. 
 

Interpretarea abordărilor dezvoltării durabile într-o viziune globală reliefează 

interdependenţele complexe şi dinamice dintre economie, ecologie şi social-uman. Specificul 

lor constă din diferenţierea punctelor de vedere prin care este abordată durabilitatea, şi 

anume: 
 

Economic                          Bazat pe principiul generării unui venit maxim în condiţiile menţinerii 

capitalului (fizic, natural, uman), dezvoltarea durabilă se referă la 

valoarea capitalului (natural şi uman). Pe plan contabil, dezvoltarea 

durabilă constă în acumulările care trebuie să depăşească 

consumurile, adică abordată sub aspectul eficienţei economice 
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Ecologic Bazat pe susţinerea sistemelor biologice naturale şi antropizate, 

dezvoltarea durabilă este abordată sub forma unei populaţii în 

continuă  creştere  şi  a  unui  consum  de  resurse  ce  diminuează 

stocurile şi potenţialul de refacere, cu consecinţe nedorite asupra 

echilibrului ecologic general. În tendinţa de a oferi cât mai multe 

oportunităţi generaţiilor viitoare, se înscrie şi conservarea 

biodiversităţii   globale,   indiferent   de   avantajele   cunoscute,   în 

prezent, pentru unele specii; 

Socio-cultural Bazat pe menţinerea stabilităţii sistemelor sociale, educaţionale şi 

culturale pentru determinarea echităţii intra şi intergeneraţionale, 

prin păstrarea diversităţii culturale şi încurajarea pluralismului de 

idei, efect al unei educaţii permanente şi care vizează amplificarea 

potenţialului uman, îmbunătăţirea acestuia cu noi valenţe, 

asigurându-se astfel utilizarea mai eficientă a factorilor materiali ai 

producţiei; 

Moral şi spiritual Durabilitatea este pusă în relaţie cu valorile etice ale 

comportamentului uman, ca  factor de  sporire a  eficienţei muncii 

sociale; 

Temporal                          Este  abordată  în  sensul  perfecţionării  măsurării  durabilităţii  prin 

intermediul unui sistem de indicatori prin intermediul cărora să se 

evidenţieze mărimea proceselor de înlocuire şi reînnoire în raport cu 

cele de depreciere, primele să depăşească sau cel mult să fie egale, 

pe termen scurt, comparativ cu cealaltă parte a ecuaţiei. 
 

În  esenţă,  diferitele  definiţii privitoare  la  durabilitate sunt  abordate  „în  viziunea 

reconcilierii  dintre  economie  şi  mediul  înconjurător  pe  o  nouă  cale  care  să  susţină 

progresul uman, nu numai în câteva locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru întreaga planetă şi 

pentru un viitor îndelungat”, ceea ce înseamnă şi realizarea unui set de obiective economice 

şi sociale, şi care se referă la asigurarea: 
 

 creşterii  economice  cu  luarea  în  considerare  a  conservării  şi  protejării  resurselor 

naturale;  cerinţelor  esenţiale  de  muncă,  hrană,  energie,  apă,  locuinţe  şi  asistenţă 

medicală pentru oameni; 

    unei noi calităţi a proceselor de creştere economică; 
 

    creşterii controlate a populaţiei; 
 

    conservării şi sporirii rezervei de resurse; 
 

    restructurării tehnologice şi menţinerii sub control a posibilelor riscuri; 
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 abordări integrate a protecţiei mediului înconjurător, creşterii economice şi necesarului 

de energie. 
 
 
 

1.4 Strategia de dezvoltare locală a comunei Răducăneni 
 

Iniţiativa unui document de planificare strategică la nivelul comunei a pornit din 

necesitatea abordării procesului de dezvoltare durabilă la nivel local într-un mod concertat, 

cuprinzând atât  viaţa  socio-economică, cultural-educaţională şi  infrastructură, cu 

respectarea principiilor de transparenţă şi dezbaterile publică a politicilor locale. 
 

Demersul autorităţilor publice locale nu este singular, astfel de procese existând la 

nivelul localităţii. 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei se vrea a se constitui într-un document 

care să dea coerenţă politicilor locale. Astfel, se încearcă o trecere în revistă a problemelor la 

nivel local şi propunerea de soluţii care să reducă acţiunea acestora asupra vieţii locale şi să 

o îmbunătăţească. 
 

Demersul metodologic, în elaborarea documentului programatic, presupune analiza 

domeniilor identificate ca domenii majore de studiu (infrastructură, economie, mediu, 

educaţie şi cultură, guvernare locală, social) şi propunerea de politici publice şi proiecte cu 

identificarea surselor  de  finanţare  necesare  realizării acestora.  De  asemenea,  se  are  în 

vedere participarea comunităţii locale în procesul de elaborare a documentului, pentru ca, în 

final, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Răducăneni să fie însuşită ca document de 

guvernare locală. 
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2. Descrierea zonei 
 
 
 

2.1 Prezentare generală Regiunea de Nord-Est 
 

Comuna Răducăneni se află în județul Iași, parte a regiunii de dezvoltare 1 Nord-Est. 

Parte a provinciei istorice Moldova, regiunea nord-estică a României este o zonă in care 

istoria, cultura și traditia completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Regiunea Nord- 

Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a 

României sub aspectul numărului de locuitori și 

al suprafeței deținute. 
 

Din   perspectiva   geografică,   linia   peisajului 

variază de la lanturile muntoase împădurite din 

Vest, spre podișurile line din centru și apoi către 

câmpii in Est, cu lacuri, vii și zone agricole 

extinse. Beneficiind de o bogată tradiție istorică, 

culturală și spirituală, regiunea îmbină în mod 

armonios tradiționalul cu modernul și trecutul 

cu  prezentul,  potențialul  acesteia  putând  fi  folosit  pentru  dezvoltarea  infrastructurii,  a 

zonelor rurale, a turismului și a resurselor umane. 

 
Principalele orase ale regiunii sunt: 

 
Iasi,  puternic  centru  industrial  și  totodată  unul  dintre  cele   mai   importante  centre 

universitare, de cultură, artă, tradiție si spiritualitate din România, a fost vreme de secole 

capitala Moldovei. 
 

Bacău, renumit in Evul Mediu ca punct vamal și centru comercial, in prezent este de 

asemenea un important centru industrial și universitar, cu o economie puternică, dinamică si 

cu numeroase investiții străine. 
 

Suceava și Piatra Neamt, orase care nu și-au pierdut din farmecul istoric, au devenit centrele 

unei industrii turistice în dezvoltare și importante puncte de plecare in călătoria spirituală de 

vizitare a mănăstirilor sau pentru plimbarile montane pe care le oferă Carpatii. 
 

Botoșani și Vaslui, vechi centre comerciale și agricole, aceste orase au fost martori ai unor 

importante evenimente istorice și loc de origine pentru artiști, scriitori si muzicieni români 

celebri. In prezent Botosani și Vaslui sunt centre importante pentru dezvoltarea regională, în 

ceea ce privește industria textilă și prelucrătoare. 
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Economia regiunii Nord-Est are un caracter predominant agrar, în special către nord, 

deși există mai multe orașe industriale, cele mai mari fiind Iași și Bacău. PIB-ul per capita în 

regiune este cel mai mic din România, la circa două treimi din media națională. În prezent 

industria textilă are creșterea cea mai rapidă. Turisum este de asemenea foarte important, în 

special   în   zonele   montane   din   vestul   regiunii,   precum   și   în   orașe   ca   Iași,   Piatra 

Neamț,Suceava sau Bacău. Alte atracții turistice sunt mănăstirile din nordul Moldovei, ce fac 

parte din patrimoniul universal. 
 

 
 
 

2.2 Prezentare generală județul Iași 
 

Județul Iași se află in nord-estul 

Romaniei, fiind unul dintre cele 4 județe care 

alcătuiesc granița cu Republica Moldova. 50% 

din populația județului locuiește în orașul 

reședință de județ care poartă același nume. 
 

Judeţul Iaşi este mărginit la vest de râul 

Moldova şi la est de râul Prut (care constituie 

şi   graniţa   cu   Republica   Moldova).   Cu   o 

suprafaţă de  5476 Kmp, Iaşul este un judeţ mediu ca  întindere, reprezentând 2,3% din 

suprafaţa ţării (ocupând locul 23 între celelalte judeţe ale României). 
 

Relieful  judeţului  este  deluros.  Partea  centrală  şi  nord-estică  este  dominată  de 

dealuri şi podişuri interfluviale joase, udate de râurile Bahlui şi Jijia, având versanţi afectaţi 

de alunecări de teren şi lunci inundabile.   Partea   de   vest   cuprinde culmi deluroase şi 

platouri înalte (de  peste 400  m),  având şi  zone reprezentate de  luncile râurilor Siret  şi 

Moldova. Partea de sud are un relief înalt şi masiv (350 – 450 m), străbătut de afluenţii 

râurilor Bârlad şi Vaslui. 
 

Iasi, ca oraș, deține o pozitie importantă în economia României, dezvoltarea sa este 

strâns dependentâ de așezarea geografică favorabilă la răscrucea vechilor drumuri 

economice.  Regiunea  Iașului  este  una  dintre  cele  mai  importante  legături  de  transit 

comercial din partea estică a României. Rețeaua sa de șosele și căi ferate este usor accesibilă 

din orice zonă a țării. 
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2.2.1 Organizarea administrativă a județului Iași 
 

Județul Iași are în compoziție un număr de 5 orașe, după cum urmează: Iași, Pașcani, 

Târgu – Frumos, Podu Iloaie și Hârlău. Primele două dintre acestea sunt și municipii. De 

asemenea,  conform  datelor  oferite  de  Direcția  Județeană  de  Statistică  Iași,  la  nivelul 

județului sunt 93 de comune, totalizând 418 sate la nivelul acestora. 
 

Anii Numărul oraşelor               din care:                      Numărul               
Numărul satelor 

şi municipiilor                 municipii                    comunelor 
 

Iaşi 
 

2000 

2004 

2005 

2009 

2010 

2011 

 

 
4                                 2                                 85                              420 

4                                 2                                 94                              420 

5                                 2                                 93                              418 

5                                 2                                 93                              418 

5                                 2                                 93                              418 

5                                 2                                 93                              418 
 

2.2.2 Populația județului Iași 
 

Populația pe sexe la nivelul județului Iași 
 

 
Judeţul Iaşi 

 
1990 

 
1995 

 
2000 

 
2004 

 
2005 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 

2011 *) 2012 
*) 

Total 
 

Ambele sexe 

Masculin 

Feminin 

Urban 

Ambele sexe 

Masculi 

n 
 

Feminin 
 

Rural 

Ambele sexe 

Masculin 

Feminin 

 

 
815918 

 

403537 
 

412381 
 

 
398207 

 

 
194240 

 

203967 
 

 
417711 

 

209297 
 

208414 

 

 
817743 

 

405717 
 

412026 
 

 
415746 

 

 
202416 

 

213330 
 

 
401997 

 

203301 
 

198696 

 

 
836255 

 

414503 
 

421752 
 

 
419718 

 

 
203079 

 

216639 
 

 
416537 

 

211424 
 

205113 

 

 
821891 

 

405549 
 

416342 
 

 
387153 

 

 
184747 

 

202406 
 

 
434738 

 

220802 
 

213936 

 

 
813505 

 

401999 
 

411506 
 

 
376519 

 

 
179915 

 

196604 
 

 
436986 

 

222084 
 

214902 

 

 
813731 

 

402136 
 

411595 
 

 
382974 

 

 
183277 

 

199697 
 

 
430757 

 

218859 
 

211898 

 

 
818929 

 

404094 
 

414835 
 

 
385137 

 

 
183607 

 

201530 
 

 
433792 

 

220487 
 

213305 

 

 
823388 

 

406454 
 

416934 
 

 
386968 

 

184603 
 

 
202365 

 

 
436420 

 

221851 
 

214569 

 

 
824780 

 

407071 
 

417709 
 

 
386755 

 

184368 
 

 
202387 
 

 
438025 

 

222703 
 

215322 

 

 
821952 

 

405233 
 

416719 
 

 
382237 

 

181388 
 

 
200849 

 

 
439715 

 

223845 
 

215870 

 

 
835045 

 

411835 
 

423210 
 

 
394323 

 

187223 
 

 
207098 

 

 
440722 

 

224612 
 

216112 
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Structurarea populaţia pe grupe de vârstă, la nivelul județului Iași 
 

 
 
 

Anii 

 
 
 

Total 

Pe grupe de vârstă  

 
 

0 – 14 ani                     15 – 59 ani                          60 ani şi peste 

 

Judeţul Iaşi 

1990 

2000 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 
 

815142                       231673                      477504                              105965 

836751                       174452                      526550                              135749 

821621                       153317                      533127                              135177 

813943                       149302                      530460                              134181 

824083                       148545                      540864                              134674 

825100                       148184                      541664                              135252 

826552                       148539                      542116                              135897 

829973                       148387                      541493                              140093 

825773                       148525                      533713                              143535 

821311 
*)                              

147522 
*)                             

526816 
*)                                       

146970 
*) 

 

 
2.2.3 Economia județului 

 

La nivelul județului Iași performanța activității economice poate fi măsurată printr-o 

serie de indicatori, relativi la cifra de afaceri înregistrată în diverse sectoare de activitate 

economică, precum și compararea veniturilor obținute. 
 

Astfel, la nivel județean, cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale, se prezintă după cum 

urmează: 
 

 
 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1) 

Cifra de afaceri 

(milioane lei (RON) 

preţuri curente) 

2005                            2006                2007               2008 

 

Judeţul Iaşi 
 

Total 
 

Industrie extractivă 
 

Industrie prelucrătoare 
 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 
 

Construcţii 
 

Comerţ  cu  ridicata  şi  cu  amănuntul,  repararea  şi 

întreţinerea  autovehiculelor  şi  motocicletelor  şi  a 

 

 
 

11115                       13829          16615          20111 
 

17                              23                 15                 22 
 

2952                         3247             3560             4076 
 

732                         1025               754               726 
 

900                         1183             1687             2434 
 

5262                         6518             8292             9860 
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bunurilor personale şi casnice 
 

Hoteluri şi restaurante 

 
 

148 

 
 

191 

 
 

242 

 
 

322 

Transport, depozitare şi comunicaţii 507 586 807 967 
 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 

     
Învăţământ 

1) 5 9 10 15 

Sănătate şi asistenţă socială 
1) 19 41 60 78 

 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi     
122 142 183 239 

personale 

Din  punctul  de  vedere  al  dezvoltării,  la  nivelul  județului  Iași,  o  serie  statistică 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

servicii prestate în principal întreprinderilor 
1)                                                    451                           864             1005             1372

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relevantă este cea referitoare la câștigul salarial la nivel de activitate economică. Astfel, 
Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de 
secţiune CAEN, se prezintă după cum urmează: 

 
  lei/salariat   

 

 

Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 
 

2008       2009       2010       2011 

Total 

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 

1257       1310       1322       1342 

910          969       1019       1021 

1120       1170       1233       1338 
 

 
1075       1097       1007       1379 

1008       1045       1119       1249 

2401       2356       
2330       2388 

 

1199       1301       1300       1339 

911       1070       1087       1107 

865          915       1034       1013 

1389       1260       1363       1373 

653          693         791         769 

1806       2140       2201       2729 

2478       2387       2414       2650 

942       1259       1042       1108 

1406       1542       1684       1584 

903       1004       1090       1258 

2449       2058       1882       1776 

1894       1803       1630       1596 
 

 
 

Deşi judeţul Iaşi deţine o mare suprafaţă de teren agricol, această resursă nu poate fi 

eficient  valorificată,  productivitatea  fiind  scăzută  la  toate  tipurile  de  culturi,  datorită 

influenţei următorilor factori: calitatea terenului (cu o diversitate pronunţată), alternanţa 
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categoriilor de sol, fragmentarea acestora, în comparaţie cu alte unităţi de suprafaţă similare 

din ţară; forţa de muncă îmbătrânită (mai 

mult de 28% din populaţia rurală are peste 

60 ani), migrarea tineretului către centrele 

urbane; gradul mare de sărăcie a 

proprietarilor care întâmpină mari 

dificultăţi în realizarea culturilor şi 

creşterea animalelor; lipsa capitalului 

pentru restructurarea şi modernizarea 

agriculturii; instabilitatea şi eroziunea 

solului, numeroasele alunecări de teren. 

 

Sectorul  privat  în  agricultură  a  luat  naştere  prin  aplicarea  Legii  fondului funciar. 

Modul în care aplicarea Legii fondului funciar a fost gândită şi pusă în aplicare, întârzierea cu 

care s -a realizat, au generat o serie de factori perturbatori, respectiv: 

-   fărâmiţarea exploataţiilor agricole 
 

- necorelarea  aplicării  Legii  fondului  funciar  cu     apariţia  pieţei  funciare,  aceasta 

apărând cu întârziere, în anul 1998 (Legea 54/1998 privind circulaţia juridica a 

terenurilor); 

-   lipsa mijloacelor adecvate pentru efectuarea lucrărilor agricole 
 

-   blocarea circuitului terenurilor agricole 
 

 

Judeţul Iaşi 
 

1990           2000           2002        2004           2006        2007        2008        2009        2010        2011 

Suprafaţa 
totală 

Suprafaţa 
agricolă 

din care, pe 
categorii 

de folosinţă: 

Arabilă 

Păşuni 

Fâneţe 

Vii 
1)

 

Livezi 
2) 

 

547558      547558      547558      547558     547558    547558    547558    547558    547558    547558 

 
377668      380697      380997      381445     394404    380301    380231    380155    380117    380085 

 

 
 
 
 

254024      251602      253491      253249     265835    255743    255696    255534    255502    255733 

81133        88170        88109         88112       83446      85484      85454      85439      85433      85414 

19939        20367        19651         19621       25339      22326      22324      22257      22260      22003 

13216        12158        11706         12287       12547      10767      10762      10951      10948      10947 

9356           8400           8040           8176         7237        5981        5977        5974        5974        5988 
 

 
Suprafaţa agricolă a judeţului Iaşi, în anul 2007, era de 380,3 mii de hectare, ceea ce 

reprezintă 69,4,2% din suprafaţa totală a judeţului. Pentru evidenţierea acestui lucru a fost 

prezentată situaţia fondului funciar după modul de folosinţă din perioada 1990-2011. 
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Din tabelul alăturat se observă că suprafeţele de teren arabil, păşunile şi fâneţele 

sunt în creştere, în timp ce suprafeţele acoperite cu vii şi livezi scad continuu. 
 

Structura de  organizare a  producţiei agricole a  judeţului Iaşi combină exploataţii 

agricole mici fără personalitate juridică, orientate către auto-consum, cu exploataţii agricole 

mari şi foarte mari, de tip comercial, rezultate pe baza arendei sau concesionării terenului. 

Culturile care ocupă cea mai mare suprafaţă din terenul arabil sunt culturile de porumb, grâu 

şi secară şi de floarea soarelui. Structura culturilor agricole din judeţ a suferit modificări din 

cauza schimbării formei de proprietate de la începutul anilor '90 dar şi din cauza sărăciei 

populaţiei care foloseşte porumbul în cantităţi mari, nemăcinat, ca furaj pentru animale şi 

ajunge să fie de multe ori în surplus. În plu s, fermierii nu au şanse mari să opteze pentru o 

cultură mai profitabilă cum ar fi sfecla de zahar, datorită cotelor impuse de Uniunea 

Europeană. 
 

În anul 1990, în judeţul Iaşi se cultivau aproape 82.000 de ha de porumb, iar în 2005, 

111.000 de ha. Conform Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi (DADR), această 

cultură se află, alături de grâu, printre cele mai puţin productive, cu o rată a profitului de 

doar 1% chiar în anii cu precipitaţii. 
 

Conform DADR, culturile care s-ar putea dovedi profitabile pentru fermierii ieşeni ar fi 

cele de rapiţă, aceasta putând fi utilizată în producţia de biodiesel. Din punct de vedere 

cantitativ, situaţia este prezentată mai jos, cu menţiunea că evoluţia producţiilor la hectar 

este similară evoluţiei producţiilor anuale, fiind  evidentă scăderea masivă a producţiilor 

medii la hectar la nivelul anului 2007, din cauza secetei. Acest factor se corelează cu 

capacitatea redusă a producătorilor agricoli de a interveni pentru a diminua impactul negativ 

al factorilor climatici, datorită lipsei şi insuficienţei dotărilor pentru agricultură: sisteme de 

irigaţii, lucrări antierozionale, îndiguiri, etc. 
 

Conform  sursei  MADR  -  Programul  naţional  de  dezvoltare  rurală   2007-2013, 

populaţia rurală la nivelul României, ocupată în activităţi non-agricole este de cca 31,7%. Din 

totalul Intreprinderilor mici şi mijlocii, care-şi desfăşoară activitatea în rural, 56% activează în 

comerţ iar 3,5% în sfera   serviciilor. Ponderea serviciilor în total agricultură, reprezintă un 

procent infim, care variază între 1 şi 2 %. 
 

 

2.2.4 Infrastructura de acces 

Infrastructura, incluzând starea drumurilor aprovizionarea cu utilităţi, comunicaţiile şi 

serviciile,  au  un  impact  important  asupra  dezvoltării  în  general  şi  asupra  stimulării 

investiţiilor neagricole în particular. Infrastructura are, de  asemenea, un impact  imediat 

asupra accesului populaţiei la serviciile de bază, incluzând învăţământul şi sănătatea. 
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Judeţul Iaşi este străbătut de   o fracţiune de coridor rutier european, Roman -Tg. 

Frumos cu ramificaţie către  Botoşani (E58) şi Iaşi (E 583).  Analizând situaţia drumurilor 

publice din judeţ, se constată, din punct de vedere cantitativ, judeţul Iaşi deţine o densitate 

relativ mare de drumuri, de aproximativ 43 km/100 km. Judeţul Iaşi are un grad bun de 

acoperire a judeţului cu infrastructură de tip rutier ce asigură accesibilitatea necesară, însă 

cu un grad insuficient de moderni zare, în special la nivelul drumurilor judeţene şi comunale, 

situaţie ce determină timpi de deplasare crescuţi către acestea. 
 

Reţeaua de căi ferate se prezintă la un nivel comparabil cu media pe ţară în ceea ce priveşte 

dotarea tehnică şi  lungimea tronsoanel or,  dar  condiţiile geografice şi  de  amplasament 

impun unele restricţii de circulaţie. Judeţul este traversat de una din cele opt magistrale 

feroviare care facilitează un acces direct şi relativ rapid către Iaşi. 
 

 

2.2.5 Infrastructura de utilități 
 

Localităţile din mediul urban dispun de reţea de alimentare cu apă potabilă, care 

deserveşte cea mai mare parte a populaţiei.   Mai mult, o serie de municipii şi oraşe au 

beneficiat de proiecte de reabilitare/modernizare/dezvoltare a reţelei de apă potabilă 

finanţate din programul de preaderare ISPA (Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre- 

Aderare). 
 

În mediul rural, situaţia este precară, întrucât numărul comunelor şi satelor care 

dispun de reţea de alimentare cu apă potabilă este foarte redus, reprezentând 4-6% din 

totalul acestora. 
 

Resursele de apă din rural şi sistemele de salubritate publică au un impact direct şi 

imediat asupra sănătăţii membrilor gospodăriei, în afară de efectul lor potenţial exercitat 

asupra stimulării investiţiilor neagricole. Aceste sisteme sunt insuficiente în zona rurală, 

serviciile asigurate şi administrarea fiind de calitate slabă, iar finanţarea deficitară. 
 

 

2.3 Comuna Răducăneni 

Comuna Răducăneni este situată in partea de sud-est a judetului Iasi, la o distantă de 

aproximativ 44 km de municipiul resedintă de judet, pe traseul DN 28 Săbăoani-Iasi-Albita. 

Comuna Răducăneni are in componenta patru localitati: Raducaneni (format prin contopirea 

satelor Raducaneni si Bazga), Isaiia, Bohotin și Roșu. Se învecinează cu următoarele comune: 

     la nord si nord – vest - comuna Costuleni, 
 

     la sud – vest – comuna Ciortești, 
 

     la sud – comunele Dolhesti, Moșna, 
 

     la est – comuna Gorban, 
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     la nord – est – comuna Grozești. 
 

In ceea ce privește situarea in raport cu infrastructura majoră de căi de comunicație, 

comuna Răducăneni beneficiază de traseul DN 28, care traverseaza teritoriul administrativ 

pe direcția NV-SV, concentrand pe traictoria sa și intravilanele a trei dintre localitățile 

componente (Răducăneni, Bohotin si Isaiia). 

Acest drum național a fost reclasat din drum județean, și este singura axa majoră de 

circulatie  care  structurează  teritoriul.  Legăturile  cu  unitățile  administrative  care  nu  se 

situează pe această axa sunt asigurate printr-un drum judetean (DJ 244 F), care conectează 

comunele  Dolhesti,  Moșna  și  Grozești  cu  centrul  de  sistem,  respectiv  printr-un  drum 

comunal (DC 66) care face legătura cu comuna Ciortești. 
 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Răducăneni este situat in partea 

centrală sud-estică a Platformei Moldovenești, reflectând întregul ansamblu structural în 

care se incadrează. 
 

 

2.3.1 Istoria așezării 

Chiar   dacă   pentru   unele   perioade   istorice   dovezile   sunt   puține   și   chiar 

nesemnificative, există dovezi suficiente pentru a identifica existența unor așezări istorice pe 

raza localității Răducăneni. Dovezile au fost descoperite in urma unei cercetări organizate în 

cadrul șantierelor arheologice, iar uneori intâmplător, cu ocazia unor lucrări agricole sau a 

construcției șoselei Iași-Răducăneni-Huși. 
 

Arealul  cuprins  între  văile  Bohotinului  și  Coziei  a  fost  locuit  începând  încă  din 

paleolitic și până în prezent, în vetrele satelor actuale sau în apropierea acestora. 
 

Un exemplu în acest sens îl constituie satul Răducăneni, în extremitatea sudică a căruia sunt 

suprapuse urme de locuire din etapa neolitică, cultura geto-dacică, palocrestină sec. IV i. Ch 

și perioada formării primelor formațiuni feudale (prin tezaurul de pe dealul Beșleaga, datat 

754-809, și fragmente de ceramică din aceeași epocă, mergând până în sec. X – XI). 
 

Incepând din sec. XVII, există urme de locuire în vatra actuală a satului Bazga. In 

aceeași perioadă (sec. XVII), boierul Răducanu Rosseti a primit moșia domnească pe dealul 

Hameiosul, in apropierea vatrei Bazga, înființând acolo o așezare. Urmașii săi au părăsit 

această așezare, stabilindu-se pe valea Bohotinului, la Sud de acesta și la Sud-Est de vatra 

Bazga, dezvoltându-se astfel așezarea Răducăneni. 
 

Răducăneniul are statut de comună din 1900. Vetrele satelor Bazga și Răducăneni s- 

au extins progresiv în anii 1960 – 1980, unindu-se într-o singură așezare, Răducăneni. Prin 

contopire, s-a trecut la reorganizare administrativă in 1966. 
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Satul Bohotin s-a format la intersecția actualului drum 244 f (de proveniență 

medievală, ce asigură tranzitul de mărfuri peste Prut) cu DN 28. In extremitatea estică a 

vetrei satului există o așezare neolitică (cu regim de rezervație arheologică). In marginea de 

vest a satului, în punctul “Grădina lui Beșleaga” s-a descoperit în anul 1983 o așezare “La 

Tene”. In timpul domniei lui Alexandru cel Bun a fost construită mănăstirea Bohotin, în 

prezent dispărută. 
 

Actuala vatră a satului a fost intemeiată probabil prin dăruirea moșiei mănăstirești 

boierului Buhusi (1750-1780) de către domnitorul din acea vreme. Denumirea așezării vine 

de la numele mănăstiirii și al localității medievale Gura Bohotin, aflată in apropierea vărsării 

in Prut a râului Jijia, astăzi dispărută. 
 

Satul Isaiia s-a dezvoltat la poalele dealului Chiriloaia, în nordul acestuia, în lungul 

aceluiași drum comercial de pe valea Bohotinului. Este atestat din sec. XVIII in legătura cu 

moșia sturzeștilor. Isaiia a fost probabil un sat de oameni liberi, cu islaz comunal  în jurul 

albiei Bohotinului, care aveau ca principală ocupație agricultura și viticultura. 
 

Satul Roșu este atestat ca locuire din perioada paleolitică si geto-dacică. In punctul 

‘Crama Franz Dasca” (Fântana CAP), situată la aproximativ 700 m sud de sat, s-a descoperit o 

așezare din paleoliticul final. La aproximativ 500m est de așezarea paleolitică, in apropierea 

fostului sector zootehnic, s-a identificat o așezare hallstattiana târzie. S-a dezvoltat ca loc de 

popas la intrarea actualului drum de tranzit DC 56 dinspre ținutul Vasluiului spre Prut. In sec. 

XVIII pământurile cu vii și pomi din jurul vetrei satului aparțineau mănăstirii Schitu Duca. Sub 

domnia lui Cuza, in sec. XIX, moșia a fost împărțită clăcașilor. O altă parte din populația 

satului a fost formată din iobagi de pe moșia boierului Solescu, împroprietăriți in 1918. 
 

In perioada  postbelică, localitățile Răducăneni si Bohotin aveau fiecare statut de 

comuna, iar Isaiia facea parte din comuna Gorban, alaturi de satul Gura Bohotin. 
 

Teritoriul administrativ actual al comunei a fost constituit in 1966, reunind cele patru 

sate. Centrele de polarizare a teritoriului inițial Răducăneni și Bohotin, care evoluasera în 

unități administrative diferite. După 1966 se observă o dezvoltare a localității Răducăneni, cu 

creșterea rolului său teritorial, concomitent cu regresia celorlalte sate față de centrul de 

comună. 
 

Din anul 1978, Răducăneni a fost propus pentru a deveni centru urban, nereușind 

însă să indeplinească criteriile de dezvolatre a activităților industriale și serviciilor impuse. 
 

In anul 1992 s-a propus reorganizarea unui centru modern de comună pe traseul DN 

28, centru care a preluat în cea mai mare parte activitățile și servicii comerciale ale centrului 
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vechi. După 1989, vechea zonă centrală este punctual reactivată in jurul bisericii catolice și a 

pieței. 
 

In anul 1998 Răducăneniul a fost propus din nou pentru examinare pentru declararea 

ca oraș, însă propunerea a fost respinsă, urmând a fi reconsiderată după stabilirea printr-un 

nou proiect de lege a unui set de indicatori minimali pentru definirea localităților urbane. 
 

 

2.3.2 Geografia comunei Răducăneni 
 

Din  punct  de  vedere  al  seismicității,  teritoriul  comunei  Răducăneni  se  află  sub 

influența focarului moldav al Vrancei. De-a lungul anilor, zona a fost afectată de cutremure, 

intensitatea și modul de manifestare nefiind uniformă pe teritoriul comunei, probabil din 

cauza construcției diferențiale a depozitelor geologice de suprafață. 
 

Teritoriul comunei Răducăneni apartine reliefului de podiș monoclinal al Platformei 

Moldovenești, caracterizat de prezența platourilor monoclinale și cuestelor, respectiv a 

formelor de vale subsecventă, consecventă și obsecventă, rezultate prin acțiunea factorilor 

erozionali  asupra  structurii  monoclinale.  Porțiunea  din  extremitatea  estică  a  comunei 

aparține unității joase a șesului Jijiei, care are o lățime medie de 2.5 km și o altitudine 

absolută de aproximativ 30 m, cu un relief de acumulare fluviatilă. 
 

Altitudinile  maxime  se  întâlnesc  în  partea  de  NV  (ating  cca  415  m),  unde  se 

desfășoară treapta cea mai înaltă de relief, respectiv platourile Dolhești-Bunești, situate la 

extremitatea estică a Podișului Central Moldovenesc. 
 

Altitudinile minime se întâlnesc în șesul Prut-Jijia, la hotarul cu teritoriul Gorban, fiind 

de 28 – 29 m. De la vest la est, relieful prezintă o serie de trepte succesive, care coboară spre 

șesul Prut – Jijia, întrerupte în zona centrală de valea pârâului Bohotin. 
 

Pe dreapta pârâului Bohotin, platoul monoclinal a fost fragmentat de către afluenții 

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

     Dealul  Ursoaia  (270   m)   și   Gorgului,  separate   de   pârâul  Pietrele,   afluent   al 

Bohotinului; 
 

 Platoul Paguba și dealul Tarina, situate la sud de localitatea Răducăneni, ale căror 

versanți au o pozitie favorabilă pentru culturile viti-pomicole; 
 

 Dealul  Garnet   marginește   spre   vest   satul  Bohotin,   fiind  afectat   de   procese 

geomorfologice actuale intense (alunecări, ravenare), cu forme de relief aferente 

(cornișe de desprindere, corpuri deluviale, organisme torențiale); 
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 Dealul Bacalu, cu o altitudine de 267 m, localizat la vest de dealul Garnet și la sud de 

localitatea Răducăneni; 
 

     Dealul Pietriș din estul satului Bohotin, cu o altitudine de 225 m, acoperit cu pășuni; 
 

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

 Dealul “2 Lei”, localizat in partea de NV a comunei, constituie prin amplasarea sa 

punctul de acces in satul Răducăneni; 
 

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

o  Dealul Rediu; 
 

o  Dealul Marmora; 
 

o  Dealul Cretu; 
 

o  Dealul Mitoc; 
 

In special dealurile din partea de nord-est a teritoriului comunal sunt acoperite cu 

păduri. Formele de vale sunt reprezentate prin văile celor doi afluenti ai Jijiei de pe teritoriul 

comunei, respectiv pâraiele Bohotin și Cozia, ambele cu o directie NV – SE. 
 

La nivelul comunei Răducăneni se remarcă un înveliș pedologic variat, dominat de 

soluri zonale din clasa cernisoluri și luvisoluri, completate de o serie de soluri azonale și de 

complexe de soluri, cu o expansiune teritorială mult mai redusă. Ca utilizare agricolă, cele 

mai rentabile sunt cernisolurile, urmate de luvisoluri și de unele soluri intrazonale – 

aluviosoluri. Cu o productivitate mult mai redusă remarcăm solurile azonale, afectate de o 

serie de procese negative (gleizare, pseudogleizare, eroziune, salinizare etc), unele dintre 

aceste fenomene extinzându-se datorită cauzelor naturale sau antropice și asupra solurilor 

fertile (cernoziomuri, preluvosoluri). 
 

Teritoriul comunei Răducăneni se incadrează în arealul climatului temperat 

continental, cu nuanțe și influențe specifice reliefului deluros, cu amplitudini termice mari de 

650C și precipitatii medii anuale limitate. Acestea se datorează predominarii maselor de aer 

continental, de origine acvatică, reci in timpul iernii, calde și uscate vară. Temperatura medie 

anuală este de 9,80C, temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -3,70C și a 

celei mai calde (iulie) de 20,80C. 



 

 
 

 
 

26
26 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni - Perioada de referinţă 2014 - 2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
                                                                                                                                           

 

 

 
 

2.3.3 Clima 
 

Umiditatea relativă a anului se înscrie cu valori cuprinse intre 84,1% in luna ianuarie și 

64,6% in luna iulie. Media lunară a precipitațiilor prezintă o creștere a valorilor din martie 

până in iulie (136,7 l/m2) și o descreștere treptată din august până în octombrie, pentru că în 

noiembrie media precipitațiilor sa cunoască o ușoară creștere. 
 

Precipitațiile atmosferice care cad pe teritoriul judeuțlui Iași variază de la 450 - 500 

mm în medie pe an la limitele de nord - est şi sud, la 550 mm în zona de contact dintre zona 

înaltă şi câmpia colinară şi peste 600 mm în zonele înalte din vest şi sud. În timpul anului, 

regimul precipitațiilor este de asemenea neuniform, înregistrându-se cantităâi mari în mai şi 

iunie, uneori şi iulie (65 - 75 mm în medie) şi mici în decembrie - martie (25 - 35 mm în 

medie). În proporție de 70% ele cad sub formă de ploaie, cu excepția intervalului din ultima 

decadă a lunii noiembrie, până în ultima decadă a lunii martie, când se înregistrează 34 - 42 

zile cu ninsoare. Din totalul precipitațiilor, 35 - 40% cad vara, 23   30% primăvara, 17-23% 

toamna şi 10-17% iarna. 
 

În cursul unui an sunt, în medie, 190 de  zile fără precipitaii, iar gruparea lor în 

perioada vegetativă a culturilor, are influențe negative asupra recoltelor. Precipitațiile sub 

formă de ninsoare din perioada rece a anului, înregistreză un număr mediu de 33 zile. 
 

O caracteristică termică specifică intervalului noiembrie - martie este înghețul, care 

se produce, în medie, toamna în octombrie şi primăvara în aprilie, numărul mediu al zilelor 

cu îngheț fiind de 110. Cel mai timpuriu îngheț s-a înregistrat la 10 septembrie, iar cel mai 

târziu la 21 mai. În mod obişnuit, primul îngheț se produce în jurul datei de 14 octombrie, la 

Iaşi, iar ultimul la 20 aprilie. În dealurile cu înălțimi mai mari de 350 m se înregistrează peste 

120 zile cu îngheț şi peste 40 zile de iarnă, iar în dealurile şi culoarele de vale, cu altitudini 

mai mici de 350 m, numărul mediu al zilelor cu îngheț este de aproximativ 110. 
 

Factorii geografici locali influentează în mod diferit valoarea și regimul elementelor 

meterologice, contribuind la individualizarea unor tipuri de microclimate: de ses aluvial, de 

vai mici, de versant (cu expozitie estica, nordica, sudica), de platou (defrisat, cu padure). 
 

 

2.3.4 Rețeaua hidrografică 
 

Apele  subterane  libere  includ  strate  acvifere  fără  presiune, și  sunt  cantonate  în 

depozitele secționate de văi, puternic influențate de precipitații. Sunt ape cu debite relativ 

reduse (0 - 3l/s), cu variații mari ale nivelului hidrostatic, bogate în săruri solubile, fiind în 

general nepotabile sau la limita potabilității. Cele care spală argile şi marne sarmaiene se 

încarcă şi mai mult în săruri. 
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Apele de suprafață aparțin bazinului hidrografic al Prutului și sunt reprezentate prin 

Jijia și afluenții săi de dreapta, Bohotinul și Cozia, care drenează împreună cu rețeaua lor 

permanentă sau temporară  teritoriul comunei. Pe teritoriul comunei în satul Răducăneni 

există un lac natural cu vegetație 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. 
 

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 comunei Răducăneni. 
 

Pârâul Cozia curge la nord și nord-est de intravilanul satului Roșu pe o distanța de 

aproximativ 5 km, după care se varsă în Jijia. 
 

Râul Jijia este afluentul Prutului cu dimensiunile morfometrice cele mai mari, însă 

debitele sale medii sunt reduse (4,8m3/s) din cauza scurgerii zonale sărace. Bazinul 

hidrografic al râului Jijia se caracterizează prin frecvente şi accentuate variații de nivel şi 

debite ce dau naştere la viituri şi inundații în tot bazinul. Apele mari se produc în general în 

intervalul martie - iunie, când se transportă aproximativ 70% din stocul anual. 
 

 

2.3.5 Vegetația și fauna 
 

Prin pozitia sa, teritoriul comunei Răducăneni se incadrează în zona de silvostepă, cu 

areale  restranse  de  stepă,  la  care  se  asociază  vegetația  azonală:  de  luncă  și  vegetația 

palustră (de mlaștină). 
 

In prezent, peisajul natural de silvostepă s-a modificat deoarece suprafețe de teren 

au fost introduse în circuitul arabil, iar pâlcurile de pădure au suferit modificări sub influența 

vegetației spontane. Ochiurile de stepă, acolo unde s-au mai păstrat nemodificate de om, 

sunt reprezentate prin specii caracteristice de paiuș, colilie si negară. 
 

Datorită etajării descendente a reliefului de la vest la est, se constată o zonalitate 

verticală  pe  aceeași  direcție,  cu  lilitele  dificil  de  trasat,  datorită  tranzacțiilor  difuze, 

pătrunderii adânci a vailor și modificarilor antropice. 
 

In zona înaltă din NV si V predomină subetajul de gorun, stejar și fag. Fagetele se 

găsesc de regulă la peste 400 m altitudine, acoperind culmile și platourile de pe interfluviul 

Crasna-Bohotin. 
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La înălțimi mai joase, o frecventa mai mare o au gorunetele, stejaretele, goruneto- 

stejaretele, si sleauri ale acestora cu carpen, tei si esente in amestec. In cadrul pajiștilor, 

reduse ca număr și areal se intâlnesc o serie de asociații vegetale. 
 

In cadrul vegetației de luncă cresc specii arboricole ca plopul, salcia și specii ierboase 

ca coada calului, coada racului. In mlaștini și in bălți cresc: rogozul, papura, stuful și pipirigul. 
 

Fauna  este  in  general  săracă,  fiind  mult  mai  diminuată  în  urma  expansiunii 

activităților umane. In lunci trăiesc rozătoarele: popândăul, șoarecele de câmp, hârciogul, 

iepurele, dihorul. Se intâlnesc și specii caracteristice pădurii: vulpea, căprioara, mistrețul. 

Păsările mai frecvente sunt reprezentate de prigorie, sticlete, graur, ciocârlie, porumbel, 

turturică, gugustiuc, pupăza, cânepar, mărăcinar, vrabie, cioară, rândunică, lăstun, prepeliâă, 

etc. Reptilele mai  frecvente sunt reprezentate prin șarpe de casa, șopârla de câmp, iar 

amfibienii prin broaște. 
 

 

2.3.6 Protecția mediului 
 

Referitor la factorii de mediu care işi exercită acţiunea asupra Comunei Răducăneni 

nu sunt înregistrate nici la nivelul aerului, nici al solului valori in afara celor percepute ca 

fiind normale, comuna fiind puţin poluată. 
 

Având în vedere faptul că, comuna este așezată într-o zonă colinară, sistematizarea 

verticală a terenului trebuie realizată astfel încât scurgerea apelor meteorice să se facă către 

un sistem centralizat de rigole de scurgere. 
 

Pe termen mediu și lung însă, depozitarea necorespunzătoare a gunoiului de grajd, 

direct pe pământ, produce infiltrarea mustului de gunoi, foarte bogat în nutrienţi, în apele 

freatice şi de suprafaţă. Nutrienţii care ajung în aceste ape produc o eutrofizare accentuată, 

cu efecte directe şi majore asupra biodiversităţii. Prezenţa nitraţilor în apele freatice din care 

se alimentează şi fântânile reprezintă o ameninţare serioasă şi la adresa sănătăţii umane. 
 

In anul 2007 primăria a implementat un proiect privind gestiunea serviciilor de 

salubritate la nivelul comunei, dar în care nu a fost inclusa nici achizitia unei autospeciale 

pentru colectarea deşeurilor şi nici pregătirea personalului primăriei pentru managementul 

serviciilor descentralizate şi în speţă a serviciului de salubritate. În conformitatea cu 

prevedrile ordonanţei nr 7 – 2006, Consiliul Local Răducăneni a realizat platforme de gunoi 

în   conformitate   cu   planul   regional   de   protecţia   deşeurilor,   acţiunea   de   faţă   fiind 

coplementară la nevoile identificate la nivel local. Procesul de planificare şi analiza SWOT 

realizată la nivel local, judeţean şi regional relevă nevoie de colectare selectivă a deşeurilor 

în vederea managementului integrat al acestora, în conformitate cu standardele mentionate 

la capitolul de aderare mediu. 
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În cadrul unui proiect finanțat prin intermediul Programului de Vecinătate România – 

Republica Moldova Phare CBC 2004 – 2006, comuna Răducăneni a implementat un sistem de 

colectare, selectare și transport deșeuri menajere în comună. Acest sistem de colectare, 

selectare și transport se utilizeaza in Uniunea Europeană pentru gestionarea deșeurilor în 

mediul rural. 
 

Sistemul constă in colectarea selectivă la sursă in găleși speciale amplasate in 

gospodăriile individuale. Prima selectare se realizeaza de fapt la golirea galetilor in 

containerele speciale. (3 containere specializate pe categorii de dețeuri cu capacități de 1100 

l, fiecare) amplasate pe platforme betonate cu suprafete de 15mp fiecare. In toată comuna 

Răducăneni au fost amplasate un număr de 100 de platforme betonate repartizate funcție 

de numărul de locuitori, în cele 4 sate ale comunei. 
 

Selectarea finală se face la PLATFORMA, o hală cu bandă de selectare, concasor mobil 

şi  mașina  de  balotat.  Materialele  reciclabile  selectate  se  pot  valorifica  la  centrele  de 

colectare, constituindu-se în surse de venit pentru comună. Reziduurile de natura organică 

de pe platforma de selectare se pot folosi ca îngrășământ organic, iar fracția negativă se 

transportă balotată la depozitul ecologic de la Tuțora. 
 

Exploatarea platformei se poate face in comun cu vecinii, alte commune care nu 

beneficiază  de  sistem  de  colectare  a  deșeurilor,  anume  comunele  Moșna  și  Grozești 

crescând astfel eficiența colectării reciclabile. Amplasarea acestei platforme în zona aduce 

beneficii  locutorilor ei  și  zonei  din  care  face  parte  atât  economice  cât  și  sociale  și  de 

sănătate. 
 
 

2.3.7 Utilizarea terenurilor 
 

Structura de organizare a producției agricole combină exploatații agricole mici fără 

personalitate juridică, orientate către auto-consum, cu exploatații agricole de tip comercial. 

Culturile care ocupă cea mai mare suprafață din terenul arabil sunt culturile de porumb, grâu 

şi secară şi de floarea soarelui. 
 

Terenurile agricole ocupă 77% din suprafața comunei, avand un potential natural de 

fertilitate diferit. 
 

Situația terenului la nivelul comunei Răducăneni se prezintă, după cum urmează: 
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no       Categoria suprafeței agricole                                                       Ha                          Procent 
 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

l 

Total fond funciar                                                                                 8162                             100,00% 

Suprafață agricolă totală                                                                     6325                               66,12% 

Teren arabil                                                                                           3825                               58,42% 

Fânețe                                                                                                       509                                 2,90% 

Pășuni                                                                                                     1233                               25,56% 

Vii și pepiniere viticole                                                                          490                                 4,45% 

Livezi şi pepiniere pomicole                                                                  268                                 8,67% 

Păduri                                                                                                     1103                               23,32% 

Alte suprafețe                                                                                         734                                 7,51% 

 
 

Structura suprafeței agricole în comuna Răducăneni 
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Structura fondului funciar în comuna Răducăneni 
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2.3.8 Economia Locală 
 

Spre deosebire de majoritatea ţărilor UE, agricultura a fost şi continuă să fie un sector 

de primă importanţă în România, atât prin contribuţia sa în economie, cât şi ca pondere a 

populaţiei ocupate. Permanent supuse evaluărilor şi analizelor, performanţele sectorului 

agricol românesc rămân relativ modeste, în contrast cu potenţialul său natural şi cu 

aşteptările populaţiei ca  agricultura să-şi ajusteze rapid structurile sub influenţa politicii 

agricole comune, prin facilitarea finanţării sistemului, inclusiv asigurând investiţiile necesare 

creşterii. Anul 2011 a însemnat reluarea procesului de creştere economică (cu 2,5% faţă de 

2010), mai ales pe seama majorării valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură și 

pescuit (+11,3%), în timp ce exporturile au impulsionat dinamica din unele ramuri industriale 

(+5%). 
 

Activitatea economică locală predominantă la nivelul comunei Răducăneni, o 

constitutie agricultura, cu precădere de subzistență. Față de această constatare, activtatea 

agricolă  comportă  cele  mai  mari  riscuri,  prin  dependența  față  de  condițiile  meteo. 

Capacitatea  redusă  a  producătorilor  agricoli  de  a  interveni  pentru  a  diminua  impactul 

negativ al factorilor climatici, se datorează lipsei şi insuficienei dotărilor pentru agricultură: 

sisteme de irigații, lucrări antierozionale, îndiguiri. Astfel, conform MADR nonperformanţa 

producţiei agricole anuale este generată, în primul rând, de dependenţa încă (prea) ridicată 

de condiţiile meteorologice anuale (meteo-dependenţa producţiei agricole) deoarece 

sistemele de irigaţii sunt, în mare parte, degradate şi nefuncţionale, echiparea precară a 

fermelor cu instalaţii de irigare şi costul ridicat al apei pentru irigat, dar şi datorită folosirii 
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unor tehnologii agricole învechite, cu consum redus din categoria inputurilor care susţin 

performanţa (îngrăşăminte, substanţe de  protecţia culturilor) şi cu echipamente tehnice 

depăşite din punct de vedere  al consumului de energie şi al productivităţii. 
 

La nivel national, așa cum arata Recensământul General Agricol din 2010 modificările 

structurale din România au fost în continuare foarte mici. Numărul total al exploataţiilor 

agricole era în 2010 de 3,859 mii, cu 2% mai puţine decât în 2007. Dintre acestea, 99,2% 

erau exploataţii fără personalitate juridică (exploataţii agricole individuale, persoane fizice 

autorizate,  întreprinderi  familiale),  care  operau  53,5  %  din  totalul  terenului  agricol 

înregistrat. Această categorie de exploataţii reprezintă aşa după cum deducem din cifre, mai 
 

Zootehnia – Activitatea zootehnică la nivel comunei Răducăneni, se desfășoară 

preponderent în cadrul gospodăriilor, efectivul mediu de animale, conform datelor deținute 

de DADR Iași, fiind după cum urmează: 
 

no                                                                                                                                              Număr 
 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

Bovine în gospodării                                                                                                                     711 

Ovine în gospodării                                                                                                                     4299 

Caprine                                                                                                                                            495 

Păsări în gospodării                                                                                                                  27506 

Porci în gospodării                                                                                                                      1512 

Cabaline                                                                                                                                          598 

Iepuri de casă                                                                                                                                 610 

Familii de albine                                                                                                                          1827 
 

 
 

Activitatea de zootehnie la nivelul comunei Răducăneni este susținută de existnța 

unei suprafețe considerabile de pașune și fânețe, aproximativ 1700 de hectare. 
 

Zona Răducăneni este o importantă zonă de livezi pentru industria alimentară la 

nivelul județului Iași. Astfel că, la nivelul comunei producția fructelor în livezi se presupune 

următoarea repartiție: 
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În vederea analizei activităților economice la nivelul comunei Răducăneni, trebuie 

avut  în  vedere  faptul  că  agenți  economici  înregistrați  pentru  a  desfășura  activități 

generatoare de profit sunt în mare majoritate microîntreprinderi. 
 

Situația la nivelul comunei se identifică în termeni de probleme apărute cu situația la 

nivel județean, și anume producătorii agricoli nu pot genera competitivitate şi asigura 

desfacerea produselor, în condiițile în care intermediarii controlează distribuția şi comerțul 

en-detail. Crearea unor centre en-gross de colectare şi valorificare a produselor agricole, pe 

modelul practicat la Hilița (comuna Costuleni) ar putea fi o soluție. Asocierea şi comasarea 

micilor proprietăți ar permite proprietarilor de terenuri să facă investiii şi sa ajungă la un 

nivel de productivitate care să le permită supraviețuirea pe o piață concurențială. În cadrul 

programelor naționale desfășurate la  nivelul zonelor rurale s-a identificat o reticiență a 

producătorilor agricoli în a se asocia și a forma structuri asociative de producție / desfacere a 

produselor agricole. 
 

Totuși,  cea  mai  mare  problemă,  care  descurajează  asocierea  și  constituirea  de 

Grupuri de producători o reprezintă existența unui tratament inegal din punctul de vedere al 

obligațiilor legale și fiscale pentru toți producătorii agricoli. Din punct de vedere al fiscalizării, 

la acest moment există o dublă impozitare pentru membrii grupurilor de producători care 

sunt entități juridice. Aceștia plătesc odată impozit pentru profit și în același timp și grupul 

de producători care le comercializează producția platește impozit pe profit. 
 

Rezolvarea acestei probleme ar putea consta în crearea unui sistem unitar și simplu 

de impozitare a veniturilor din vânzările din agricultură, indiferent de forma juridică de 

organizare (PFA, întreprinderi individuale, asociațiile familiale etc.) în paralel cu reducerea 

fiscalității, ceea ce ar constitui un stimulent suplimentar în direcția formalizării activităților 
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agricole și a încurajării asocierilor. (sursa studiu CRPE,  ”De ce nu este atractivă asocierea? 

Sprijinul din fonduri europene pentru asocierea în agricultură”) 
 

Turismul – oportunitate în dezvoltarea locală. Comuna Răducăneni, ca poziție 

geografică, se află intr-o zonă favorizată, cu poțential turistic și de agrement ridicat. 
 

Potentialul forestier  important, fondul de  floră și faună, calitatea peisagistică și a  unor 

bogății cum ar fi: izvoarele feruginoase, carierele de piatră, oglinzile de apă, siturile 

arheologice, ar putea fi exploatate din punct de vedere turistic. Pe teritoriul comunei sunt 

cateva locuri incluse în categoria de rezervații: 
 

Flora   spontană   rara   de   pe   Pietrișul   Bohotinului   –   rezervația   geologică   – 

paleontologică „Piraul Pietrei”; 
 

Pe valea Bohotinului rezervația geologică – paleontologică „Pietrosu - Bohotin”; 
 

La vest de fostul sat Bazga (inclus în satul Răducăneni) platoul „La Hârtie” cu etajul 

fagului – monument natural de interes local; 
 

Movila tumulară, probabil dacica, sau chiar mai veche din punctul Dambul Amiezii din 

Isaiia – monument natural de interes local; 
 

Siturile arheologice, care sunt cercetate sistematic: Isaiia – balta Popii și Bazga – 

Cetățuie – monument natural de interes local; 

Un alt punct de atracție turistică ar trebui sa-l constituie izvoarele minerale din zonă. 

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

boieresc”, zona de uliță evreiască dintre biserica ortodoxă și cea catolică, datând din secolul 

XIX,  o  dată  cu  colonizarea  evreilor  din  Polonia  și  Galitia  în  satul  Răducăneni,  biserica 

ortodoxă din Bazga (Răducănei) secolul XIX, școala din Bazga datând de la 1913, biserica 

ortodoxă din  cimitirul  Răducăneni secolul  XIX,  biserica  catolică  din  Răducăneni –  1840, 

cantonul silvic din Răducăneni – 1930 (arhitectură neoromanească), biserica sfântul Nicolae 

din Bohotin – 1840, rezervația arheologică situată la est de satul Bohotin - așezare neolitică. 
 

 

2.8.9 Finanțarea dezvoltării economice locale 
 

Într-un studiu asupra oportunităților de dezvoltare integrată a mediului rural din 

județul Iași, al cărui scop a fost de creştere a oportunităţilor de ocupare, prin sprijinirea unor 

noi forme ocupaţionale pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale a fost aplicat un 

chestionat de evaluare pe un număr de 362 de subiecți. Una dintre variabilele urmărite în 
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cadrul studiului a fost oportunitatea de dezvoltare a afacerilor în mediul rural, în termeni de 

percepție și inițiativă. 
 

La nivelul respondenților studiului mai sus amintit (chestionarul a permis alegerea 

multiplă), se poate identifica percepția asupra dezvoltării locale, pe 4 mari paliere: 
 

a)   Crearea de noi locuri de muncă – dezvoltarea afacerilor în mediul rural este privită ca 

o oportunitate pentru populația locală în termeni de noi locuri de muncă create de 

către majoritatea celor care au răspuns la chestionar – 50,6%; 
 

b) Creșterea nivelului de trai – 39,2% dintre respondenții la studiu, consideră că 

dezvoltarea afacerilor vor conduce la creștrerea veniturilor și implicit a nivelului de 

trai pentru populația rurală; 
 

c)   Dezvoltarea economică – 21,8% consideră că, prin dezvoltarea afacerilor mediul rural 

va recupera din decalajul de dezvoltare; 
 

d)  Creșterea veniturilor locale – 16% consideră că, prin dezvoltarea afacerilor la nivel 

local, se va resimți un impact structural asupra bugetului local prin colectarea de 

impozite. 
 

Percepția asupra dezvoltării locale în județul Iași 
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Cu privire la  domeniile de  dezvoltare a  unor afaceri, în cadrul  studiului mai sus 

amintit, s-au testat domeniile economiei locale văzute ca domenii cu potențial de dezvoltare. 

Astfel, participanții la studiu percep ca oportună dezvoltarea unei afaceri în domeniul 

comerțului (33,01%), servicii (20,57%), procesarea de materii prime (14,83%), construcții 

(14,35%). Alte domenii care au mai reprezentat interes sunt transportul (7,65%), industria 

prelucrătoare (5,74%). Trebuie menționat faptul că metodologia studiului permitea alegeri 

multiple la această întrebare. 
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Astfel,  se  vizează  zone  cu  potențial de  dezvoltare  acele  sectoare  care  presupun 

investiții reduse, mai multe de 30% din populația zonei rurale a județului Iași considerând 

activitățile de comerț care principala oportunitate de a începe o afacere. 
 

Domenii de activitate considerate cu potențial de dezvoltare 
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În ceea ce privește dificultățile care stau în calea în calea inițierii unei afaceri, 

principalele  obstacole  identificate  de  către  populația  rurală  sunt  lipsa  banilor  pentru 

investiții  –  în  proporție  de  60,2%,  lipsa  informațiilor  despre  piețele  de  desfacere  –  în 

proporție de  24%,  precum și birocrația  pe  care  o presupune inițierea unei afaceri –  în 

proporție de 18%. O altă categorie de obstacole sunt lipsa resurselor umane calificate (15%), 

lipsa utilităţilor (15%) si lipsa infrastructurii (14,2%). Cele mai neînsemnate obstacole in 

iniţiere unei afaceri sunt considerate a fi lipsa studiilor (7,8%). Trebuie menționat faptul că 

metodologia studiului permitea alegeri multiple la această întrebare. 
 
 
 

Lipsa studiilor 7.80%   

Lipsa infrastructura  14.20% 

Lipsa utilitati  15.00% 

Lipsa resurse umane  15.00% 

Birocratia  18.00% 

Lipsa informatii piete  24.00% 

Lipsa banilor   60.20% 
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Sectorul agricol din România cât şi economia rurală au în general o accesibilitate mult 

mai  redusă  la  serviciile  financiare  oferite  de  sistemul  financiar  bancar  decât  restul 

economiei. Deşi sistemul bancar românesc a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, 

iar băncile au manifestat o mai mare deschidere pentru finanţarea IMM-urilor şi a sectorului 

agro-alimentar, nu în ultimul rând datorită oportunităţilor oferite de integrarea în Uniunea 

Europeană, accesarea unui credit rămâne o problemă majoră pentru majoritatea fermierilor 

şi a IMM-urilor din spaţiul rural. Recenta criză financiară şi de lichidităţi ce se manifestă la 

nivel mondial şi care afectează şi economia românească accentuează şi mai mult 

inaccesibilitatea acestei categorii de solicitanţi de credit la sursele de finanţare de pe piaţă. 

Mai mult chiar, folosirea pământului şi a altor active agricole drept garanţii bancare este 

profund afectată de volatilitatea preţurilor generată de actuala criză economică. 
 

În perioada 2006 – 2009, nivelul creditelor acordate agriculturii s-au situat sub 3% din 

volumul  total  al  creditelor  acordate  sectorului  neguvernamental  din  economie.  (sursa: 

Cadrul Naţional Strategic pentru Dezvoltarea Durabilă a Spaţiului Rural Românesc 2014 – 

2020 - 2030 CNS, martie 2012). 
 
 

2.8.10 Populația comunei Răducăneni 
 
 
 

Indice                                                                                                        Număr Procent 
 

Evoluția populației 
2002*                        8107  

2011*                        7200  

Evoluția populației – referință 2002 – 2011* 
 

Sporul natural – referință 2011* 

Populația sub 5 de ani 

Populația 5-9 ani 

Populația 10-14 ani 

Populația 15-19 ani 

Populația 20-24 ani 

Populația 25-29 ani 

Populația 30-34 ani 

Populația 35-39 ani 

Populația 40-44 ani 

-907 -11,19% 

-30 -0,42% 

434 6,03% 

566 7,86% 

609 8,46% 

503 6,99% 

404 5,61% 

378 5,25% 

502 6,97% 

537 7,46% 

573 7,96% 
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% 

 
 

Indice                                                                                                        Număr Procent 

Populația 45-49 ani 

Populația 50-54 ani 

Populația 55-59 ani 

Populația 60-64 ani 

Populația 65-69 ani 

Peste 70 ani 

Populație activă – referință 2011* 

332 
 

4,61% 

375 5,21% 

389 5,40% 

359 4,99% 

293 4,07% 

946 13,14% 

3849 53,46% 

*Date disponibile la INSSE Iași 
 
 
 

Din analiza datelor disponibile la nivelul INSSE Iași, de la recensământul populației din 

2002 până la cel din 2011, pentru populația din comumei Răducăneni se înregistrează o 

scădere a populației absolută de 907 persoane (scădere de la 8107 persoane în anul 2002 la 

7200 de persoane în anul 2011) și relativă de aproape 11,19 %. 
 

Segmentarea populației – Data INSSE Iași – prelimnare 2011 
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În ceea ce priveşte situaţia demografică, structura pe grupe de vârstă indică faptul că 

ponderea populaţiei în vârstă de muncă 20-64 reprezenta în anul 2011 53,46% din total 

populației comunei, în timp ce ponderea persoanelor cu vârstă de peste 60 de ani era mai 

mare  în  zonele  rurale  22,20%.  Per  ansamblu  fenomenul  de  îmbătrânire  are  un  trend 
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ascendent deşi, populaţia din Romania este mai puţin îmbătrânită raportandu-ne la media 

UE 27. Populaţia feminină este mai îmbătrânită decât cea masculină, îndeosebi în mediul 

rural. ( Sursa: Raportul anual DG Agri 2011). La nivel de structurare pe grupe de vârstă, 

populația comunei nu se încadrează în rata medie relativă națională (18,4%) în ceea ce 

privește persoanele cu vârstă de peste 65 de ani din zona rurală,. Acceeași situație poate fi 

consemnată și la populația aptă de muncă din mediul rural – la nivel național. 
 

La nivelul comunei Răducăneni, se poate identifica un fenomen de îmbătrânire a 

populație, în anul 2011 sporul natural este de negativ, fiind înregistrate cu 30 de decese mai 

mult decât nașteri, ceea ce reprezintă un spor natural negativ de -0,42%. Un alt fenomen 

care  poate  fi  observat  la  nivelul  localităților este  migrația,  în  decursul anului 2010,  14 

persoane, care reprezintă 0,19% din populația comunei stabilindu-se intr-o altă localitate. 
 

Astfel, la nivel de populație poate fi constată o accelerare a procesului de evoluție 

negativă a populației comunei. Pentru perioada 2002-2011, se înregistrează o scădere a 

populației, în  termeni  relativi  cu  11,19%,  ceea  ce  reprezintă  o  medie  de  1,11%  pe  an. 

Determinismele principale pentru situația observată sunt sporul negativ – 0,42% și migrația 

populației – 0,19%. În fapt cele două cauze sunt legate între ele, fenomenul migrației se 

întâlnește  la  populația activă  a  comunei  cu  vârsta  până  în  60  de  ani,  la  nivel  statistic 

populația îmbătrânind iar sporul natural fiind negativ. 
 

 
Structura  populatiei pe grupe de varsta 
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2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007      2008      2009      2010 
 

România 0-14 ani                                  România 15-64 ani                                România 65 ani şi peste 

 
din care: Rural 0-14 ani                         din care: Rural 15-64 ani                       din care: Rural 65 ani şi peste 

 

Sursa: INS, statistica demografica curenta, 2011 
 
 
 

În cazul migraţiei  interne, analiza datelor INS  arată că  numărul tinerilor  care  au 

părăsit spaţiul rural pentru a se muta la oraş a depăşit numărul celor în vârstă care se retrag 

la ţară, în general la vârsta pensionării. De asemenea scăderea naturală a persoanelor din 
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mediul rural este mult mai accentuată în rurala fata de urban. Cele 2 fenomene  determină o 

scădere a populaţiei în mediul rural, la acesta adăugându-se şi scăderea natalităţii la 10,4% 

în 2009. (sau 9,9% in 2010). În anul 2009 sporul natural în mediul rural a fost negativ, în timp 

ce sporul natural în mediul urban a fost pozitiv. Acelaşi fenomen s-a înregistrat şi în anul 

2010, când sporul natural în mediul rural a fost negativ, iar cel din mediul urban a fost 

pozitiv. 
 

Rezervele forței de muncă din zonele rurale ale se micșorează, iar in structura lor 

calitativă intervin modificări, atât din punctul de vedere al vârstei, cât și al educației. 

Populatia ocupată în agricultura este, astfel, mai redusă ca număr, iar redirecționarea unei 

părți a acesteia dupa eliberarea din activități agricole către alte sectoare poate fi o problema 

mai mică dacă se estimează, desi crește dependență de transferuri sociale. 
 

Gradul de sărăcie in Romania este încă destul de ridicat. Datele Comisiei Europene 

pentru 2009 arată că, dacă 16% din totalul populației UE se afla la risc de sărăcie, ponderea 

acestei populații este deosebit de mare în Letonia (26%), România (22%), Bulgaria (21%), 

Lituania (21%), Grecia (20%) și Spania (19%). sursa Studiul Comisiei Naționale de Prognoză 

”Consolidarea  exploatațiilor  agricole”,  2012).     Astfel  se  constată  că  la  nivelul  Uniunii 

Europene,   riscul de sărăcie şi de excluziune socială este mult mai ridicat în zona statelor 

Europei de Est, comparativ cu media UE sau cu media UE16 conform cercetărilor Eurostat. 

Cu toate acestea  din 2007 până în anul 2011 in România s-a înregistrat o scădere a riscului 

de sărăcie şi de excluziune socială de la 45,9% în anul 2007 din populaţie până la 40,3% în 

anul 2011. 
 

 

2.8.11 Servicii publice locale 
 

Capitalul uman prezintă importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea 

rurală şi diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al cunoştinţelor şi 

calificării. Deşi îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este 

un   element   important   în   dezvoltarea   socio-economică   a   mediului   rural,   formarea 

profesională reprezintă „motorul”, pentru o bună dezvoltare. 
 

În analiza situaţională, procesul educaţional de la nivel local ocupă un loc important, 

deoarece capitalul uman de care se dispune este în strânsă legătură cu procesul educaţional 

de la nivel local. Astfel, localitatea dispune de 2 unităţi de educaţie. 
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Conform datelor oferite de INSSE Iasi, în privinta educatiei, situatia se prezintă, după 

cum urmează: 
 

 Unităţi de  
Copii înscrişi                      Elevi înscrişi             Personal didactic 

în grădiniţe                               - total -                               - total - 

(persoane)                         (persoane)                         (persoane) 

învăţământ 
- total - 

(număr) 

Răducăneni 2 347 1181 94 

 

 
Instituții de învățământ în comuna Răducăneni: 

 
-   Grădinița, sat Răducăneni; 

 

-   Grădinița cu program normal, sat Răducăneni; 
 

-   Școala cu clasele I-IV, sat Bohotin; 
 

-   Școala cu clasele I-IV, sat Isaiia; 
 

-   Școala cu clasele I-VIII, sat Bohotin; 
 

-   Școala cu clasele I-VIII, sat Roşu; 
 

-   Școala cu clasele I-VIII "Lascar Rosetti", sat Răducăneni 
 

Cultură și culte - lăcaşuri de desfăşurare ale activităţilor culturale şi de cult, comuna 

Răducăneni are următoarele facilităţi: 

Lăcașuri de cult: biserică ortodoxă 

Bibliotecă: în satul Răducăneni 

Cămin cultural: în satul Răducăneni. 

Sănătate  și  servicii  sociale    -  comuna  este  deservită  pentru  serviciile  medicale 

adresate populației de către 9 medici și servicii farmaceutice. Asistenţa socială este asigurată 

în baza Legii 416/2001 printr-un departament de asistență socială. La nivelul comunei nu 

există alte facilităţi pentru prestarea de servicii sociale. 
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3. Analiza SWOT 

 

Aplicată in planificare, analiza SWOT are drept scop identificarea punctelor tari, a 

punctelor slabe, dar şi a oportunităţilor, respectiv a ameninţărilor determinate de mediul 

extern. În elaborarea analizelor s-a păstrat atitudinea participativă a actorilor locali, a căror 

contribuţie determină realismul datelor cuprinse şi, mai mult decât atât, elocvenţa 

oportunităţilor. 
 

 
 

Pozitiv 
 

Negativ 

 

In
te

rn
 

 

Puncte tari 
 

Resurse locale sau capacitate care ar 

putea fi activate in vederea atingerii 

obiectivelor locale 

 

Puncte Slabe 
 

Neajunsuri  înregistrate  la  nivel  local, 

care  împedimează atingerea 

obiectivelor 

 

Ex
te

rn
 

 

Oportunităţi 
 

Situaţii favorabile identificate in afara 

localitatii care, prin transformare, 

aduce un plus de valoare si contribuie 

la atingerea obiectivelor de dezvoltare 

 

Ameninţări 
 

Situaţii nefavorabile din mediul extern 

care îngreunează transformarea 

oportunităţilor in rezultate. 

Mesajul transmis de analizele SWOT va fi acela că, indiferent de acţiunile stabilite, 

procesul decizional ar trebui sa aibă următoarele coordonate: 
 

    construieşte pe puncte tari; 
 

    elimina punctele slabe; 
 

    exploatează oportunităţile; 
 

    înlătura ameninţările. 
 

Analiza  SWOT  se  va  axa  pe  următoarele  paliere  ale  domeniilor  care  dau  indicii 

dezvoltării locale: 

a. Analiza SWOT - social; 
 

b. Analiza SWOT- economia locală; 
 

c.  Analiza SWOT- mediu; 
 

d. Analiza SWOT- educaţie şi cultură; 
 

e. Analiza SWOT- infrastructură; 
 

f.  Analiza SWOT- guvernare locală; 
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a. Analiza SWOT Social 

 
  

Pozitiv 
 

Negativ 

 

In
te

rn
 

Puncte tari 

Procent   ridicat   al   populației   active   în 
raport cu populația totală a comunei; 

Forță de muncă locală capabilă să lucreze 
în agricultură; 

Costul redus al forței de muncă locale; 

Ponderea populației, din populația totală, 
care este ocupată în agricultură; 

Imobile   suficiente   pentru   desfăşurarea 
serviciilor publice locale; 

Puncte Slabe 

Rata  şomajului mare  raportată  la  media 
înregistrată la nivelul judeţului Iași; 

Sporul natural este negativ; 

Procent scăzut al populației active ocupate 
în raport cu populația activă; 

Calificare insuficientă a forţei de muncă 
activă din comună precum și venituri 
scăzute; 

Migraţia către acesta zona este inexistentă 

Persoanele care practică agricultura de 
subzistenţă nu sunt înregistrate în 
sistemele de asigurări sociale şi de 
sănătate; 

Infrastructură slabă privind serviciile 
sociale; 

Inexistenţă in cadrul Localității Răducăneni 
a Comitetului Comunitar Consultativ; 

Cămine culturale nemodernizate 

 

Ex
te

rn
 

Oportunităţi 

Creșterea sporului natural la nivelul 
comunei prin susținerea familiilor tinere și 
stoparea fenomenului migrației; 

Constituirea   unei   reţele   de   promotori 
locali activi. 

Amenajarea unui parc pentru recreere; 

Posibilitatea desfăşurării de către ONG-uri 

de      activităţi      şi      programe      pentru 
comunitatea locală. 

Ameninţări 

Îmbătrânirea populaţiei; 

Multiplicarea impactului social al sporului 
natural; 

Migrarea  forţei  de  muncă  calificată  în 
străinătate; 
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b. Analiză SWOT – Economie locală 
 

 Pozitiv Negativ 

In
te

rn
 

Puncte tari 
 

Accesibilitate facila în zona: DN 28 Iași - 

Albița 

Ponderea mare a suprafeţei agricole; 

Păşunile şi fâneţele favorizează creşterea 

animalelor; 
 

Existenţa de societăţi comerciale care sunt 

înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe 

raza comunei; 

Existenţa la nivelul comunei a unui fond 

forestier considerabil - 1103 ha, natura 

dreptului de proprietate fiind atât public 

cât şi privat; 

Puncte Slabe 
 

Dezinteres în menţinerea şi practicarea 

obiceiurilor şi   tradiţiilor locale, ca si cea a 

activităţilor meşteşugăreşti; 

Dezinteres manifestat pentru organizarea 

în asociaţii; 

Folosirea metodelor rudimentare de 

cultivare a terenului; 

Creşterea suprafeţelor agricole lăsate 

neexploatate 

Inexistenţa reţelelor de colectare a 

produselor agricole; 

Servicii bancare inexistente; 
 

Exploatații agricole fărâmițate în care se 

practică mai mult agricultură de 

subzistență. 

Ex
te

rn
 

Oportunităţi 
 

Legea exploataţiilor agricole care 

favorizează dezvoltarea  asociaţiilor 

agricole  în  detrimentul exploatării 

intensive a pământului; 

Existenţa fondurilor europene care pot fi 

atrase de către agenţii economici 

înregistraţi la nivelul comunei , sau care 

pot  determina  atragerea  investitorilor în 

zonă; 

Concesionarea de teren investitorilor care 

să dezvolte investiții. 

Ameninţări 
 

Costuri ridicate pentru retehnologizare în 

agricultura; 

Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele 

agricole; 

Scumpirea     combustibilului     folosit     în 

agricultură 
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c. Analiză SWOT – Mediu 
 

 Pozitiv                                                                   Negativ 

In
te

rn
 

Puncte tari 
 

Întreprinderea de acţiuni din partea 

autorităţilor publice locale în vederea 

aplicării normelor legislative privind 

protecţia mediului; 

Existenţa la nivelul comunei a unui fond 

forestier deţinut în co-proprietate public – 

privat; 

Pe aria comunei, şi în împrejurimile 

acesteia,  nu  există  nici  o  întreprindere 

„mare poluatoare”. 

Puncte Slabe 
 

Inexistenţa unei gropi de depozitare a 

deşeurilor; 

Nu  a  fost  efectuată  la  nivelul  comunei 

nicio campanie de informare cu privire la 

protecţia mediului şi a naturii; 

Risc  de  degradarea  factorilor  de  mediu 

prin nerespectarea legislaţiei şi normelor 

naţionale în vigoare; 

Existența unei întreprinderi mari 

poluatoare în zonă. 

Ex
te

rn
 

Oportunităţi 
 

Accesarea programelor finanţate de 

Uniunea Europeană şi de Guvernul 

României  destinate proiectelor  de 

protecţia mediului în mediul rural; 

Accesarea programelor finanţate de 

Uniunea Europeană şi de Guvernul 

României  în  vederea  dezvoltării  de 

proiecte de dezvoltare rurală cu impact 

direct asupra mediului; 

Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul 

comunităţii locale; 

Ameninţări 
 

Lipsa de informare şi conştientizare a 

populaţiei locale cu privire la problemele 

de mediu; 

Depozitarea deşeurilor menajere în arii 

care nu sunt amenajate pentru astfel de 

activităţi, conform normelor în vigoare. 
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d. Analiza SWOT – Educație și cultură 
 

 Pozitiv Negativ 

In
te

rn
 

Puncte tari 
 

Existenţa  unui  număr  suficient  de  cadre 

didactice specializate; 

Colaborarea foarte bună între conducerea 

şcolilor şi administraţia locală; 

Prezenţa      centrelor      de      învăţământ 

preşcolar; 

Existenţa unei biblioteci; 

Puncte Slabe 
 

Inexistenţa  unui  spaţiu  adecvat  pentru 

desfăşurarea activităţilor culturale; 

Popularizarea      scăzută      a      edificiilor 

culturale; 

Insuficienta   finanțare   a   proiectelor   de 

dezvoltare a infrastructurii de învățământ; 

Ex
te

rn
 

Oportunităţi 
 

Crearea de parteneriate cu instituţii de 

învăţământ din UE în vederea schimbului 

de experienţă; 

Accesarea de fonduri structurale   pentru 

dotarea şcolilor şi pentru modernizarea 

căminului cultural. 

Ameninţări 
 

Schimbări dese ale sistemului de 

învăţământ şi ale programei şcolare; 

Nivelul  scăzut de  salarizare  din 

învăţământ; 

Interesul scăzut al cadrelor didactice 

specializate pentru a profesa în mediul 

rural; 
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e. Analiza SWOT – Infrastructură 
 

 Pozitiv Negativ 

In
te

rn
 

Puncte tari 
 

Traversarea  comunei  de  DN  28  Iași  – 

Albița; 

Există reţea de iluminat public; 

Puncte Slabe 
 

Drumurile comunale nu sunt asfaltate; 

Punctul   de   colectare   a   deşeurilor   nu 

respectă standardele in vigoare; 
 

Drumurile sătești necesită investiții pentru 

modernizare și întreținere. 

Ex
te

rn
 

Oportunităţi 
 

Acces  direct  la  DN28  şi  la  punctul  de 

trecere al frontierei Albița; 

Posibilitatea accesării de fonduri pentru 

dezvoltare rurală şi celelalte programe 

operaţionale; 

Existenţa Studiilor de  Fezabilitate pentru 

proiecte de modernizare a  infrastructurii 

locale. 

Ameninţări 
 

Instabilitate legislativă; 
 

Nerespectarea     termenelor     de     către 

firmele de construcţii; 

Lipsa    posibilităţilor    de    cofinanţare    a 

proiectelor; 

Experienţa       scăzută       în       gestionare 

fondurilor europene; 



 

 
 

 
 

48
48 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni - Perioada de referinţă 2014 - 2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
                                                                                                                                           

 

 

 

 
 
 
 

g. Analiză SWOT – Guvernare locală 
 
 
 

  

Pozitiv 
 

Negativ 

 

In
te

rn
 

Puncte tari 

Autorităţile publice locale îşi desfăşoară 
activitatea după principiile transparenţei 
procesului decizional; 

Se utilizează mijloace de informare diverse 
(ex.  afişaj  permanent)  cu  privire  la 
politicile locale; 

Populaţia are acces la principalele mijloace 

de comunicare: telefon, fax, internet; 

Autorităţile publice locale funcţionează în 
schemă completă de personal, deţinând şi 
toate licenţele software specifice 
autorităţilor publice locale; 

Primăria deţine o pagină de internet 
proprie a instituţiei; 

Puncte Slabe 

Experienţă scăzută în gestionarea 
proiectelor cu finanţare externă sau 
naţională; 

Nu există la nivelul autorităţilor publice 
locale un program de cooperare şi înfrăţire 
instituţionale cu alte instituţii similare din 
ţară şi străinătate în vederea schimbului 
de know-how şi de bune practici în 
rezolvarea problemelor locale; 

 

Ex
te

rn
 

Oportunităţi 

Accesarea programelor finanţate de 
Uniunea Europeană şi de Guvernul 
României  destinate proiectelor  de 
creşterea capacităţii serviciilor 
administraţiei publice locale; 

Relaţii de cooperare cu instituţii similare 
din România şi din alte state în vederea 
schimbului de know-how în procesul 
decizional la nivel local; 

Participarea activă la elaborarea politicilor 
publice şi strategiilor la nivel judeţean şi 
promovarea  priorităţilor locale  în 
contextul politicilor judeţene. 

Ameninţări 

Schimbări politice dese în conducerea 
autorităţilor  publice  locale,  care  să 
conducă la incoerenţe în aplicarea 
politicilor publice şi întârzieri în 
implementarea acestora. 
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4. Direcții prioritare de dezvoltare 

(secțiune  supusă  actualizării  după  aprobarea  programelor operaționale  pentru  perioada 

2014-2020) 
 

Cu timpul conceptul dezvoltării durabile a pătruns şi în agricultură, ca răspuns la 

nenumăratele neajunsuri ale agriculturii convenţionale, din această perspectivă agricultura 

durabilă fiind un sistem de tehnologii şi practici menite nu doar să asigure o 

producţiensatisfăcătoare, ci şi să realizeze obiectivele ecologice. 
 

Astfel, în ultimele decenii s-a afirmat tot mai des că viabilitatea zonelor rurale nu 

poate să depindă numai de agricultură, ci trebuie totodată să consolideze rolul acesteia în 

protejarea mediului rural, în producerea de  hrană sigură şi de  calitate, să contribuie la 

menţinerea atractivităţii zonelor rurale pentru tineri şi pentru cei ce se vor naşte în viitor. 
 

Dezvoltarea  rurală  exprimă  ansamblul activităţilor destinate  îmbunătăţirii  calităţii 

vieţii în spaţiul rural, bazată pe o creştere economică durabilă care trebuie să aibă ca obiectiv 

principal  menţinerea  peisajului  natural,  cultura  materială  şi  spiritual  ă  a  comunităţilor 

săteşti. 
 

În concluzie, procesul dezvoltării rurale durabile se desfăşoară pe fondul dezvoltării 

durabile şi complexe a agriculturii, ţinându-se seama de faptul că agricultura şi spaţiul rural 

sunt două laturi interdependente, specifice ruralului. 
 

Viziunea în Strategia de Dezvoltare Locală este o descriere a stării dorite de mediu, 

economică, și  starea  socială  a  zonei.  Starea viitoare  a  zonei  care  rezultă  din  realizarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală și care membrii grupului de aciune locală și actorii locali 

continuă să depună eforturi pentru a atinge. 
 

Viziunea descrie starea "ideală" a mediului ecomonic din zona, care trebuie să fie 

atins   și   menținut   de   documentul  strategic.  De   exemplu:  "până   în   2017,   utilizarea 

potențialului de energie regenerabilă în zona va fi început folosind resursele naturale, 

producția de produse alimentare locale va fi oferit locuri de muncă pentru un număr tot mai 

mare de locale șomeri, instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale își vor 

îmbunătăți serviciile". 
 

Viziunea se bazează pe cele mai importante provocări și oportunități de dezvoltare 

identificate în timpul etapelor  de  planificare a  strategiei de  dezvoltare, legate  de  date, 

colectarea de informații și analiza nevoilor. 
 

Secțiunea strategiei de dezvoltare locală care descrie viziunea se va referi la 

principalele provocări și potențialul de dezvoltare, care sunt bazele de viziune. Prioritățile 
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sau temele prioritare sunt problemele de dezvoltare care sunt stabilite ca fiind punctul 

central al activității lor de dezvoltare intr-un interval de timp specific. 
 

Alegerea este puternic ghidată de viziunea - obiectivele generale care reflectă valorile 

și aspirațiile de parteneriat, dar va fi, de asemenea, condiționată de o evaluare realistă a 

misiunii și capacitatea parteneriatului. Temele prioritare sunt descrieri generale de domenii 

de intervenție. De exemplu, temele prioritare ale strategiei de dezvoltare locală pot fi: O mai 

bună infrastructură socială / Spre o economie durabilă la nivel local / Crearea de rețele 

locale pentru dezvoltarea locală. O caracteristică importantă a acestor teme este faptul că 

acestea nu sunt în mod explicit și cuantificabile direct  în nici un fel, mai degrabă sunt 

descrise diferitele aspecte ale viziunii. 
 

Obiectivele definesc modul în care punerea în aplicare a strategiei va contribui la 

realizările planificate. Ele definesc ceea ce comunitatea se poate aștepta și acestea trebuie 

să fie SMART. (specifice, măsurabile, de atins, relevante, în timp). Descrierea fiecare obiectiv 

va  furniza  informații  cu  privire  la  legătura  acesteia  cu  dezvoltarea  nevoile  specifice 

identificate în timpul etapei de analize a nevoilor și modul în care aceasta contribuie la 

satisfacerea acestei nevoi. 
 

Viziune strategică pentru perioada 2014-2020 
 

Dezvoltarea economică şi socială a comunei Răducăneni prin respectarea principiilor de 

dezvoltare durabilă şi echitate socială. 
 

În urma analizei SWOT realizate pe domenii şi a iniţiativelor locale identificate în 

cadrul interviurilor realizate pentru întocmirea strategiei, au fost identificate următoarele 

proiecte de dezvoltare durabilă care vor fi incluse în lista proiectelor de realizat în perioada 

2014-2020. 
 

Direcţii  de  dezvoltare  –  au  fost  stabilite  în  urma  analizei  interne  a  comunei 

Răducăneni,   după   consultarea   reprezentanţilor   administraţiei   publice   locale   şi   în 

conformitate cu documentele de programare de la nivel judeţean şi naţional: 

 
Direcţia  de  dezvoltare  1 Dezvoltarea unui  mediu  economic  care  să  ducă  la  creşterea 

competitivităţii agenţilor economici şi atractivitatea localităţii 

Obiectiv1.1 Încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private 

Obiectiv 1.2 Dezvoltarea turismului local 
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Obiectiv 1.3 Dezvoltarea infrastructurii locale de susținere a activităților agricole 

Direcţia de dezvoltare 2 - Reabilitarea şi modernizare infrastructurii 

Obiectiv 2.1 Modernizarea drumurilor 

Obiectiv 2.2 Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi a deversării apelor 

uzate 

Direcţia de dezvoltare 3 - Protecţia mediului şi a naturii 

Obiectiv 3.1 Managementul deşeurilor 

Obiectiv 3.2 Protejarea   cadrului   natural   şi   îmbunătăţirea   calităţii   mediului 

înconjurător 

Direcţia de dezvoltare 4 - Creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice 

locale 

Obiectiv 4.1 Dezvoltarea  serviciilor  oferite  de  administraţia  publică  locală  din 

comuna Răducăneni 

Obiectiv 4.2 Stabilirea de parteneriate strategice pentru implementarea strategiei 

de dezvoltare durabilă a comunei Răducăneni 

Obiectiv 4.3 Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare 

Obiectiv 4.4 Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor locale de asistenţă socială 

Obiectiv 4.5 Asigurarea cadrului pentru petrecerea timpului liber 

Obiectiv 4.6 Îmbunătăţirea accesului la informaţia de interes public 

 

 
 

În implementare direcţiilor de dezvoltare ale comunităţii locale, se va avea în vedere 

următoarele principii de acţiune: 
 

- Infrastructura fizică de bază – străzile /drumurile comunale; reţelele de alimentare 

cu apă şi de canalizare /tratare a apelor reziduale; infrastructura de alimentare cu 

energie electrică /termică şi gaze; 
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- Serviciile comunitare de bază – facilităţi pentru copii şi vârstnici; servicii de transport 

public; facilităţi de petrecere a timpului liber şi sport etc.; centre comunitare, cămine 

culturale şi alte facilităţi culturale; 
 

- Păstrarea şi conservarea patrimoniului rural şi a identităţii culturale, tradiţiilor şi 

obiceiurilor. 
 

Modul de viaţă al populaţiei rurale este strâns legat de un bogat patrimoniu material 

şi imaterial, care conferă identitatea specifică a satului – elemente ce trebuie păstrate şi 

valorificate în acelaşi timp. Dezvoltarea în acest sens trebuie suplimentată prin eforturile de 

îmbunătăţire a mediului natural şi social, serviciilor, dar şi a acţiunilor întreprinse pentru o 

mai bună comercializare a produselor tradiţionale specifice. 
 

Inițiativa Grupului de Acțiune Locală Dealurile Bohotinului. Astfel, conform propunerii 

de Regulament a Comisiei Europene pentru noul Fond European pentru Agricultură și 

Dezvoltare Rurală se precizează faptul că sprijinul pentru dezvoltarea locală LEADER din 

cadrul FEADR ar trebui să acopere toate aspectele legate de pregătirea și punerea în aplicare 

a strategiilor de dezvoltare locală și funcționarea grupurilor de acțiune locală, în care luarea 

deciziilor este plasată sub responsabilitatea comunității și are loc în parteneriat cu alți actori 

relevanți, precum și cooperarea între teritorii și grupuri care desfășoară de jos în sus și de 

comunitate, a condus dezvoltarea locală. În scopul de a permite partenerilor din zonele 

rurale care nu aplică încă LEADER să testeze și să se pregătească pentru proiectarea și 

operarea unei strategii de dezvoltare locală a "LEADER start-up kit" ar trebui să fie, de 

asemenea,  finanțată.  În  scopul  de  a  asigura  utilizarea  eficientă  și  eficace  a  resurselor 

bugetare ale FEADR și punerea în aplicare a abordării LEADER, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește definirea detaliată a costurilor eligibile animație pentru grupurile de acțiune locală și 

în scopul de adoptare a normelor pentru a se asigura că statele membre pun în aplicare pe 

deplin abordarea condusă de comunitate. 
 

Importanţa implicării comunităţii a fost demonstrată prin succesul CLLD, sprijinită în 

cadrul abordării LEADER. Succesul abordării este evident prin existenţa celor 2304 grupuri de 

acţiune locală, active în întreaga UE, cu o finanţare totală reală de 5,5 miliarde de euro (6% 

din fondurile FEADR). 
 

Această abordare constituie baza noilor propuneri ale Comisiei privind CLLD, prin 

faptul că este: în funcţie de zonă; de jos în sus; public-privată; integrată; inovatoare; bazată 

pe cooperare şi implică utilizarea reţelelor. În viitor, rezervarea obligatorie a 5% din resursele 

FEADR ale fiecărui stat membru se va menţine în perioada 2014-2020, în timp ce noile 

propuneri vor consolida, la rândul lor, foarte mult aspectul integrat al abordării. 
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4.1 Direcţia de dezvoltare 1 - Dezvoltarea unui mediu economic care să ducă la creşterea 

competitivităţii agenţilor economici şi atractivitatea localităţii 
 

Economia locală este bazată, în mare parte pe activităţi de agricultură şi industrei, 

existând în acelaşi timp, la nivelul comunei agenţi economici care sunt înregistraţi şi 

funcţionează în domeniul serviciilor şi construcţii. Documentul strategic al comunei 

Răducăneni trebuie să ţină cont de specificul agenţilor economici de la nivel local, cât şi de 

potenţialul de creştere economică al localităţii. 
 

Strategia de  dezvoltare  durabilă se  axează pe  susţinerea şi încurajarea iniţiativei 

private la nivelul localităţii, cât şi pe valorificarea potenţialului. 
 

Datele din analiza situației socio-economice la nivelul comunei Răducăneni, pot fi 

prezentate următoarele concluzii: 
 

Pe  lângă  faptul,  că  pe  parcursul  ultimilor  ani  numărul populaţiei  a  înregistrat  o 

descreștere  însemnată, structura  pe  vârste  se  încadrează în  matricea  națională,  creând 

perspectivele de dezvoltare social economică a localităţilor din mediul rural. 
 

Are loc o reducere considerabilă a populaţiei ocupate. Pe fondul diminuării drastice a 

populaţiei economic active populaţia ocupată descreşte cu ritmuri şi mai accelerate. Astfel, 

pe  parcursul ultimilor ani, din cauza lipsei oportunităţilor de  angajare în  localităţile  din 

mediul rural populaţia ocupată s-a redus semnificativ. 
 

Practic, majoritatea populaţiei apte de muncă se poate orienta în cele mai multe 

cazuri doar spre agricultură, în special, spre prelucrarea individuală a pământului, ca urmare 

a proceselor de împroprietărire. Astfel că, populaţia ocupată în activităţi agricole deţine 

ponderea cea mai mare în structura populaţiei ocupate. 
 

Dezvoltarea antreprenoriatului lasă încă mult de dorit. Practic afacerile mici şi mijlocii 

se dezvoltă doar în agricultură şi în comerţ. Nivelul redus al afacerilor mici şi mijlocii în este 

determinat de  lipsa unui climat favorabil, precum şi al lipsei pregătirii persoanelor care 

doresc să iniţieze o afacere în domeniul dat. 
 

Din analiza situațională se impune formularea următoarelor recomandări în ceea ce 

priveşte ameliorarea situaţiei privind dezvoltarea economică, astfel: 
 

1. Asigurarea unui mecanism viabil de atragere a investiţiilor publice şi private, interne şi 

externe, necesare pentru crearea unor locuri de muncă mai atractive, precum şi pentru 

diversificarea structurii ocupaţionale, în scopul asigurării unei utilizări mai eficiente a 

potenţialului   uman,   diminuării   rolului   activităţilor   agricole   neproductive   în   totalul 



 

 
 

 
 

54
54 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni - Perioada de referinţă 2014 - 2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
                                                                                                                                           

 

 

 
 

activităţilor economice, precum şi reducerii din intensitate a exodului forţei de muncă. Ea 

prevede: 
 

a. organizarea cât mai frecventă a unor seminare sau ateliere de instruire în vederea 

creşterii capacităţii reprezentanţilor autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte 

mecanismul de colaborare cu potenţialii finanţatori ai proiectelor de infrastructură socială 

din localităţile rurale (elaborarea proiectelor sociale, a cererilor de granturi, gestionarea cât 

mai eficientă a resurselor financiare proprii); 
 

b. crearea unor locuri noi de muncă din sfera socială şi culturală din localităţile locale 

prin elaborare de programe naţionale în domeniul învăţământului, ocrotirii sănătăţii, culturii, 

protecţiei sociale etc. Această finanţare suplimentară este necesară pentru acoperirea 

deficitului de resurse financiare în scopul majorării salariilor, şi, prin urmare, creşterii 

atractivităţii domeniilor date de  activitate din  mediul  rural, extrem  de  necesare pentru 

dezvoltarea  localităţilor  rurale  care  la  moment  se  confruntă  cu  deficit  acut  de  resurse 

umane; 
 

2.   Elaborarea  unui  mecanism   real   de   susţinere   a   producătorilor  agricoli   în   scopul 

transformării agriculturii dintr-o activitate „de supravieţuire” într-o ramură economică 

competitivă şi profitabilă modernă, care poate face faţă exigenţelor economiei depiaţă. Ea 

prevede: 
 

a. deschiderea în localităţile rurale a magazinelor agricole, specializate pe 

îngrăşăminte, seminţe, etc. 
 

b. iniţierea centrelor de colectare a producţiei agricole; 
 

c. susţinerea întreprinderilor mici din localitate care se ocupă de prelucrarea 

producţiei agricole; 
 

d. activizarea autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte întreprinderea diverselor 

măsuri de îmbunătăţirii a imaginii localităţii în care activează; 
 

e. depunerea unor eforturi din partea autorităţilor publice locale în vederea încheierii 

unor  contracte pe perioade îndelungate de timp între producătorii agricoli şi întreprinderile 

de prelucrare a producţiei agricole; 
 

3.  Încurajarea  şi  susţinerea  persoanelor  din  localităţile  rurale  care  doresc  să  iniţieze  o 

afacere prin: 
 

a.  organizarea diverselor activităţi de  instruire  şi consultanţă în  ceea  ce  priveşte 

iniţierea şi conducerea unei afaceri; 



 

 
 

 
 

55
55 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni - Perioada de referinţă 2014 - 2020 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
                                                                                                                                           

 

 

 
 

b. stimularea diversificării activităţilor economice, prin acordarea unor facilităţi 

speciale persoanelor care doresc să iniţieze afaceri şi în alte domenii decât în cel agrar şi 

comercial, cum ar fi construcţiile, industria de prelucrare a producţiei agricole etc.; 
 

c. depunerea unor eforturi mai consistente în ceea ce priveşte reanimarea 

meşteşugurilor populare specifice localităţii respective, ceea ce ar face posibil încadrarea în 

câmpul muncii a unei anumite părţi din populaţia aptă de muncă; 
 

d. depunerea eforturilor din partea autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte 

facilitarea accesului agenţilor economici la instituţiile financiare, precum băncile agricole, 

companii de asigurare, bursa agricolă etc. 
 

Direcţiile strategice propuse prin Strategia de Dezvoltare Durabilă sunt în strânsă 

corelare cu obiectivele şi axele Planului Naţional de Dezvoltare Rurală. Astfel, PNDR, 

urmăreşte creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier prin 3 obiective 

strategice: 
 

 Îmbunătăţirea competenţelor fermierilor şi ale altor persoane implicate în sectoarele 

agro-alimentar şi forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al 

exploataţiilor agricole, pădurilor şi unităţilor de procesare. 

 Îmbunătăţirea  competitivităţii  fermelor  comerciale  şi  de  semi  -  subzistenţă  şi 

asociaţiilor acestora, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

 Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi marketing a produselor 

agricole şi forestiere, în paralel cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

PNDR vizează încurajarea diversificării economiei rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 

din spaţiul rural, acesta urmând a se atinge prin intermediul a trei obiective strategice: 
 

 Menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice, prin creşterea numărului de locuri 

de muncă; 

    Creşterea atractivităţii zonelor rurale; 
 

 Dezvoltarea  abilităţilor  şi  stimularea  conştientizării  actorilor  locali  cu  privire  la 

importanţa guvernanţei locale; 
 

PNDR urmăreşte Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală, prin: 
 

    Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor 
 

    Îmbunătăţirea guvernanţei locale 
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În cadrul Direcţiei de Dezvoltare Dezvoltarea unui mediu economic care să ducă la 

creşterea competitivităţii agenţilor economici şi atractivitatea localităţii, sunt propuse 3 axe 

prioritare, în concordanţă cu direcţiile strategice ale documentelor programatice la nivel 

naţional: 
 

Obiectiv 1.1 – Încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private; 

Obiectiv 1.2 – Dezvoltarea turismului local 

Obiectiv 1.3 - Dezvoltarea infrastructurii locale de susținere a activităților agricole 
 
 

Obiectiv 1.1 - Încurajarea şi sprijinirea iniţiativei private 
 

Oportunitatea    Creşterea, din ultimele decade, a nivelului de conştientizare asupra 
importanţei întreprinderilor nou create şi a întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri) în cadrul dezvoltării economice a determinat multe administraţii 
publice, ale căror membri provin din toate formaţiunile politice şi la toate 
nivelurile administrative, să creeze politici care să favorizeze şi stimuleze 
crearea de noi firme. 

 

De asemenea, antreprenoriatul a devenit  un instrument pentru 
dezvoltarea economică în zonele rurale. Uniunea Europeană şi ţările 
membre  ale  Organizaţiei  pentru  Dezvoltare  si  Cooperare  Economică 
(OECD)  au  introdus  în  ultimii  zece  ani  politici  care  folosesc 
antreprenoriatul ca un instrument 

 

esenţial pentru dezvoltarea zonelor rurale. 
 

În  Europa,  diversificarea  bazei  de  producţie  a  devenit  un  obiectiv  al 
politicii   pentru   dezvoltarea   rurală   (Comisia   europeană   1997).   De 
asemenea, exista o cerere şi interes în creştere în plasarea creării de noi 
afaceri ca element cheie în cadrul procesului de dezvoltare şi revitalizare a 
zonelor   europene   mai   puţin   dezvoltate.   OECD   a   inclus   creşterea 
economică endogenă şi antreprenoriatul printre principalele puncte ţintă 
ale programului New Rural Paradigm (OECD 2006). 

 

Promovarea antreprenoriatului ar trebui să devină o parte integrantă a 
oricărui   plan   de   dezvoltare   rurală.   El   este   condiţionat   de   cadrul 
instituţional local şi de aceea nu ar trebui izolat de celelalte politici rurale. 
Caracterul de sector-bază al majorităţii politicilor rurale a creat o prăpastie 
între corpurile administrative care au formulat de-a lungul timpului politici 
rurale şi cele care au promovat antreprenoriatul. Datorită importanţei în 
creştere a antreprenoriatului şi diversificarea structurii economice rurale, 
politicile rurale ar trebui să devină un exerciţiu de guvernare încrucişată 
între sectoare, unind sub acelaşi scop toate deciziile publice ce afectează 
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 zonele rurale, inclusiv promovarea antreprenoriatului. 
 

Creşterea numărului de IMM-uri şi a asociaţilor agricole care îşi desfăşoară 
activitatea pe raza comunei Răducăneni; 

 

Reducerea ratei şomajului 
 

Crearea unui mediu economic sănătos la nivelul comunei, care sa atragă 
potenţiali  investitori  si  sa  amelioreze  procesul  de  migrare  a  forţei  de 
munca in străinătate; 

 

Promovarea  agenţilor  economici  locali  pe  piaţa  regională  şi  pe  cea 
naţionala; 

 

Îmbunătăţirea    capacităţii    manageriale    prin    acţiuni    de    informare 
antreprenorială; 

 

Crearea de parteneriate pentru promovarea afacerilor 
 

Consolidarea bugetului local prin atragerea de noi fonduri; 

 

Impactul 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Sprijinirea mediului de afaceri privat prin acordarea de facilităţi si prin 

dezvoltarea   de   servicii   publice   menite   să   promoveze   activitatea 

economică locală şi atragerea de noi investiţii 

 

Programul de Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Creşterea 

responsabilizării administraţiei publice. 
 

Bugetul local 

 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Încurajarea formarii asociaţilor de producători agricoli prin acordarea de 

facilitaţi 

 

Bugetul local 
 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Constituirea unui parteneriat între Autoritatea locală şi ONG-uri care să 

dezvolte proiecte de educaţie şi formare antreprenorială 

 

Bugetul local 
 

Sursa de 

finanţare 
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Titlu proiect 
 

Sprijinirea activităţilor de formare profesională în domeniul agriculturii 

 
Bugetul local 

 

Sursa de 

finanţare 

 

Obiectiv 1.2 - Dezvoltarea turismului local 

 

Oportunitatea 
 

Exploatarea potenţialului turistic al comunei reprezintă un pilon esenţial 

pe care se bazează dezvoltarea mediului economic local, aşa cum reiese şi 

din analiza SWOT efectuată pe segmentul economie locală. 
 

Faptul că la momentul elaborării strategiei de dezvoltare, pe raza comunei 

nu există nocio pensiune agro-turistică care să funcţioneze şi nicio bază de 

agrement, potenţează necesitatea implementării, la nivelul administraţiei 

locale, de operaţiuni care converg spre dezvoltarea turismului local. 
 

Turismul este una dintre activitățile economice locale identificate ca  o 

oportunitate de dezvoltare. Printre oportunitățile identificate cu potențial 

de dezvoltare la nivelul comunei Răducăneni se identifică utilizarea brand- 

ului local cu rezonanță națională, Bohotin. 

 

Dincolo de  avantajele financiare, ca  urmare a  diversificării surselor  de 

venituri la bugetul local, dezvoltarea turismului local generează beneficii 

ce ţin de păstrarea tradiţiilor, promovarea valorilor istorice locale, care 

împreuna concură la promovarea Comunei Răducăneni. 

 

Impactul 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Promovarea comunei prin instrumente de  informare a  opiniei publice şi 

internet 

 

Bugetul local 
 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Dezvoltarea agroturismului prin acordarea de facilitaţi fiscale pentru agenţii 

economici din domeniul turismului rural 

 

Bugetul local 
 

Sursa de 

finanţare 
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Titlu proiect 
 

Organizarea festivalul local al vinului - Bohotin 
 

 
 

Bugetul local 
 

Sursa de 

finanţare 

 

Obiectiv 1.3 - Dezvoltarea infrastructurii locale de susținere a activităților agricole 

 

Oportunitatea 
 

Promovarea antreprenoriatului ar trebui să devină o parte integrantă a 

oricărui plan de dezvoltare rurală. El este condiţionat de cadrul instituţional 

local şi de aceea nu ar trebui izolat de celelalte politici rurale. Caracterul de 

sector-bază al majorităţii politicilor rurale a creat o prăpastie între corpurile 

administrative care au formulat de-a lungul timpului politici rurale şi cele 

care au promovat antreprenoriatul. Datorită importanţei în creştere a 

antreprenoriatului şi  diversificarea  structurii  economice  rurale,  politicile 

rurale ar trebui să devină un exerciţiu de guvernare încrucişată între 

sectoare, unind sub acelaşi scop toate deciziile publice ce afectează zonele 

rurale, inclusiv dezvoltarea infrastructurii publice locale. 
 

În cadrul analizei SWOT s-a identificat un profil agricol la nivelul satelor din 

cadrul comunei Răducăneni și probleme legate de piețele de desfacere și 

posibilitatea valorificării acestora. Unitățile administrativ-teritoriale se pot 

implica în susținerea dezvoltării mediului de afaceri local prin dezvoltarea 

infrastructurii publice de dezvoltare a afacerilor. 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Construirea unei piețe de en-gross pentru produse fructe și legume 
 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

 
Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 

 

Sursa            de 

finanţare 
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Titlu proiect 
Modernizarea pieței agro-alimentare 

 
Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 
satului românesc” 

 
Bugetul local 

 

Sursa            de 

finanţare 

 
 

 
 

4.2 Direcţia de dezvoltare 2 - Reabilitarea şi modernizare infrastructurii locale 
 

Dezvoltarea  durabilă la  nivelul  comunei Răducăneni va  fi  realizată  reabilitarea  şi 

modernizarea infrastructurii, în strânsă legătură cu obiectivele Planului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR). 
 

Astfel,  PNDR  propune  încurajarea diversificării  economiei  rurale  şi  îmbunătăţirea 

calităţii vieţii din spaţiul rural, prin 3 obiective strategice, dintre care unul face referire la 

creşterea atractivităţii zonelor rurale. Măsurile propuse în direcţia dezvoltării infrastructurii 

în spaţiul rural se definesc prin: 
 

    Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale 
 

    Îmbunătăţirea calităţii mediului social, natural şi economic din spaţiul rural 
 

Cele două obiective ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Răducăneni se 

vor implementa prin intermediul Programelor Operaţionale pentru dezvoltare infrastructurii 

rurale, a Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, precum şi prin 

intermediul programelor guvernamentale finanţate de Guvernul României. 
 

Programele care vor fi accesate, în vederea implementării Direcţiei de dezvoltare 1 – 

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii: 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
 

Actualele   propuneri  de   reformă   se   bazează  pe   Comunicarea  privind  PAC   în 

perspectiva anului 2020, care a evidențiat opțiunile de politică generale, în scopul de a 

răspunde la provocările viitoare pentru agricultura și zonele rurale și să îndeplinească 

obiectivele stabilite pentru PAC, și anume 1) producția alimentară viabilă; 2 ) gestionarea 

durabilă a resurselor naturale și politicile climatice; și 3) dezvoltarea teritorială echilibrată. 
 

În acest context, politica de  dezvoltare rurală păstrează obiectivele strategice pe 

termen lung de a contribui la competitivitatea agriculturii, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale  și  politicile  climatice  și  dezvoltare  teritorială  echilibrată  a  zonelor  rurale.  În 
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conformitate  cu  Strategia  Europa  2020,  aceste  obiective  generale  de  sprijin  pentru 

dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 sunt prezentate expresie mai detaliat prin 

intermediul următoarelor șase priorități la nivel european: 
 

- încurajarea transferului de cunoștințe și a  inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale; 

- creșterea  competitivității  tuturor  tipurilor  de  agricultură  și  creșterea  viabilității 

exploatațiilor; 

-    promovarea organizarea lanțului alimentar și gestionarea riscurilor în agricultură; 
 

- restaurarea, conservarea și consolidarea ecosistemelor dependente de agricultură și 

silvicultură; 

- promovarea  utilizării  eficiente  a  resurselor  și  sprijinirea  tranziției  către  o  emisii 

scăzute de carbon și o economie rezistentă la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar și forestier; 

- promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele 

rurale. 

Repartizarea  sprijinului  pentru  dezvoltare  rurală  se  bazează  pe  criterii  obiective 

legate de obiectivele de politică, ținând seama de distribuția actuală. Așa cum se întâmplă în 

prezent, regiunile mai puțin dezvoltate ar trebui să beneficieze de rate de cofinanțare mai 

ridicate, care se vor aplica, de asemenea, la anumite măsuri, cum ar fi transferul de 

cunoștințe, grupurile de pr oducer, cooperarea și axa Leader continua. 
 

Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul   28/2013,   pentru   aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea satului românesc” 
 

Nedezvoltarea infrastructurii de bază la nivelul comunităților locale, conduce pe 

termen  lung  la  neasigurarea  standardelor  de  calitate  a  vieții,  necesare  populației,  in 

domeniul serviciilor publice. România s-a angajat ca pana in anul 2015 pentru sistemele de 

alimentare cu apă și pana in anul 2018 pentru sisteme de canalizare și statii de epurare să 

asigure localităților din Romania conformarea la legislatia din domeniul mediului prin 

dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, în caz contrar putând fi declanșată procedura 

de infringement. 
 

În cadrul programului se finanțează 
 

a)   obiective de investiții noi - obiectivele de investitii pentru care nu au fost încheiate 

contracte/convenții de finanțare, contracte de lucrări, precum și obiectivele care nu 

au fost incluse în niciunul dintre programele de investiții preluate in program; 
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b)  obiective de investiții în continuare - obiectivele de investitii pentru care au fost 

alocate fonduri de la bugetul de stat și/sau au fost incheiate contracte/convenții de 

finanțare, contracte de lucrări, pentru investițiile aflate in derulare în cadrul 

programelor de investiții preluate in program. 
 

Obiectivele de investiții care pot fi finantate în cadrul programului trebuie să vizeze 

unul dintre următoarele domenii specifice: 
 

a)   realizare/extindere/reabilitare/modernizare a  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  și 

stații de tratare a apei; 
 

b)  realizare/extindere/reabilitare/modernizare a  sistemelor  de  canalizare și  stații  de 

epurare a apelor uzate; 
 

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de invățământ 

preuniversitar; 
 

d)  realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare din mediul 

rural; 
 

e)   reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate și incadrate în conformitate 

cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, 

respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților; 
 

f)   realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale; 
 

g)   realizare/extindere/reabilitare/modernizare  a  unor  obiective  culturale  de  interes 

local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre; 
 

h)  realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 
 

i)    realizare/extindere/reabilitare/modernizare a  piețelor publice, comerciale, târguri, 

oboare, după caz; 
 

j)    realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 
 

(2) Tipurile de obiective de investiții, categoriile de lucrări și cheltuielile care se finanțează in 

cadrul   fiecărui   domeniu   sunt   stabilite   prin   normele   metodologice   de   aplicare   ale 

programului. 
 

Finanțarea programului se asigură din transferuri de  la bugetul de stat, în limita 

fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale 
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și Administrației Publice, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale 

ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite. 
 

Alte programe de finanţare care pot fi accesate: 
 
 

 

apă. 

Fondul Naţional de Mediu asigură co-finanţarea unor investiţii limitate în sectorul de 

 
Având în vedere priorităţile existente la nivel local, precum şi concordanţa acestora 

cu obiectivele şi măsurile Planului Naţional de Dezvoltare şi posibilităţile de finanţare, au fost 

stabilite  în  cadrul  Direcţiei  de  Dezvoltare  Reabilitarea  şi  modernizarea  infrastructurii,  2 

Obiective Prioritare: 
 

Obiectiv 2.1 – Modernizarea drumurilor şi a iluminatului public 
 

Obiectiv 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi a deversării apelor uzate 
 

 

Obiectiv 2.1 - Modernizarea drumurilor şi a iluminatului public 

 

Oportunitatea 
 

O infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire cheie în 

transformarea zonelor rurale în zone atractive, în care cetăţenii să-şi 

desfăşoare activitatea economică şi să trăiască. Analiza SWOT realizată pe 

domeniul de infrastructură, relevă faptul că, localitatea Răducăneni 

prezintă oportunităţi dezvoltarea a infrastructurii de acces, în perspectiva 

deschiderilor căilor de acces la drumurile naţionale, prezentându-se ca şi 

punct tare proximitatea faţă de municipiul Iași și punctul vamal Albița. 
 

Oportunităţile de dezvoltare la nivelul comunei pot a se implementa prin 

utilizarea oportunităţilor existente în mediul extern, cum ar fi: 
 

Posibilitatea accesării de fonduri structurale prin Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi celelalte programe operaţionale care 
finanţează proiecte de infrastructură în zona rurală; 

 

Existenţa Studiilor de Fezabilitate pentru proiecte de modernizare a 
infrastructurii locale. 
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Impactul 
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi de iluminat public la nivelul comunei 

Răducăneni, va conduce la: 
 

- îmbunătăţirea vieţii populaţiei locale prin îmbunătăţirea accesului 
rutier la puncte de dezvoltare economică; 

 

- creşterea  atractivităţii  comunei  Răducăneni,  prin  accesibilitatea 
transportului spre această zonă; 
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 -    rata crescută de tranzitare a localităţii. 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Modernizarea drumuri secundare – ulițe sătești (12 Km) 

 
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 

 

Sursa de 

finanţare 

 
 

 

Modernizare drumuri comunale de legătură între satele comunei 

 
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 

 

 
 

Titlu proiect 
 

Modernizarea iluminat public 

 
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 

 

Sursa de 

finanţare 

 

Obiectiv 1.2 - Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi a deversării apelor uzate 

 

Oportunitatea 
 

Renovarea şi dezvoltarea şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii, 

ameliorarea calităţii aerului şi apei nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonelor rurale, ci şi 
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 un element foarte important pentru dezvoltarea activităţilor economice 

vizate şi pentru protecţia mediului. 
 

Localitățile trebuie să ajungă în situaţia de a putea concura eficient pentru 

atragerea de investiţii, în paralel cu asigurarea unor servicii adecvate 

pentru comunitate şi a altor servicii sociale aferente, pentru populaţia 

locală. 
 

Dezvoltarea  infrastructurii de  alimentare  cu  apă  şi  a  deversării  apelor 

uzate este în concordanţă cu principiile unui management durabil al 

mediului la nivel local şi respectarea normelor de igienă pentru populaţia 

locală. 

 

Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi a managementului 

apelor uzate. va conduce, pe termen mediu şi lung la: 
 

-    îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei locale; 
 

-    managementul durabil al mediului înconjurător. 

 

Impactul 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Extinderea rețelei de canalizare și stație de epurare în toate cele 5 sate ale 

comunei 

 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 

 

Sursa de 

finanţare 
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4.3 Direcţia de dezvoltare 3 - Protecţia mediului şi a naturii 
 

Dezvoltarea  durabilă la  nivelul  comunei Răducăneni va  fi  realizată  cu  protejarea 

mediului înconjurător şi a naturii, în strânsă legătură cu obiectivele Planului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR). 
 

Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului natural în zona rurală este urmărită a se realiza, 

conform PNDR, prin urmărirea următoarelor obiective strategice: 
 

 Continuarea  utilizării  terenurilor  agricole  din  zonele  defavorizate  şi  promovarea 

agriculturii durabile 
 

    Conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor naturale şi a habitatelor 
 

    Promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere 
 

Obiectivele specifice avute în vedere, fac referire la: 
 

 Să  contribuie  în  zonele  defavorizate  -  altele  decât  zona  montană,  la  utilizarea 

continuă a terenurilor agricole, menţinându-se astfel şi viabilitatea spaţiului rural şi, 

de asemenea, menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile. 
 

 Să contribuie la dezvoltarea rurală durabilă prin încurajarea utilizatorilor de terenuri 

agricole să introducă sau să continue metode de producţie agricolă, compatibile cu 

îmbunătăţirea mediului, inclusiv a biodiversităţii, a apei, a solului şi a peisajului rural. 
 

 Sprijinirea  fermierilor  prin  compensarea  dezavantajelor  specifice  rezultate  din 

implementarea  reţelei  Natura  2000,  pe  baza  obligaţiilor  ce  revin  din  directivele 

privind protecţia păsărilor şi conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice. 
 

 Creşterea  suprafeţei  de  pădure  cu  rol  de  protecţie  a  apei,  solurilor,  împotriva 

factorilor  naturali  şi  antropici  dăunători,  precum  şi  de  asigurare  a  funcţiilor 

recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia. 
 

 Sprijinirea  proprietarilor  de  terenuri  forestiere  prin  compensarea  dezavantajelor 

specific rezultate din implementarea reţelei Natura 2000, pe baza obligaţiilor ce revin 

din directivele  pentru protecţia  păsărilor şi conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor 
 

Obiectivele de dezvoltare prevăzute pentru direcţia de dezvoltare de Protecţia 

mediului şi  a  naturii  se  vor implementa cu  finanţare atât  din  bugetul  local  al comunei 

Răducăneni cât  şi din finanţarea proiectelor propuse ca  operaţiuni de  realizat în cadrul 

strategiei, prin intermediul următoarelor linii de finanţare: 
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Programul de Mediu 
 

Programul   de   protecția   mediului   va   trebui   sa   urmărească,   printre   acțiunile 

identificate la nivelul intervenției: 
 

 Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea deşeurilor 

municipale, şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife 

acceptabile; 
 

    Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
 

    Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate 
 

    Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor 
 

    Reducerea numărului de situri contaminate istoric. 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, 
 

În concordanţă cu obiectivele şi măsurile stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală şi ţinând cont de posibilităţile de finanţare ale operaţiunilor din cadrul Direcţiei de 

Dezvoltare Protecţia mediului şi a naturii, au fost stabilite 2 Axe prioritare: 
 

Obiectiv 3.1 Managementul deşeurilor 
 

Obiectiv 3.2 Protejarea cadrului natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 
 

Obiectiv 3.1 Managementul deşeurilor 
 

Oportunitatea    În analiza situaţională a comunei Răducăneni au fost reliefate probleme 

care  au un impact  negativ  asupra mediului. Astfel s-a pus  în evidenţă 

faptul că  la  nivelul comunei există un risc de  degradarea factorilor de 

mediu datorită nerespectării legislaţiei şi normelor naţionale în vigoare. În 

acelaşi timp, analiza SWOT prezintă ca punct slab la nivelul mediului intern 

al comunei - inexistenţa unei gropi de depozitare a deşeurilor, depozitarea 

făcându-se într-un loc neamenajat. 
 

Managementul deşeurilor la nivelul comunei Răducăneni presupune 

implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi 

amenajarea unui spaţiu destinat depozitării acestuia. 
 

Investiţia este realizabilă, conform oportunităţilor mediului extern 

prezentate  în  analiza  SWOT,  prin  accesarea  programelor  finanţate  de 
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 Uniunea  Europeană  şi  de  Guvernul  României  destinate  proiectelor  de 

protecţia mediului în mediul rural. 
 

Implementarea   unui   sistem   de   management   integrat   al   deşeurilor 

presupune următoarele beneficii locale: 
 

- implementarea  normelor  şi  legislaţiei  în  vigoare  în  domeniul 

protecţiei mediului înconjurător; 

-    creşterea calităţii vieţii populaţiei locale; 
 

-    îmbunătăţirea calităţii apei, aerului şi solului; 
 

-    conservarea cadrului natural. 

Impactul 

MĂSURI 

Titlu proiect Amenajarea unui punct ecologic de depozitare a deşeurilor menajere şi 

animale 
 

Programul finanțare în domeniul Mediului – Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat şi reabilitarea siturilor contaminate istoric– 

Dezvoltarea   sistemelor   integrate   de   management   al   deşeurilor   şi 

extinderea infrastructurii de management al deşeurilor 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 
 

Buget local – Cofinanţare 

Sursa            de 

finanţare 

 

Titlu proiect Redeschidere stație de resortare a deșeurilor 
 

Programul  finanțare  în  domeniul Mediului -  Implementarea  sistemelor 

adecvate de management pentru protecţia naturii 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 
 

Buget local – Cofinanţare 

Sursa            de 

finanţare 
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 Titlu 
proiect 

Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale 
 

Programul  finanțare  în  domeniul Mediului -  Implementarea  sistemelor 

adecvate de management pentru protecţia naturii 

Sursa            de 

finanţare 

Obiectiv 3.2 - Protejarea cadrului natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător 

Oportunitatea Strategia   de   dezvoltare   durabilă   a   comunei   Răducăneni   este   în 

concordanţă cu principiile de protejarea cadrului natural al comunei şi 

implicit creşterea calităţii mediului înconjurător. În cadrul analizei SWOT 

au fost prezentate ca şi puncte tari ale localităţii, din punctul de vedere al 

cadrului natural sau al premiselor de conservare ale acestuia următoarele. 
 

Aplicând metoda strategică de utilizarea oportunităţilor din mediul extern 

pentru valorificarea punctelor tari ale mediului intern, se pot lua în 

considerarea  următoarele  oportunităţi  în  vederea  protejării  cadrului 

natural al localităţii: 
 

valorificarea potenţialului natural al comunei prin proiecte de dezvoltare a 

turismului la nivel local. 
 

accesarea programelor finanţate de Uniunea Europeană şi de Guvernul 

României destinate proiectelor de protecţia mediului în mediul rural; 
 

Plecând pe necesitatea implementării unor acţiuni în vederea protejării 

cadrului natural şi conservarea mediului înconjurător, impactul acestora 

va fi resimţit în: 
 

creşterea calităţii factorilor de mediu: aer, apă sol; 
 

creşterea calităţii produselor agricole, prin îmbunătăţirea calităţii solului; 
 

promovarea şi practicarea activităţilor de turism şi agroturism, în condiţiile 

unui mediu înconjurător sănătos. 

Impactul 

MĂSURI 

Titlu proiect Susţinerea implementării de metode de producţie agricolă compatibile cu 

normele de protecţia mediului 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

Sursa de 

finanţare 
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Titlu proiect Campanii de informare şi conştientizare cu privire la protejarea mediului 
 

Program Naţional – Fondul de Mediu, Fondul Social European – Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; 

Cofinanţare – Buget local. 

Sursa de 

finanţare 

 
 

 
4.4 Direcția de dezvoltare 4 - Creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice 

locale 
 

Pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale comunei şi provocărilor din mediul 

extern, s-a considerat oportună, introducerea, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

comunei Răducăneni a unei direcţii de dezvoltare distincte relative la creşterea capacităţii de 

intervenţie a administraţiei publice locale. 
 

Se  vizează o intervenţie la  nivelul serviciilor publice care  să orienteze activitatea 

acestora spre cetăţean, cu accentul pus pe eficienţă. În vederea implementării axelor 

prioritare prevăzute în cadrul direcţiei de dezvoltare 4, se au în vedere implementare de 

acţiuni care să fie în concordanţă cu obiectivele şi domeniile de intervenţie ale programelor 

operaţionale. 
 

Astfel,   programul   de   dezvoltare   a   capacităţii   administrative   este   destinat 

îmbunătăţirii managementului, serviciilor, proceselor decizionale si unei descentralizări 

eficiente in cadrul administraţiei publice. Programul are în vedere Creşterea eficienţei 

administraţiei publice, prin intermediul a două obiective specifice: 

    Îmbunătăţirea managementului ciclului de politici publice 
 

    Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 
 

În Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Răducăneni obiectivul urmărit este 

creşterea calităţii vieţii populaţiei din localitate. Având în vedere schimbările propuse la 

nivelul dezvoltării mediului economic, mediul social al localităţii va fi dezvoltat, în 

concordanţă cu: 
 

Strategia Naţională de Sănătate Publică aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 

923 din iulie 2004, care stabileşte mecanismele şi direcţiile de  acţiune care au ca scop 

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a 

sănătăţii umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor 
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actuale din domeniul sănătăţii publice spre cele adecvate noilor concepte şi abordări de la 

nivel internaţional. 
 

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală care prevede Încurajarea diversificării economiei 
rurale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii din spaţiul rural, ca obiectiv specific „Menţinerea şi 
dezvoltarea activităţilor economice, prin creşterea numărului de locuri de muncă”. 

 

Axele Prioritare prevăzute pentru direcţia de dezvoltare de Incluziune Economică şi 

socială se vor implementa cu finanţare atât din bugetul local al comunei Răducăneni cât şi 

din finanţarea proiectelor propuse ca operaţiuni de realizat în cadrul strategiei, prin 

intermediul următoarelor potențiale linii de finanţare: 
 

Fondul Social European cu următoarele domenii de intervenţie: 
 

    Dezvoltarea economiei sociale 

    Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa forţei de muncă; 

    Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii; 

    Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii. 
 

Programul prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru 

aşezăminte culturale de drept public, în localităţile unde nu există asemenea instituţii care 

urmăreşte realizarea de cămine şi aşezăminte culturale în cât mai multe localităţi din ţară. 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea Programului 

național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea satului românesc” prevede, 

printre altele, posibilitate de finanțare a unor proiecte de 

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale, teatre. 
 

Programe   cu   finanțare   europeană   sau   guvernamentală   urmăresc   punerea   la 

dispoziţie serviciile administrative prin mijloace electronice, respectiv de a crea beneficii atât 

pentru  utilizatori  (cetăţeni  şi  mediul  de  afaceri),  cât  şi  pentru  administraţia  publică. 

Beneficiile   utilizatorilor   pot   fi   exprimate   succint   printr-un   acces   facil   la   serviciile 

administraţiei publice. Pentru autorităţile care utilizează tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor în scopul  furnizării de servicii electronice, aceasta înseamnă noi oportunităţi, 

dar  şi  schimbări  interne  la  nivel  organizaţional.  Direcţia  de  dezvoltare  4  -  Creşterea 

capacităţii de intervenţie a administraţiei publice locale va fi realizată prin implementare a 6 

obiective: 
 

o Obiectiv  4.1  -  Dezvoltarea  serviciilor  oferite  de  administraţia  publică  locală  din 

comuna Răducăneni; 
 

o Obiectiv 4.2 - Stabilirea de parteneriate strategice pentru implementarea strategiei 

de dezvoltare durabilă a comunei Răducăneni. 
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o Obiectiv 4.3 - Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare 
 

o Obiectiv 4.4 - Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor locale de asistenţă socială 
 

o Obiectiv 4.5 - Asigurarea cadrului pentru petrecerea timpului liber 
 

o Obiectiv 4.6 - Îmbunătăţirea accesului la informaţia de interes public 
 

 
 

Obiectiv  4.1  -  Dezvoltarea  serviciilor  oferite  de  administraţia  publică  locală  din  comuna 

Răducăneni 

 

Oportunitatea 
 

Creşterea calităţii serviciilor publice prestate către comunitate se poate realiza 

în primul rând prin oferirea acestora de către autoritatea cea mai apropiată de 

cetăţean.  De  aceea,  descentralizarea  reprezintă  un  element  de  bază  al 

reformei  administraţiei  publice  în  România,  acţiune  care  duce  la  întărirea 

puterii şi rolului autorităţilor administraţiei publice locale în gestionarea 

serviciilor publice 
 

Administraţia publică din România parcurge un amplu si complex proces de 

reformă   structurală,   dezvoltarea   serviciilor   instituţiilor   din   administraţia 

publică  centrală   si   locală   reprezentând  o   componentă  fundamentală  a 

strategiei        de        aliniere        la        standardele        Uniunii        Europene. 

Această cerinţă precum şi reducerea birocraţiei în administraţie şi a volumului 

de munca pentru funcţionarii publici pot fi asigurate prin utilizarea de soluţii 

prin introducerea de proceduri şi organizarea de departamente specializate în 

cadrul instituţiilor. 

 

În  urma  implementării  operaţiunilor  obiectivului  prioritar  4.1,  la  nivelul 

comunei Răducăneni: 
 

-    se vor îmbunătăţi serviciilor publice oferite populaţiei locale; 

-    diversificarea serviciilor publice către cetăţean; 

-    simplificarea procedurilor de lucru; 

-    creşterea eficienţei actului administrativ. 

 

Impactul 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Perfecţionarea managementului în  administraţia publică şi coerenţa actului 

administrativ 

 

Fondul Social European, Programul de dezvoltare a capacităţii administrative 
 

Sursa de 

finanţare 
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Titlu proiect 
 

Constituirea birourilor specializate în elaborarea şi gestionarea proiectelor 

 
Buget local 

 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 

 
Fondul Social European, Programul de dezvoltare a capacităţii administrative 

 

Sursa de 

finanţare 

Obiectiv  4.2  -  Stabilirea  de  parteneriate  strategice  pentru  implementarea  strategiei  de 
dezvoltare durabilă a comunei Răducăneni 

 

Oportunitatea 
 

Parteneriatele strategice sunt văzute ca instrumente pentru asigurarea 
coerenţei inter-sectoriale şi implicarea tuturor factorilor şi a membrilor 
comunităţii din localitate şi din zonele învecinate, în a juca un rol activ, în a-şi 
asuma proprietatea Viziunii şi responsabilitatea pentru implementare Viziunii 
Strategiei.  De asemenea reprezintă un instrument de implementare şi 
eficientizare a opţiunilor de dezvoltare. 

 

Este vizată o acţiune în direcţia stabilirii de parteneriate strategice în vederea 
implementării strategiei de dezvoltare durabilă la nivel local şi participarea la 
definirea direcţiilor de dezvoltare la nivel judeţean. 

 

În cadrul analizei SWOT au fost identificate ca  şi oportunităţi ale mediului 
extern,  care  pot  fi  utilizate  în  reducerea  impactului punctelor slabe  sau  a 
valorificării punctelor tari următoarele: 

 

 relaţii de cooperare cu instituţii similare din România şi din alte state în 
vederea schimbului de know-how în procesul decizional la nivel local; 

 participarea activă  la  elaborarea  politicilor publice  şi  strategiilor  la  nivel 
judeţean şi promovarea priorităţilor locale în contextul politicilor judeţene 

 participarea   unității   administrativ   teritoriale   în   cadrul   inițiativei   GAL 
Dealurile Bohotinului – structură cu personalitate juridică care are o strategie 
de dezvoltare proprie. 

 

Implementarea operaţiunilor prevăzute în cadrul axei prioritare 4.2, va 

conduce, pe termen mediu şi lung la: 
 

- creşterea capacităţii de programare şi implementare a activităţilor de 

planificare; 

-    implementarea acţiunilor prevăzute în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a comunei Răducăneni în corelaţie cu politicile şi strategiile 

 

Impactul 
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 judeţene, naţionale şi internaţionale; 

- identificarea   şi   implementarea   de   soluţii   la   problemele   locale 

identificate. 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Dezvoltarea şi coordonarea proceselor de elaborare şi actualizare – 

implementare şi monitorizare a strategiilor de dezvoltare durabilă la nivelul 

comunei Răducăneni 

 

Buget local 
 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Colaborarea cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi judeţene de la 

nivel naţional şi internaţional în vederea implementării şi susţinerii strategiei 

de dezvoltare durabilă a comunei Răducăneni 

 

Buget local 
 

Sursa de 

finanţare 

 

Obiectiv 4.3 - Dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare 

 

Oportunitatea 
 

Educaţia este mijlocul cel mai eficace de care dispune o societate pentru a 
răspunde provocării viitorului. Accesul la educaţie este condiţia sine qua non a 
participării tinerilor la viata social-economica si culturala de la toate nivelurile 
societăţii. 

 

Învăţământului  preşcolar  ii  revin  sarcini  importante  in  pregătirea  copiilor 

pentru şcoala, aceasta asigurând in bună măsură eficienţa învăţământului in 

prima sa treapta. 
 

A pregăti copilul preşcolar pentru şcoala înseamnă a-l înarma cu acele achiziţii, 

capacităţi, aptitudini, abilităţi care să-l ajute în parcurgerea in continuare şi la o 

alta treaptă a drumului atât de complicat in cunoaşterea lumii înconjurătoare. 

Astfel, grădiniţa de copii împreună cu familia şi cu societatea civila îşi 

conectează eforturile pentru asigurarea unui învăţământ preşcolar de calitate, 

eficient. 
 

Este de datoria administraţiei locale de a optimiza procesul educaţional prin 
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 înfiinţarea de noi unităţi de învăţământ si prin modernizarea celor existente, 

de a menţine punctele tari aferentei analizei SWOT realizata pe sistemul 

educaţional si de a transforma oportunităţile in rezultate. 

 

Implementarea Axei Prioritare de Dezvoltarea infrastructurii de  educaţie şi 

formare, va conduce, pe termen mediu şi lung la: 
 

 Îmbunătăţirea procesului educaţional prin asigurarea condiţiilor optime 
de desfăşurare a activităţilor; 

 

    Creşterea capacităţii unităţilor de învăţământ; 
 

    Reducerea abandonului şcolar 

 

Impactul 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
Dotarea  cu  echipamente IT  şi  cu  materiale  didactice  specifice  a  şcolilor  si 

grădiniţelor 

Program de creșterea competitivității economice – Program național cu privire 

la informatizare 

 

Sursa de 

finanţare 

 

Obiectiv 4.4 - Dezvoltarea facilităţilor şi a serviciilor locale de asistenţă socială 

 

Oportunitatea 
Analiza  SWOT  realizată  pe  domeniul  social  evidenţiază  absenţa,  pe  raza 

comunei Răducăneni, a  infrastructurii serviciilor sociale şi a serviciilor conexe. 

Problemele de ordin social nu ţin cont de bariere geografice, diferenţa făcând- 

o capacitatea administraţiei locale de a identifica aceste probleme şi, mai mult 

decât atât, de a găsi soluţii pentru diminuarea şi rezolvarea acestora. 

Oportunităţile referitoare la sursele de finanţare, existente în mediul extern, 

pot  fi  folosite  la  rezolvarea  problemelor  sociale  locale,  în  aşa  fel  încât, 

administraţia comunei Răducăneni să poată oferi servicii locale de asistenţă 

socială, în conformitate cu normele naţionale în vigoare. 
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Impactul 
 

Implementarea operaţiunilor propuse în cadrul obiectivului 4.4 Dezvoltarea 

facilităţilor şi a serviciilor locale de asistenţă socială, va conduce, pe termen 

mediu şi lung, la: 
 

 Diversificarea  infrastructurii serviciilor sociale prin crearea unui cămin 

de bătrâni; 

    Complementaritatea      sistemului   public   cu   cel   neguvernamental 

Sistemul public garantează acoperirea drepturilor sociale, dezvolta si 

organizează serviciile prevăzute de lege şi susţine financiar acţiunile 

organizaţiilor neguvernamental. Astfel, atât sistemul public de servicii 

 sociale, cât şi cel non-guvernamental, se poate înscrie intr-o politică 

socială unitară, coerentă, de sprijin eficient a celor aflaţi în nevoie; 

    Centrarea  pe  familie  şi  comunitate    având  ca  obiectiv  întărirea  şi 

dezvoltarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor (familia şi 

comunitatea).  Din  această  perspectivă,  finalitatea  serviciilor  sociale 

este dezvoltarea capacităţilor individuale de funcţionare şi o mai buna 

integrare sociala a individului. 

 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Activarea în cadrul Primăriei a Comitetului Comunitar Consultativ (CCC) 

 
Operaţiunea, în sine, nu necesită resurse financiare, membrii CCC activând în 

regim  de  voluntariat; promovarea  CCC-ului şi  a  funcţionalităţii acestuia  se 

poate finanţa de la bugetul local. 

 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Susţinerea   dezvoltării   activităţii   societăţii   civile   care   să   monitorizeze 

problemele sociale la nivelul comunei 

 

Bugetul local 
 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Inființare Centru Medical de zi 

 
Bugetul local 

 

Sursa de 

finanţare 

 

Obiectiv 4.5 - Asigurarea cadrului pentru petrecerea timpului liber 
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Oportunitatea 
 

În urma analizei mediului intern al comunei Răducăneni s-a constat că  nu 

există amenajate spaţii necesare petrecerii timpului liber. Identificând sursele 

de  finanţare  adecvate  şi  acţiunile  ce  trebuie  întreprinse, se  pot  desprinde 

oportunităţi de acţiune în direcţia asigurării de servicii publice de petrecerea 

timpului liber pentru populaţia locală: 
 

    Existenţa spaţiului necesar amenajării unui parc; 

    Nevoia de recreare si divertisment a populaţiei comunei; 
 

Impactul axei prioritare apare ca un rezultat atât al eforturilor autorităţii locale 
 

Impactul 

 de a asigura atractivitatea comunei, având rezonanta   si la nivel social prin 

satisfacerea interesului, in creştere, pentru activităţi recreative al populaţiei. 
 

Astfel, impactul acţiunii constă în: 
 

    dezvoltarea de servicii publice pentru petrecerea timpului liber; 

    îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei locale. 
 

MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Amenajare centrului comunei Răducăneni 

 
Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

Bugetul Local 

 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Reabilitare aşezământ cultural – Casa Memorială Lascăr Catargiu 

 
Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 28/2013, pentru aprobarea 

Programului național de dezvoltare locală – Subprogramul “Modernizarea 

satului românesc” 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

Bugetul Local 

 

Sursa de 

finanţare 
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Obiectiv 4.6 - Îmbunătăţirea accesului la informaţia de interes public 

 

Oportunitatea 
 

Promovarea accesului cetăţenilor la informaţii guvernamentale este pe larg 

recunoscută drept un instrument important administrativ şi al drepturilor 

omului menit să îmbunătăţească guvernarea statului. Acest instrument 

promovează participarea publică, răspunderea democratică şi încrederea 

publicului în procesul de adoptare a deciziilor. 

Legea accesului la informaţii de interes public are un rol important in procesul 

de consolidare democratica: contribuie la reducerea corupţiei prin faptul ca 

transparentizează procesul de luare a deciziilor, alocarea de bani publici, 

distribuirea posturilor etc., contribuie la refacerea încrederii in instituţiile 

publice tot ca efect al transparentizării actului decizional; poate creste 

competenta civica, încurajând oamenii sa solicite informaţii la care au dreptul, 

sa exercite funcţia de control asupra instituţiilor care funcţionează din bani de 

la buget; sau poate ajuta instituţiile sa funcţioneze mai bine, reglementându-le 

relaţia cu publicul. 
 

Guvernarea electronică poate fi o soluţie de eficientizare a accesului la 

informaţia publică şi reprezintă utilizarea de către autorităţile administraţiei 

publice centrale a aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei, în scopul: 
 

- îmbunătăţirii   accesului    la    informaţiile   şi    serviciile    publice   ale 

autorităţilor administraţiei publice locale; 
 

- eliminarea procedurilor birocratice şi simplificarea metodologiilor de 

lucru; 
 

-    îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi servicii între departamente; 
 

- îmbunătăţirea   calităţii   serviciilor   publice   la   nivelul   administraţiei 

publice locale. 

Impactul              Implementarea operaţiunilor prevăzute în cadrul 

obiectivului 4.6, va conduce la: 
 

- Participare - Cetăţenii sunt mai bine pregătiţi să participe în procesul 
democratic  când  dispun  de  informaţie  cu  privire  la  activităţile  şi 
politicile guvernului. 

 

- Îmbunătăţirea procesului de adoptare a deciziilor - deciziile ce eventual 
vor fi făcute publice ar fimai mult bazate pe motive obiective şi 
temeinice, iar încrederea în administrație sporeşte dacă se ştie că 
deciziile vor fi previzibile. 

 

- Îmbunătăţirea   Eficienţei   -   se   poate   îmbunătăţi   fluxul   intern   de 
informaţie între structurile administrației locale. 
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MĂSURI 

 

Titlu proiect 
 

Asigurarea  transparenţei  actelor  administrative  ale  administraţiei  publice 

locale 

 

Fondul Social European, Programul de dezvoltare a capacităţii administrative 
 

Sursa de 

finanţare 

 
 

Titlu proiect 
 

Informatizarea administraţiei publice locale,  introducerea conceptului de  e- 

guvernare 

 

Program de creșterea competitivității economice – Program național cu privire 

la informatizare 

 

Sursa de 

finanţare 
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5. Proiecte propuse pentru perioada 2014-2020 
 

Direcţia  de  dezvoltare  1  -  Dezvoltarea  unui  mediu  economic  care  să  ducă  la  creşterea 

competitivităţii agenţilor economici şi atractivitatea localităţii 

 

 
Obiectiv a.1 

Încurajarea şi 

sprijinirea 

iniţiativei 

private 

MĂSURI 

Nr. crt 1 

Titlul Sprijinirea mediului de afaceri privat prin acordarea 

de facilităţi si prin dezvoltarea de servicii publice 

menite să promoveze activitatea economică locală 

şi atragerea de noi investiţii 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare 
 

Programul de  Dezvoltarea  Capacităţii 

Administrative - Creşterea responsabilizării 

administraţiei publice. 
 

Bugetul Local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 2 

Titlul Încurajarea   formarii   asociaţilor   de   producători 

agricoli prin acordarea de facilitaţi 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Bugetul Local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 3 

Titlul Constituirea   unui   parteneriat   între   Autoritatea 

locală şi ONG-uri care să dezvolte proiecte de 

educaţie şi formare antreprenorială 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 
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 Sursa de finanţare Bugetul local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

 Nr. crt 4 

Titlul Sprijinirea activităţilor de formare profesională în 

domeniul agriculturii 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Bugetul local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 1.2 
 

Dezvoltarea 

turismului 

local 

OPERAŢIUNI 

Nr. crt 5 

Titlul Promovarea     comunei     prin     instrumente     de 

informare a opiniei publice şi internet 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Bugetul local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 6 

Titlul Dezvoltarea agroturismului prin acordarea de 

facilitaţi fiscale pentru agenţii economici    din 

domeniul turismului rural 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Bugetul local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 
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 Nr. crt 7 

Titlul Organizarea festivalul local al vinului - Bohotin 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Bugetul local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 1.3 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

locale de 

susținere a 

activităților 

agricole 

Nr. crt 8 

Titlul Construirea unei piețe de en-gross pentru produse 

fructe și legume 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 
şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 
moştenirii rurale 

 
Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 9 

Titlul Modernizarea pieței agro-alimentare 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 
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Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

  a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Direcţia de dezvoltare 2 - Reabilitarea şi modernizare infrastructurii 

 

 

Obiectiv 2.1 

Modernizarea 

drumurilor şi a 

iluminatului 

public 

MĂSURI 

Nr. crt 10 

Titlul Modernizarea drumuri secundare – ulițe sătești (12 

Km) 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 

moştenirii rurale 
 

Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 11 

Titlul Modernizare drumuri comunale de legătură între 

satele comunei 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 

moştenirii rurale 
 

Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de       dezvoltare       locală       –       Subprogramul 
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  “Modernizarea satului românesc” 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 12 

Titlul Modernizarea iluminat public 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 

moştenirii rurale 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 2.2 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de alimentare 

cu apă şi a 

deversării 

apelor uzate 

MĂSURI 

Nr. crt 13 

Titlul Extinderea rețelei de canalizare și stație de epurare 

în toate cele 5 sate ale comunei 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 
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  moştenirii rurale 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Direcţia de dezvoltare 3 - Protecţia mediului şi a naturii 

Obiectiv 3.1 

Managementu 

l deşeurilor 

MĂSURI 

Nr. crt 14 

Titlul Amenajarea  de  puncte  de  colectare  selectivă  a 

deşeurilor şi achiziţia de utilaje de transport 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Programul finanțare în domeniul Mediului – 

Dezvoltarea sistemelor de management integrat şi 

reabilitarea siturilor contaminate istoric– 

Dezvoltarea sistemelor integrate de management 

al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 

management al deşeurilor 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 15 

Titlul Redeschidere stație de resortare a deșeurilor 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Programul finanțare în domeniul Mediului - 

Implementarea sistemelor adecvate de 

management pentru protecţia naturii 
 

Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc”, Buget local – 

Cofinanţare 
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Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

  Nr. crt 16 

Titlul Dezvoltarea     educaţiei     ecologice     la     nivelul 

comunităţii locale 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Programul de  mediu - Implementarea sistemelor 

adecvate de management pentru protecţia naturii 

Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea 

infrastructurii   şi   a   planurilor   de   management 

pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 

2000 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 3.2 - 

Protejarea 

cadrului 

natural şi 

îmbunătăţirea 

calităţii 

mediului 

înconjurător 

OPERAŢIUNI 

Nr. crt 17 

Titlul Susţinerea implementării de metode de producţie 

agricolă compatibile cu normele de protecţia 

mediului 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Măsuri pentru utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 18 

Titlul Campanii de informare şi conştientizare cu privire 

la protejarea mediului 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 
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Sursa de finanţare 
 

Program Naţional – Fondul de Mediu, Fondul Social 

European    –    Programul    Operaţional    Sectorial 

   Dezvoltarea Resurselor Umane; 

Cofinanţare – Buget local. 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Direcţia de dezvoltare 4 – Creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice locale 

Obiectiv 4.1 - 

Dezvoltarea 

serviciilor 

oferite de 

administraţia 

publică locală 

din comuna 

Răducăneni 

MĂSURI 

Nr. crt 19 

Titlul Perfecţionarea  managementului  în  administraţia 

publică şi coerenţa actului administrativ 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Fondul Social European, Programul de dezvoltare a 

capacităţii administrative 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 20 

Titlul Constituirea birourilor specializate în elaborarea şi 

gestionarea proiectelor 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Buget local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 21 

Titlul Implementarea    şi    certificarea    sistemelor    de 

management al calităţii 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 
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Sursa de finanţare Fondul Social European, Programul de dezvoltare a 

capacităţii administrative 

 Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 4.2 - 

Stabilirea de 

parteneriate 

strategice 

pentru 

implementare 

a strategiei de 

dezvoltare 

durabilă a 

comunei 

Răducăneni 

Nr. crt 22 

Titlul Dezvoltarea şi coordonarea proceselor de elaborare 

şi actualizare – implementare şi monitorizare a 

strategiilor   de   dezvoltare   durabilă   la   nivelul 

comunei Răducăneni 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Buget local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 23 

Titlul Colaborarea cu autorităţi ale administraţiei publice 

locale  şi  judeţene  de  la  nivel  naţional  şi 

internaţional în vederea implementării şi susţinerii 

strategiei de dezvoltare durabilă a comunei 

Răducăneni 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Buget local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 4.3 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de educaţie şi 

formare 

Nr. crt 24 

Titlul Dotarea cu echipamente IT şi cu materiale didactice 

specifice a şcolilor si grădiniţelor 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare Program de creșterea competitivității economice – 

Program național cu privire la informatizare 
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Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 4.4 - 

Dezvoltarea 

facilităţilor şi a 

serviciilor 

locale de 

asistenţă 

socială 

MĂSURI 

Nr. crt 25 

Titlul 
 

Activarea    in    cadrul    Primăriei    a    Comitetului 

Comunitar Consultativ (CCC) 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare 
 

Operaţiunea,  in  sine,  nu  necesita  resurse 

financiare, membrii CCC activând in regim de 

voluntariat;  promovarea  CCC-ului si  a 

funcţionalităţii acestuia se poate finanţa de la 

bugetul local. 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 26 

Titlul 
 

Susţinerea dezvoltării activităţii societăţii civile care 

sa monitorizeze problemele sociale la nivelul 

comunei 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare 
 

Bugetul local 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 27 

Titlul Înființare Centru Medical de zi 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare 
 

Bugetul local 
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Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 4.5 - 

Asigurarea 

cadrului 

pentru 

petrecerea 

timpului liber 

MĂSURI 

Nr. crt 28 

Titlul 
 

Amenajare centrului comunei Răducăneni 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de inițiativă 

Sursa de finanţare 
 

Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 

moştenirii rurale 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 29 

Titlul 
 

Reabilitare aşezământ cultural – Casa Memorială 

Lascăr Catargiu 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 
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Sursa de finanţare 
 

Ordonanța   de   Urgență   a   Guvernului   numărul 

28/2013,  pentru  aprobarea  Programului național 

de  dezvoltare  locală  – Subprogramul 

“Modernizarea satului românesc” 
 

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală - Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi   populaţia   rurală   şi   punerea   în   valoare   a 

moştenirii rurale, Bugetul Local 
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 Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Obiectiv 4.6 - 

Îmbunătăţirea 

accesului la 

informaţia de 

interes public 

MĂSURI 

Nr. crt 31 

Titlul 
 

Asigurarea transparenţei actelor administrative ale 

administraţiei publice locale 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare 
 

Fondul Social European, Programul de dezvoltare a 

capacităţii administrative 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

Nr. crt 32 

Titlul 
 

Informatizarea     administraţiei     publice     locale, 

introducerea conceptului de e-guvernare 

Maturitatea 

proiectului 

În faza de iniţiativă 

Sursa de finanţare 
 

Program de creșterea competitivității economice – 

Program național cu privire la informatizare 

Perioada de realizare A se stabili în şedinţa Consiliului Local de aprobare 

a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 
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6. Indicatori de monitorizare si evaluare 
 

Direcţia de dezvoltare 1 - Reabilitarea şi modernizare infrastructurii 
 

 

Obiectiv 1.1 Indicatori de rezultat                        Indicatori de output 
 

Încurajarea    şi    sprijinirea 

iniţiativei private 

 

- politici publice pentru 
susţinerea mediului 
privat şi în direcţia 
sprijinirii iniţiativei 
private; 

 

- dezvoltarea de 
parteneriate public- 
privat în direcţia 
susţinerii iniţiativei 
private; 

 

- creşterea nivelului de 
instruire al agenţilor 
economici la nivel local; 

 

- numărul agenţilor 
economici beneficiari ai 
facilităţilor acordate la 
nivel local; 

 

- numărul de agenţi 
economici nou-înfiinţaţi, 
care sunt înregistraţi şi 
îşi desfăşoară activitatea 
la nivel local; 

 

- numărul de parteneriate 
încheiate între 
administraţia publică 
locală şi agenţi 
economici – organizaţii 
non-guvernamentale. 

 
Obiectiv 1.2 Indicatori de rezultat                        Indicatori de output 

 

Dezvoltarea turismului local  

- creşterea accesibilităţii 
informaţiilor referitoare 
la turismul local; 

 

- politici publice în direcţia 
susţinerii investiţiilor în 
turism; 

 

- creşterea numărului de 
turişti la nivel local; 

 

- diversificarea 
activităţilor de turism 
local. 

 

- existenţa unui portal 
pentru promovarea 
comunei şi a obiectivelor 
turistice existente; 

 

- numărul agenţilor 
economici locali 
înregistraţi care 
activează în domeniul 
turismului; 

 

- numărul turiştilor care 
vizitează comuna. 



 
 

 

 
 

 
 

93
93 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Răducăneni - Perioada de referinţă 2014 - 2020 

                                                                                         ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 
 

 

 

 
 

Indicatori de rezultat                        Indicatori de output 
 

 

 
Obiectiv 1.3 

 

Dezvoltarea infrastructurii 

locale de sprijinire a 

afacerilor 

- politici publice pentru 
susţinerea mediului 
privat şi în direcţia 
dezvoltării infrastructurii 
publice de suport al 
mediului de afaceri; 

 

- număr de societăți 
comerciale sau asociații 
agricole nou create. 

- numărul proiectelor de 
infrastructură de afaceri 
depuse; 

 

- mp contruiți pentru 
susținerea mediului de 
afaceri local. 

 
 
 

Direcţia de dezvoltare 2 - Dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 

 

Obiectiv 2.1 Indicatori de rezultat                        Indicatori de output 
 

Modernizarea drumurilor  

- dezvoltarea 
infrastructurii rutiere în 
localităţile comunei; 

 

- îmbunătăţirea 
infrastructurii comunale 
de drumuri în satele 
comunei Răducăneni; 

 

- îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei 
comunei. 

 

- kilometri de drum 
comunal modernizaţi; 

 

- kilometri de drumuri 
săteşti şi uliţe adiacente 
modernizaţi; 

 
Obiectiv 2.2 Indicatori de rezultat                        Indicatori de output 

 

Serviciul de alimentare cu 

apa, canalizare şi epurare a 

apelor uzate 

 

- îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei 
comunei; 

 

- îmbunătăţirea calităţii 
mediului înconjurător în 
satele comunei 
Răducăneni; 

 

- conformitatea politicilor 
locale cu regulile 
naţionale în vigoare de 

 

- numărul de gospodării 
racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă; 

 

- kilometri de reţea de 
alimentare cu apă 
reabilitaţi sau 
modernizaţi; 

 

- kilometri de reţea de 
canalizare construiţi; 

 

-    numărul de gospodării 
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Obiectiv 2.3 
 

Serviciul  de  salubrizare  a 

comunei 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- îmbunătăţirea calităţii                -    numărul de gospodării 
vieţii populaţiei                                  care au acces la serviciul 
comunei;                                             de salubrizare; 

 

- îmbunătăţirea calităţii                -    contracte de salubrizare 
mediului înconjurător în                   încheiate de populaţia 
satele comunei                                   locală. 
Răducăneni; 

 

- conformitatea politicilor 
locale cu regulile 
naţionale în vigoare de 
protecţia mediului; 

 

- creşterea accesibilităţii 
utilităţilor publice pentru 
populaţia locală. 

 

Obiectiv 2.4 
 

Serviciul de iluminat public 

local 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- îmbunătăţirea calităţii                -    kilometri de reţea de 
vieţii populaţiei                                  iluminat public 
comunei;                                             modernizaţi. 

 

- creşterea accesibilităţii 
utilităţilor publice pentru 
populaţia locală. 

 

Direcţia de dezvoltare 3 - Protecţia mediului şi a naturii 

 

Obiectiv 3.1 
 

Managementul deşeurilor 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- îmbunătăţirea factorilor            -    punct de colectare a 
de mediu: aer apă sol;                      deşeurilor amenajat 

 

- conformitatea politicilor                  conform standardelor 

locale în domeniul                             legale, în vigoare; 

protecţiei mediului cu                -    numărul de puncte de 
normele naţionale în                         colectare selectivă a 

 

 
 

protecţia mediului; 
 

- creşterea accesibilităţii 
utilităţilor publice pentru 
populaţia locală. 

racordate la reţeaua de 
canalizare. 
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Obiectiv 
3.2 

 

Protejarea cadrului natural 

şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului înconjurător 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- dezvoltarea de procese              -    numărul de exploataţii 
de producţie agricolă                        agricole care folosesc 
ecologice;                                            metode de producţie 

-    creşterea nivelului de                        ecologice; 
informare şi                                  -    numărul de campanii de 
conştientizare a                                  informare cu privire la 
populaţiei locale relativ                    protecţia mediului 
la factorii de mediu.                          organizate de către 

administraţia publică 
locală 

 

Direcţia de dezvoltare 4 - Creşterea capacităţii de intervenţie a administraţiei publice locale 

 

Obiectiv 
4.1 

 

Dezvoltarea serviciilor 

oferite de administraţia 

publică locală din comuna 

Răducăneni 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- creşterea nivelului de                 -    numărul de cursuri de 
instruire a personalului                    formare şi instruire 
din administraţia publică                  organizate; 
locală;                                            

-    numărul de funcţionari 
- crearea şi dezvoltarea de                 publici locali care 

servicii publice în                               participă la cursuri de 
domeniul elaborării şi                       formare – instruire; 
managementului                         

-    implementarea unui 
proiectelor;                                         sistem de certificare – 

- standardizarea                                   standardizare a 
proceselor şi activităţilor                  activităţilor; 
administraţiei publice                

-    existenţa unui birou 
locale.                                                  specializat în elaborarea 

şi implementarea 
proiectelor. 

 

 
 

vigoare; 
 

- creşterea nivelului de 
informare şi 
conştientizare a 
populaţiei locale relativ 
la factorii de mediu. 

deşeurilor amenajate; 
 

- numărul de campanii de 
informare cu privire la 
protecţia mediului 
organizate de către 
administraţia publică 
locală. 
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Obiectiv 
4.2 

 

Stabilirea de parteneriate 

strategice pentru 

implementarea     strategiei 

de dezvoltare durabilă a 

comunei Răducăneni 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- Corelare sectorială cu                 -    Întâlniri de lucru cu 
strategii de dezvoltare                      reprezentanți ai altor 
locală, județeană                               instituții publice 

 

- Complementariatea                          
implementatoare de 

politicilor de dezvoltare                    strategii; 
locală, județeană                         -    Participare la grupuri de 

lucru, focus grupuri de 
planificare strategică 

 

Obiectiv 4.3 
 

Dezvoltarea    infrastructurii 

de educaţie şi formare 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

-    îmbunătăţirea condiţiilor           -    mp de spaţii de 
de desfăşurarea a                              învăţământ (şcoli şi 
procesului de educaţie                     grădiniţe) reabilitaţi; 

 

prin amenajarea                          
-    numărul de echipamente 

spaţiilor;                                              IT şi materiale didactice 
-    scăderea ratei                                     achiziţionate; 

 

abandonului şcolar                     
-    numărul de unităţi de 

pentru ciclul de                                  învăţământ noi 
şcolarizare I-VIII;                                construite. 

- îmbunătăţirea fondului 
de material didactic şi a 
dotărilor existente în 
unităţile de învăţământ. 

 

Obiectiv 
4.4 

 

Dezvoltarea facilităţilor şi 

serviciilor locale  de 

asistenţă socială 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

-    diversificarea serviciilor             -    tipuri de servicii de 
de asistenţă socială                           asistenţă socială, noi, 
oferite de către                                  oferite de administraţia 
administraţia locală;                          publică locală; 

 

- crearea de politici                       -    mp de clădire construiţi 
publice locale la noile                       reabilitaţi pentru 
nevoi sociale apărute;                       oferirea de servicii de 

-    îmbunătăţirea condiţiilor                 asistenţă socială; 
de viaţă ale populaţiei                -    unităţi de asistenţă 
care beneficiază de                            socială nou-înfiinţate la 
asistenţă socială.                                nivel local. 
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Obiectiv 4.5 
 

Asigurarea  cadrului pentru 

petrecerea timpului liber 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

-    îmbunătăţirea condiţiilor           -    număr de spaţii verzi 
de viaţă ale populaţiei                      (parcuri) amenajate de 
locale;                                                  către administraţia 

-    dezvoltarea activităţilor                    
locală;

 
culturale la nivel local                 -    numărul de spaţii de 
prin asigurarea cadrului                   desfăşurare a 
necesar pentru                                   activităţilor culturale 
desfăşurare a acestora;                    nou-înfiinţate; 

 

- politici publice locale                  -    numărul de spaţii pentru 
pentru asigurarea                              desfăşurare a 
cadrului pentru                                  activităţilor sportive 
petrecerea timpului                          amenajate sau 
liber;                                                     reabilitate. 

 

Obiectiv 4.6 
 

Îmbunătăţirea  accesului  la 

informaţia de interes public 

 

Indicatori de rezultat 
 

Indicatori de output 

 

- conformitatea actelor şi            -    numărul de politici 
acţiunilor administraţiei                   publice în direcţia 
publice locale cu                                asigurării transparenţei 
principiile transparenţei;                  actului administrativ 

-    diversificarea metodelor                  local; 
de transmitere a                          -    numărul de instrumente 
informaţiilor de interes                     utilizate în transmiterea 
local;                                                     informaţiei locale de 

-    dezvoltarea metodelor                     interes public; 
de administrare şi                       -    implementarea de 
guvernare locală.                               proiecte care să 

introducă metode de e- 
guvernare. 

 


