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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Strategia Locală de Dezvoltare a comunei Pădureni pentru perioada 2014-2020 este o 

continuare a strategiei aprobate anterior în care am adunat cu grijă toate opiniile și sugestiile privind 

oportunitățile care pot duce la o dezvoltare durabilă a satelor comunei. 

 

Prin aceasta ne-am propus să gândim proiecte privind: renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală precum și punerea în valoare a 

moștenirii rurale, valorificarea cu competență a patrimoniului natural și cultural din satele comunei 

Pădureni. 

 

Ne propunem să continuăm inițiativa Uniunii Europene de a finanța construirea și 

modernizarea infrastructurii: drumuri, sisteme de apă - apă uzată, achiziționarea de echipamente de 

producere a energiei din surse regenerabile, investiții în activități recreative pentru încurajarea 

dezvoltării turismului. 

 

Obiectivul principal al Strategiei de Dezvoltare Locală va fi eradicarea sărăciei prin punerea în 

valoare a resurselor umane, a resurselor materiale (resurse din agricultură) ținând seama de 

oportunități: industrializarea agriculturii (procesarea alimentelor), caracterul rural al zonei 

(agroturism), energie regenerabilă (eoliană),  reciclarea deșeurilor (mediu curat și locuri de muncă noi) 

și atragerea de resurse financiare nerambursabile din diverse fonduri oferite de Uniunea Europeană  

pentru dezvoltarea domeniilor: economie, educație și sănătate, cultură și recreere. 

 

Credem într-o Strategie de Dezvoltare Locală de conservare a satului tradițional și de 

dezvoltare durabilă a acestuia. 

 

 

        Cu stimă, 

                                Primar, 

                         Temistocle Diaconu 
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I. INTRODUCERE 

 

 

Definiţie 
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung 

presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor 

stabilite în urma analizei situaţiei existente. 

  

Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni finalizând cerinţele 

actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare. 

 

 Strategia de dezvoltare a comunei Pădureni este un document de planificare strategică pentru 

perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul 

fundamental al planului de dezvoltare a comunei Pădureni cu rol în orientarea dezvoltării economico - 

sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 

 

 Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei Pădureni şi se 

încadrează în documentele programatice naţionale. 

 

Scop 
 Scopul său este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă 

implementând măsuri de reabilitare/modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor 

formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi 

susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. Toate aceste menţiuni vor avea ca 

rezultat transformarea comunei Pădureni într-un pol zonal de dezvoltare economico - socială. 

 

Motivaţie 
 Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale corecte şi 

coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare ale comunei în deplin acord cu voinţa 

cetăţenilor. 
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Misiune 
 Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare dobândite 

la nivel local, atrase în alte surse, pentru a implementa măsurile şi proiectele propuse, astfel încât 

afirmaţiile anterioare să poată deveni realitate. 

 

 Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, 

consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 

 

 Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la dezvoltarea 

comunei Pădureni către o localitate modernă, europeană, dinamică şi prosperă. 

 

Viziune 
Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum şi de 

activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi parteneriatele 

dezvoltate. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către susţinerea viziunii, pot contribui la 

atingerea ei. 

 

Obiectiv general 
Obiectivul general al strategiei îl constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare pe 

perioada 2014-2020 a comunei Pădureni. În acest context se doreşte dezvoltarea comunei prin 

creşterea capacităţii sale economice, astfel încât acesta să devină un centru de referinţă în domeniul 

economic, precum şi un centru cultural, sportiv, punct de furnizare a serviciilor medicale la standarde 

europene şi cu o bază educaţională modernă. 

 

Obiective specifice 
 Modernizarea infrastructurii rutiere 

 Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice  și servicii publice 

 Dezvoltarea economiei locale 

 Dezvoltarea locală coerentă și protejarea mediului 

 Dezvoltarea resursei umane și creșterea ratei de ocupare a populației 

 Dezvoltarea educațională și culturală 
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II. CONTEXTUL DE DEZVOLTARE 
 

 

2.1 Contextul european 
Strategia „Europa 2020‖ are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene într-o 

economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării 

forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială.  

 

Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020‖: 

► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente conduc la 

creşterea productivităţii); 

 

► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive poate conduce pe de-o parte la furnizarea de 

„bunuri publice‖ societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea 

patrimoniului rural) care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin 

extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale; 

 

► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin deblocarea potenţialului 

economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă la nivel local, prin furnizarea de 

asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea veniturilor agricultorilor în vederea 

menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga Europă. 

 

Strategia „Europa 2020‖ prevede atingerea următoarelor scopuri: 

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%; 

 nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 

 obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

   - emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 

   - 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 

   - creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

 rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 

 ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 
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terţiar, de cel puţin 40%; 

 scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane. 

 

Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru 7 iniţiative: 

1. „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările 

pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în 

produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 

 

2. „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

 

3. „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 

mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor şi 

întreprinderilor; 

 

4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o economie cu 

emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru a 

moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 

 

5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de 

afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi durabile în 

măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

 

6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 

muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot 

parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a 

cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 

 

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de a duce o 

viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 
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Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de 

regulamente pentru perioada 2014 - 2020: 

1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării 

2. Îmbunătăţirea accesului/ utilizării/ calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicării 

3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

4. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele 

5. Promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor 

6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 

7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie 

8. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 

9. Investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continuă 

10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

11. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică 

 

Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020, PAC-ul 

de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună puternică formată din doi piloni: ajutoare plătite 

anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat obiectivelor comunitare.  

 

Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv - Obiectivul 1. Producţia 

alimentară viabilă - se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două sunt legate mai 

ales de dezvoltarea rurală - Obiectivul 2. Managementul durabil al resurselor naturale şi Obiectivul 3. 

Dezvoltarea teritorială echilibrată - însă, la nivelul măsurilor nu se face o diferenţiere clară între cele 

două domenii (agricultură şi dezvoltare rurală). Obiectivul propus este generarea unei creşteri mai 

durabile, mai inteligente şi mai favorabile incluziunii pentru Europa rurală. 

 

În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie sustenabilă de 

alimente în întreaga UE, pentru a garanta securitatea alimentară pe termen lung a cetăţenilor europeni 

şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente la nivel mondial. De asemenea, se 

doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase 

şi diverse, produse în mod sustenabil, cu respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, 

sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa 

comunităţilor rurale agricole viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează 

numeroase beneficii economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru 

fermele mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la 
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atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar avea, de 

asemenea, consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale 

caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori. 

 

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel 

teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

1. Amenajarea policentrică a teritoriului 

2. O nouă relaţie urban-rural 

3. Accesul egal la infrastructură şi cunoaştere 

4. Administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural 

 

Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt, în viziunea Cadrului Strategic: regională, 

transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă. 

 

Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială asupra 

coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective: 

 diversitatea teritorială ca valoare; 

 coordonarea politicilor pentru zone vaste; 

 promovarea oraşelor competitive; 

 abordarea excluziunii sociale; 

 accesul la educaţie, servicii medicale, energie; 

 concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate; 

 conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă; 

 cooperare: depăşirea factorului divizare. 
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Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) indică 

faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi: 

 îmbunătăţirea atractivităţii Statelor Membre, regiunilor şi oraşelor, prin 

îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a 

serviciilor şi protejarea mediului înconjurător; 

 încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare-inovare, inclusiv a noilor 

instrumente TIC; 

 crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane 

în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii 

lucrătorilor şi a firmelor şi investiţiile în capitalul uman; 

 

În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămâne discrepanţele 

majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural, zonele izolate şi cele 

uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe fondul stării proaste a 

infrastructurii de transport. 

 

Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de etică pentru 

turism, cu scopul de a asigura ca ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi afacerile din turism 

să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive, totodată minimizând impactele 

negative sociale şi de mediu.  

 

Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de statele 

membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi interesate direct sau 

indirect în turism, după cum urmează: 

 

1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi; 

2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă; 

3. turismul, factor al dezvoltării durabile; 

4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei; 

5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă; 

6. obligaţiile participanţilor la actul de turism; 

7. dreptul la turism; 

8. libertatea mişcărilor turistice; 
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9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului; 

10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism. 

 

În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre participanţii 

publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale, printre care şi OMT, apoi 

ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi promovarea turismului, protecţiei 

drepturilor omului, mediului înconjurător sau a sănătăţii, cu respectarea principiilor dreptului 

internaţional. 

 

Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor membre în 

dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor instrumente adresate 

problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi implementarea programelor referitoare 

la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, 

dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, 

produse noi etc. 

 

Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial a Turismului şi al Călătoriilor, care asigură 

funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new tourism, 

document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea eforturilor 

publice şi private, având ca rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor, autorităţilor şi comunităţilor 

locale, ale căror afaceri se bazează pe: recunoaşterea turismului şi călătoriilor ca o prioritate de vârf 

de către guverne, afaceri care echilibrează economiile cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea 

comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen lung. 

 

Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele: 

-  planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;  

- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de inflaţie, 

garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă; 

-  asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii de 

calitate; aducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi marketing, ocupare 

şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală; dezvoltarea capitalului uman cerut 

de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).  
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Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin apropierea 

autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile viitoare. O reţea online 

şi uşor accesibilă de monitorizarea pieţei poate relaţiona informaţii de încredere despre piaţă cu datele 

despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor, comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa 

călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi 

securitate; promovarea diversificării produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului 

durabil în acord cu caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea 

dezvoltării T&C sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi. 

 

O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), exploatarea şi 

suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o gamă de produse de 

calitate, dar totodată asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul natural şi construit, ca şi 

interesele locale. 

 

Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele: extinderea pieţelor în timp 

ce promovează protecţia resurselor naturale, a patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă; dezvoltarea 

carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea firmelor mai mici, creşterea 

conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci; o 

prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare închipuită a produselor care reduc 

sezonalitatea şi cresc veniturile; îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului 

preţ - calitate crescând opţiunile consumatorilor; convenirea asupra standardelor de calitate şi 

implementarea lor la toate nivelele şi în toate domeniile, inclusiv în formarea personalului; transferul 

abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc larg şi în mod eficient; 

măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii ai sectorului pentru a fundamenta 

deciziile strategice în afaceri; comunicare mai efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi 

local. 

Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi o serie 

de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute: cuplarea 

bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale, transporturi, resurse 

umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală; parteneriate public- private pentru pregătirea în 

comun a unor master-planuri durabile pentru destinaţii sau regiuni de vacantă întregi, sarcină prea 

pretenţioasă pentru o singură companie sau autoritate de stat; crearea proceselor propulsate local 

pentru consultarea, participarea şi beneficiile continue ale interesaţilor; restructurarea administraţiilor 

naţionale pentru turism ca parteneriate public- private; evitarea pericolelor dezvoltării excesive, 
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neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de mediu; dezvoltarea resurselor umane şi instalarea 

efectivă a abilităţilor prin planificare şi legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte 

cerinţe; colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea politicilor; 

muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat cu acţiuni din 

partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele ale eforturilor care se întăresc reciproc. 

 

Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea eforturilor U.E. 

asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi mai durabile şi crearea mai 

multor locuri de muncă de calitate. 

 

În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumită O politică 

înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul europeană (A 

renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European Tourism. — COM (2006) 

134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui document Agenda 21 Europeană pentru 

turism. 

 

Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil, aceeaşi 

instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european durabil şi competitiv 

(Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM (2007) 621 final / 19.10.2007), 

în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii turismului european şi provocările 

legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune, principiile pentru realizarea unui turism 

competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei 

Europene etc. 

 

Principiile stabilite sunt:  

- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impactelor turismului pe parcursul 

planificării dezvoltării lui; planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor 

viitoare, durabilitatea dezvoltării;  

-  viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile comunităţilor gazdă 

şi destinaţiilor; 

- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor; utilizarea celor 

mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare la tendinţele, impactele, abilităţile 

necesare turismului în toată Europa; 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

19 

- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte nedorite 

prin evaluare preliminară; reflectarea impactelor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile 

trebuie să reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;  

- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a locurilor, 

destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea; 

- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de durabilitate 

şi intervenţie în caz de neconformare.  

 

Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului a U.E., Comisia stabilind rolul 

propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora pentru 

dezvoltarea turismului. 

 

Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte domenii 

politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul stipulează patru 

aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului: 

1. Mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu 

2. Promovarea destinaţiilor de excelenţă 

3. Mobilizarea instrumentelor financiare ale UE 

4. Aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei Europene 

 

Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea Comisiei 

Europene pentru Călătorii (European Travel Commission, www.etc-corporate.org), o organizaţie 

internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca destinaţie turistică pe pieţele 

extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru toate ţările 

europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de piaţă şi promovării 

turistice. Principalele obiective ale CEC sunt promovarea Europei ca o destinaţie turistică atractivă, 

sprijinirea ONT-urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi încurajarea colaborărilor pe multiple 

planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii interesate cu materiale informative şi 

statistici uşor accesibile despre turismul receptor din Europa. 

 

Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează studii şi 

publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune între regiunile 

europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR Studies e-6/2006, 
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Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor de turism la diferite 

nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate. 

 

Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei‖ este menită să valorifice şi să promoveze 

diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea dezvoltării 

unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statului de capitală europeană sunt investiţiile 

semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea patrimoniului construit şi atragerea unui 

număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe termen lung. 

 

În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de parcurs pentru 

un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi 

eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de iniţiative concrete privind 

infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul deceniu. Iniţiativele sunt corelate 

cu următoarele obiective de atins până în anul 2050: 

- Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe; 

- Reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 

- Trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de distanţă 

medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval. 

- Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

 

Se poate aşadar observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de dezvoltare a 

infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului. Această abordare este 

probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi deja foarte bine dezvoltată, însă este 

posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în general slabă, precum România. 

În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru Dezvoltarea 

Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi implementarea proiectelor 

aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 884/2004/EC.  

 

Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie promptă din 

partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către Parlamentul European şi 

Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa (2000/60/EC), a legislaţiei de 

management al riscului de inundare (12.07.2004 /COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în 

ceea ce priveşte politica viitoare de gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi 
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directive - Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 

privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. 

 

Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 2015: 

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi zonele 

litorale (până în 2011); 

- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma desfăşurării 

activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate de apariţie a 

inundaţiilor;  

- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru locaţiile 

considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de inundare şi a 

posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015). 

 

Politica de Coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a Uniunii 

Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a Comunităţii. 

Implementarea Politicii de Coeziune este realizata prin intermediul a trei obiective: Convergenţă, 

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă şi Cooperarea Teritorială Europeană. Aceasta 

din urmă vizează consolidarea cooperării transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, 

consolidarea cooperării transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată 

conform priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a 

schimbului de experienţă. 

 

Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea 

politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii 

riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii Europei. 

 

Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei este să 

îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie  la coeziune, 

stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni comune în 

domenii de importanţă strategică. 

 

Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important în ceea 

ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete legate de 

îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct asupra dezvoltării 
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economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi declarativ se observă o corelaţie 

directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor 

Uniunii Europene. 

Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de reformă a 

administraţiei publice.  

 

Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi abordări 

diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.  

 

Alături de imaginile ―clasice‖ ale sistemelor administrative şi ale modului lor de operare, 

problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat întotdeauna o dezbatere 

teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând pe compatibilitatea conceptelor de 

inovaţie şi administraţie publică.  

 

Deseori administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în esenţă, 

să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se plasează pe o 

scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a aparatului birocratic. 

 

Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea teritorială 

între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de administraţie cu scopul 

de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea acestora pentru a face faţă 

concurenţei. 

 

2.2 Contextul național 
La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată  prin intermediul  

Programelor Naţionale de Reformă (PNR).  

 

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 

 

-rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 

-nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 

-obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

 emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 

1900 
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 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 

 creşterea cu 19% a eficienţei energetice 

-rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3% 

-ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de 

învăţământ terţiar, de cel puţin 26,7% 

-scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 

 

Poziţia României la viitoare PAC este prezentată detaliat în documentul: 

 

„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind Comunicarea 

Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor 

viitorului legat de alimentaţie, resurse naturale şi teritorii”. 

 

România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în 

configuraţia celor 2 piloni complementari, trebuie să permită şi valorificarea potenţialului noilor state 

membre, precum şi atingerea obiectivelor de convergenţă. 

 

Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută 

Comunicarea Comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice, sociale şi 

de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană. 

 

Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele membre şi o 

alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important să reconsiderăm 

definirea fermierului ca „fermier activ”. 

 

România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele membre. 

România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele discrepanţe, în aşa fel încât 

PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasing-in pentru România şi Bulgaria 

trebuie să se încheie în 2014. 

 

România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea agriculturii la 

scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată  fermelor mici, aceasta contribuind la 

consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În acest sens vom susţine definirea 

unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi mai uşor de implementat. 
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România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite superioare 

(plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu ar face decât să 

determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu efecte asupra 

competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung. 

 

România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să obţină un 

venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul agricol şi pentru 

întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a populaţiei active din agricultură. 

 

România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a acţiona ca 

plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care să permită 

menţinerea agriculturii UE la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe; continuarea, după 2013, a 

programelor sectoriale (vin, apicultură, defavorizaţi etc.) cu un impact deosebit pentru România, 

precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr. 73/2009. 

 

Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a producătorilor 

agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării sectorului de producţie, 

transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în întâmpinarea problemelor existente şi 

în România. 

 

Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune ca 

agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact nu doar în 

asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de muncă şi 

intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural.  Dimensiunea socială a agriculturii este 

importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea forţei de muncă în zonele 

rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor. 

 

Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al agriculturii 

româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale pentru carne şi lapte. 

Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice pentru îmbunătăţirea 

producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea de unităţi de procesare 

agroalimentară. 
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Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială prin 

dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor naturale şi 

mai ales prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural.  În ceea ce priveşte acţiunile de 

revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel consistent al bugetului alocat 

Pilonului II. 

 

Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al resurselor 

naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să răspundă nevoilor specifice 

ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai mari. 

 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare pachete de 

măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone sau grupuri specifice. 

 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea evitării 

unor fenomene prezente în România, ca depopularea, abandonul terenurilor agricole, şi creşterea 

capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.  

 

Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri trebuie 

să vizeze aspecte privind: 

 Mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 

 Simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 

 Stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor; 

 Măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi 

creditarea acestei categorii de fermieri; 

 Dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct 

al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse 

tradiţionale sau locale ) şi sprijinirea pieţelor locale; 

 Stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele minime de realizare a 

producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri. 

 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine 

continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, accesul la 

credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând aspecte esenţiale pentru creşterea 

competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui sector. 
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Alte măsuri considerate importante de România: 

- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum şi a 

mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică, productivitatea şi 

capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice; 

- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi a 

serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea sprijinului 

financiar. 

 

Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este Reducerea cât 

mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și statele membre ale U.E. 

Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, 

printre care menţionăm:  

-Creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata medie a 

productivităţii în UE şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile economice şi 

sociale ale României,  

-Dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne şi 

incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea de-a lungul 

vieţii, 

-Dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat privat, care 

respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică şi Accelerarea creşterii economice în acele regiuni 

rămase în urmă faţă de media U.E. 

 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general Reducerea 

disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale Uniunii 

Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB până în anul 2015, iar ca 

obiective specifice:  

Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene,  

Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti,  

Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România,  

Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente promovarea dezvoltării teritoriale 

echilibrate. 
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În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru orizontul de 

timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru orizontul de timp 2020 

vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai 

dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru orizontul de timp 2030, Strategia 

urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale UE 

din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări 

economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, corespunzător nevoilor lor 

şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere, prin îmbunătăţirea 

condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special 

cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe 

prioritare stabilite în cadrul POR sunt: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de 

creştere, Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale, Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului şi Asistenţă tehnică. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor 

faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pana în 2015 o 

creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de 

aproximativ 55% din media UE. Pentru atingerea acestui obiectiv general s-au propus următoarele 

obiective specifice: Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv; Crearea unui mediu 

favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor; Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), 

stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi 

creşterea accesului întreprinderilor la CDI; Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, 

cetăţeni) şi Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin 

promovarea surselor regenerabile de energie. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este 

dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o 

piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

28 

fost stabilite următoarele obiective specifice: Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare 

profesională iniţială şi continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării; Promovarea culturii 

antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii; Facilitarea inserţiei tinerilor şi a 

şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii; Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi 

incluzive; Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale; 

Îmbunătăţirea serviciilor  publice  de  ocupare  şi  Facilitarea  accesului  la  educaţie  şi  pe  piaţa  

muncii  a grupurilor vulnerabile. 

 

Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă: 

-Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor; 

- Asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 

- Reabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din mediul 

rural şi zone dezavantajate; 

- Elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii timpurii a 

şcolii,; 

- Elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculum-ului în învăţământul 

profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii; 

- Formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de învăţământ 

preuniversitar; 

- Finalizarea informatizării sistemului de învăţământ; 

- Elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea 

decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din 

punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice 

eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul 

plăteşte‖.  

 

Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:  

- Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015; 

- Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 

managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe 

până în 2015; 
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- Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate 

localităţi până în 2015; 

- Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 

managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;  

-  Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin 

implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în promovarea, în 

România, a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă şi în condiţii 

de siguranţă a persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la 

nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României. În cadrul acestui program au 

fost definite următoarele obiective specifice: 

- Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru 

protecţia mediului înconjurător; 

- Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile 

dezvoltării durabile; 

- Promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal; 

- Sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale 

transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane. 

 

Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative este 

acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul 

socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se menţionează: 

- Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de 

politici publice; 

- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul 

de descentralizare. 

 

Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de 

obiective specifice: 

▪  Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile 

geografice şi denumirile de origine. 
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▪  Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării de 

clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de 

Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de 

dezvoltare. 

 

▪  Managementul strategiilor de branding regional. 

 

▪  Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de 

internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze 

oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale. 

 

▪  Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure 

managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de 

promovare la nivel regional. 

 

▪  Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional. 

 

▪  Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare la 

export pe pieţele externe. 

 

▪  Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile. 

 

▪  Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare. 

 

▪  Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu finanţare de 

la buget. 

 

▪  Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de 

pieţele externe. 

 

▪  Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.  

▪  Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea ce 

priveşte organizarea şi managementul în reţea; 
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Obiectivul general al Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 

2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin: 

 afirmarea identităţii regional-continentale 

 dezvoltarea competitivităţii 

 creşterea coeziunii teritoriale 

 dezvoltarea teritorială durabilă 

Obiectivele specific ale CSDTR 2030 sunt: 

- Racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi inter-continentală a polilor şi 

coridoarelor de dezvoltare 

- Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane 

- Stimularea solidarităţii funcţionale urban-rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor 

categorii de teritorii 

- Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional 

- Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 

 

În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic de 

dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din România în 

structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în Sud-Estul Europei (potrivit 

clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.): 

 Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie 

internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de 

locuitori; 

 Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 

Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori; 

 Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de 

Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

 Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic)cu potenţial de Arii 

Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

 Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 

Funcţionale Urbane şi cu   specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, 

Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea; 

 Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori; 

 Poli locali – sub 20 000 de locuitori. 
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Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de competitivitate 

regională şi coeziune teritorială se asigură prin: 

 

A. Reţeaua de poli majori: 

–deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de zone 

metropolitane, poli competitivi); 

–dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive; 

–contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică; 

–stimulează relaţia urban-rural; 

–contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică; 

–asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional. 

 

B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate: 

–asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate; 

–asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial; 

–asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea funcţiunilor la 

nivel teritorial; 

–susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării. 

 

Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării complexe si 

durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului si reprezintă contribuţia specifică a ţării noastre 

la dezvoltarea spaţiului european si premiza înscrierii în dinamica dezvoltării economico-sociale 

europene.  

 

Acesta are următoarele roluri: 

● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de localităţi, 

criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale precum şi cele pe baza cărora se poate atribui 

statutul de municipiu sau oraş; 

 

● ierarhizează localităţile existente pe ranguri ( 0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V pentru 

localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată a fiecărei 

localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic, cultural etc. în raport cu 

dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe care îl implică în alocarea de 

resurse; 
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● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei funcţionale, 

stimulându-se competitivitatea  între localităţi, prin crearea posibilităţilor de trecere a unor localităţi de 

la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de la un rang inferior la unul superior, 

în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi; 

 

● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a acţiona 

prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe, pentru 

sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de populaţie în 

perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone care prezintă 

disfuncţionalităţi de ordin economic,  social şi de mediu; 

 

● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza 

parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de rangul I) şi 

localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km între care s-au 

dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri,  în vederea stimulării cooperării intercomunale şi a 

dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii; 

 

● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale inclusiv cele 

transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele sectoriale să 

fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului Naţional. 

 

Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile autorităţilor 

publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele cerinţe obligatorii 

referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă stabilirea atribuţiilor principale în 

elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea 

măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România, nu 

deţine nici în prezent o strategie naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin 

aprobarea guvernului şi a Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din 

domeniul turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor 

publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional, orice 

iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare. 
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O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de specialitate, 

precum: 

→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 - 2026, în 

cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea viziunii propuse în 

domeniul turismului pentru România, şi anume, transformarea României într-o destinaţie turistică de 

calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să corespundă standardelor Uniunii Europene 

privind furnizarea produselor şi serviciilor şi realizarea unei dezvoltări durabile din punct de 

vedere al mediului sectorului turistic într-un ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din 

Europa. Prin strategia propusă se doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori 

a veniturilor din turism obţinute de autorităţile locale.  

 

Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de cu 5% a locurilor de cazare pe perioada 2011 

- 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în care sunt/pot 

fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate componentele planificării 

turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională, impactul economic si social, asigurarea 

standardelor si direcţiile de proiectare, altfel spus, demonstrarea agenţiei-client sau agenţiilor-clienţi 

aspectele care trebuie examinate pentru dezvoltarea unor soluţii de amenajare turistică durabilă).  

Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca ţintă transformarea 

României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural, care să 

corespundă standardelor UE privind furnizarea produselor şi serviciilor până în 2013. Printre 

obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se adresează, direct sau indirect, zonele 

urbane: 

•asigurarea unei  dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale de 

mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru 

generaţiile viitoare; 

•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice, prin 

colaborarea mediului public cu cel privat; 

•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului; 

•crearea unei reţele de centre de informare turistică; 

•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor turistice; 

•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism; 

•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului; 

•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul hotelier; 

•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică; 
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•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute turistice 

tematice; 

•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 

facilităţilor oferite oaspeţilor; 

•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea artelor 

vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice. 

 

→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru Dezvoltare şi 

Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia de dezvoltare a 

turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în Romania. 

 

Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că patrimoniul este 

un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de dezvoltare durabilă, 

coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât România a devenit stat membru al 

Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul 

Cultural Naţional: 

 

 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin 

Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor 

publice în domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi 

creşterea gradului de protecţie al patrimoniului. 

 

 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de 

aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a 

siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, 

perioade în care legislaţia existentă a fost periodic modificată şi completată au pus în 

evidenţă unele necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente 

pe care Ministerul Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului 

Patrimoniului Cultural naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării 

patrimoniului imobil (monumentelor istorice). 

 

 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit pe 

categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) 

şi europene. 
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Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin Strategia 

Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 (SNPACB).  

 

Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel european cum 

ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de biodiversitate la nivelul 

U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi 

Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4 final/19.01.2010. Analiza implemntării Strategiei U.E. 

privind conservarea biodiversităţii a reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe. 

 

Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea exploatării 

resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi rurale. Trebuie 

acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile de dezvoltare şi 

integrarea problematicii biodiversităţii trebuie să pornească de la nivel naţional dar trebuie să se 

reflecte şi la nivel judeţean şi local. 

 

Prin SNPACB, România îşi propune, pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele direcţii de 

acţiune generale: 

 

Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de resursele genetice, 

specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020. 

 

Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în toate politicile 

sectoriale până în 2020. 

 

Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoaştinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare tradiţionale şi a 

tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca suport al dezvoltării 

durabile până în 2020. 

 

Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul biodiversităţii până în 2020. 

 

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a 

componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi a ameninţărilor la 

adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ‖ şi „ex-situ‖ şi pentru împărţirea 
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echitabilă a benficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite următoarele 10 obiective 

strategice: 

A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general 

B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii natural 

protejate 

C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate D.Utilizarea 

durabilă a componentelor diversităţii biologice E.Conservarea ex-situ 

F. Controlul speciilor invazive 

G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor ce decurg din utilizarea 

acestor resurse 

H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale 

I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie 

J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului 

 

Deziderate de la nivel european privind administraţi publică au fost traduse la nivel naţional 

prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din România a unor 

obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice. 

 

Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în managementul 

deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijându-se importanţa planificării 

şi managementului strategic ca instrumente manageriale. Provocările perioadei următoare cu privire 

la reforma continuă şi eficientă a administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public 

mai transparent, eficient şi eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise 

şi de implicarea societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea 

creşterii economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea 

reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea unui cadru 

normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă. 
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III. REGIUNEA NORD EST 
 

 

3.1 Introducere 
În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste 

regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai 

semnificative în dezvoltarea regională. 

 

 
 Regiunea Nord – Est este formată din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi 

Vaslui, fiind cea mai întinsă regiune a României, cu o suprafaţă de 36.850 km
2
 ceea ce reprezintă 

15,46% din suprafaţa totală a ţării. Regiunea Nord – Est se învecinează cu Regiunea Nord – Vest, 

Regiunea Centru, Regiunea Sud – Est şi are graniţe externe cu Ucraina şi Republica Moldova. 
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 Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit membre 

ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de 

dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană. 

 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 / 

1998, privind dezvoltarea regională în România. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, 

respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov. 

 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2001 privind funcţionarea Institutului Naţional de 

Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională, care alături de cele 34 de 

direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii regionale. 

 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile 

asimilabile NUTS, după cum urmează: 

 

● Nivel NUTS I: macro - regiuni; 

● Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori; 

● Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a Românie; 

● Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale; 

● Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura 

administrativ teritorială a României. 

 

  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenclatura_Unit%C4%83%C8%9Bilor_Teritoriale_pentru_Statistic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Nord-Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Nord-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud-Est
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Sud
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Vest
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Centru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_de_dezvoltare_Bucure%C8%99ti_%C8%99i_Ilfov
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3.2 Regiunea Nord Est 
Formată din judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui, Regiunea de Nord – Est 

este parte a provinciei istorice Moldova, încărcată de istorie, cultură şi tradiţie şi completată de un 

mediu natural de excepţie, astăzi graniţă a Uniunii Europene. 

 

 
  

Populaţia Regiunii Nord – Est este de 3.695.831 locuitori la nivelul anului 2011 conform bazei 

de date TEMPO a INS, respectiv 3.148.577 locuitori, august 2012, conform rezultatelor preliminare 

ale recensământului din octombrie 2011. Din acest punct de vedere Regiunea Nord – Est se află pe 

primul loc din cele 8 regiuni ale ţării, reprezentând 17,3 % din populaţia totală a României, respectiv 

16,5 % conform datelor preliminare ale ultimului recensământ. 

 

Regiunea Nord Est cuprinde o suprafaţă de 36.850 km
2
 reprezentând 15,46 % din suprafaţa 

totală a ţării, cele mai întinse judeţe fiind Suceava cu 8.553 km
2
 şi Bacău cu 6.621 km

2
. 
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Unitate 

teritorială 

Suprafaţa 

totală km
2
 

Densitatea 

populaţiei 

Număr 

municipii 

Număr 

oraşe 

Număr 

comune 

Număr 

sate 

Regiunea 

Nord Est 
36850 100,3 17 29 506 2414 

Bacău 6621 107,6 3 5 85 491 

Botoşani 4986 89,2 2 5 71 333 

Iaşi 5476 150 2 3 93 418 

Neamţ 5896 95,1 2 3 78 344 

Suceava 8553 82,9 5 11 98 379 

Vaslui 5318 84,2 3 2 81 449 

 

 Din punct de vedere geografic regiunea se mândreşte cu lanţurile muntoase din partea vestică, 

podişurile line din centru şi câmpiile cu lacuri, vii şi zone agricole extinse din partea estică. 

 

 Regiunea Nord – Est se învecinează astfel: 

- În partea de nord cu Ucraina 

- În partea de sud cu Regiunea Sud – Est, respectiv judeţele Galaţi şi Vrancea 

- În partea de est cu Republica Moldova 

- În partea de vest cu Regiunea Nord – Vest, respectiv judeţele Maramureş şi Bistriţa Năsăud şi 

Regiunea Centru, respectiv judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. 

 

Distanţe rutiere între principalele municipii ale regiunii şi capitala ţării: 

 

 Bacău Botoşani Iaşi Piatra Neamţ Suceava Vaslui Bucureşti 

Bacău - 193 130 58 151 83 294 

Botoşani 193 - 125 145 42 258 499 

Iaşi 130 187 - 139 145 71 430 

Piatra Neamţ 58 145 139 - 103 129 354 

Suceava 151 42 145 103 - 216 457 

Vaslui 83 258 71 129 216 - 359 

 

 Legătura cu Republica Moldova se face prin punctele de frontieră: 
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-Rădăuţi – Prut şi Stanca în judeţul Botoşani pe DN 29 E 

-Sculeni, judeţul Iaşi pe drumul european E 583 

-Albiţa, judeţul Vaslui pe drumul european E 581 

 Legătura cu Ucraina se face prin punctele de frontieră: 

-Siret (Suceava) – Tereblecea (Porubne, Ucraina) – rutier 

-Vicșani (Suceava) – Vadul Siret (Ucraina) – feroviar și se continuă cu magistrala 500 spre Kiev și 

Moscova. 

 

 Transportul feroviar în Regiunea Nord – Est se desfăşoară pe căi feroviare simple sau duble, 

electrificate sau neelectrificate, asigurând transportul de pasageri şi mărfuri pe magistralele principale: 

Bucureşti – Bacău – Roman – Suceava - Ucraina – magistrala principală 500 şi Bucureşti – Bârlad – 

Vaslui – Iaşi – Ungheni - Republica Moldova – magistrala principală 600. 

 

 Accesul aerian în Regiunea Nord – Est este asigurat de aeroporturile internaţionale Bacău şi 

Iaşi şi aeroportul Suceava numai pentru cursele interne. 

 

Din punct de vedere al reliefului regiunea se împarte în trei zone: 

- zona montană – ocupă 28% din teritoriu şi este caracterizată de aliniamentul vestic reprezentat 

de Munţii Călimani, aliniamentul central format din roci dure, cristaline, caracterizat de un 

relief şters, monoton cu excepţia Munţilor Rarău şi Hăşmaş unde se disting elemente 

spectaculoase precum Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului şi Piatra Singuratică şi ultimul 

aliniament situat în partea estică a Carpaţilor Orientali, un peisaj cu culmi domoale, unde se 

remarcă Obcinele Bucovinei şi Ceahlău.  

 

 Din punct de vedere climatic zona montană este influenţată în nord de masele de aer 

scandinavo – baltice, iar pe direcţia est-vest de masele de aer oceanice transportate de vânturile de vest 

care aduc o creştere a precipitaţiilor medii anuale până la 1200 mm în Ceahlău. Temperaturile medii 

anuale au fost înregistrate în jurul valorii de 7
0
C la 1000 m, iar la peste 1800 m este prezent climatul 

alpin cu temperaturii medii anuale de 0
0
C. 

 

- zona subcarpatică – ocupă 12 % din teritoriu, altitudinea medie este de 400 – 500 m, 

înconjurând munţii ca un brâu. 
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 În zona subcarpatică predomină circulaţia aerului pe direcţia nord–est – sud-est, pe văile 

principalelor râuri, pătrunzând uneori şi crivăţul dinspre nord – est. În depresiunile subcarpatice se 

produc iarna inversiuni termice, iar primăvara fenomene de tip foehn. Temperaturile medii anuale 

cresc de la nord spre sud, situându-se în jurul valorii de 8 – 9 
0
C, iar precipitaţiile nu depăşesc 700 mm 

/ an. 

 

- zona de podiş – ocupă 60 % din teritoriu şi gazduieşte integral judeţele Botoşani, Iaşi şi 

Vaslui. Zona de podiş este subdivizată în Podişul Sucevei în partea central nordică, Podişul 

Bârladului în partea sud - estică şi Câmpia Moldovei în partea nord – estică. 

 

 Clima zonei de podiş este caracterizată în est prin influenţe continentale estice, aride, cu 

temperaturi medii anuale de 9 – 10 
0
C şi precipitaţii de 400 – 500 mm / an. Iernile sunt reci fiind 

prezent şi crivăţul, iar verile sunt foarte călduroase şi secetoase. În nord temperaturile medii anuale 

scad până la 6 
0
C, iar precipitaţiile cresc până la 800 mm. 

 

 Din punct de vedere hidrografic, Regiunea Nord – Est este străbătută de opt cursuri importante 

de apă, care drenează teritoriul pe direcţia nord – sud, întreaga regiune aparţinând bazinului 

hidrografic al râurilor Siret şi Prut. 

 

 Apele subterane prezente în Regiunea Nord – Est sunt în număr de zece cursuri, cinci 

aparţinând bazinului Siret şi cinci bazinului Prut, două sunt de adâncime şi două clasificate ca având o 

stare proastă. Apa provenită din subteran este folosită la alimentarea cu apă a populaţiei, în industrie şi 

zootehnie, principalii poluatori fiind cei industriali şi agricoli. 

 

 Apele freatice din zona montană sunt considerate a fi ape dulci, potabile, cu grad de 

mineralizare diferit în funcţie de substratul geologic. Ape cu mineralizare foarte mică întâlnim la 

Dorna Candrenilor, Fundu Moldovei, Vatra Dornei, Păltiniş, Toşorog, Bicazul Ardelean. Ape divers 

mineralizate şi mofete găsim la Slănic Moldova, ape sulfuroase la Drânceni, Nicolina, Strunga. 

 

 Regiunea Nord – Est are diferite specii de plante şi animale în funcţie de habitatele specifice 

prezente care aparţin Natura 2000 – SCI şi Natura 2000 – SPA. 
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 În zona carpatică sunt prezente următoarele tipuri de sol: andosoluri, soluri brun – acide, 

spodosoluri şi soluri brune, iar în zona subcarpatică predominante sunt solurile argiloiluviale, solurile 

cenuşii şi cernoziomice. 

 

 Resursele subsolului sunt compuse din: minereu uranifer, minereu polimetalic, minereu 

cuprifer, barită, mangan, sare gemă, sulf, tuf ardezic, turbă, nisipuri cuarţoase, gips, săruri de potasiu, 

nămoluri, roci utile (andezite, calcare, serpentinite, nisipuri şi pietrişuri, argile, luturi loessoide), petrol 

şi gaze naturale, cărbune brun, şisturi bituminoase, ape minerale terapeutice, ape minerale 

carbogazoase şi necarbogazoase.  

 

Regiunea Nord Est din punct de vedere turistic este cunoscută prin: 

- patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în UNESCO 

- centrele vechi şi patrimoniul cultural din Iaşi 

- patrimoniul religios din zona Neamţ 

- podgoriile Cotnari şi Huşi 

- staţiunile Vatra Dornei, Gura Humorului, Slănic Moldova, Târgu Ocna,  Câmpulung Moldovenesc, 

Piatra Neamţ, Târgu Neamţ 

- zonele montane Ceahlău, Rarău, Călimani 

- gastronomia şi ospitalitatea zonei 

- tradiţiile şi meşteşugurile 

 Rezervaţii şi monumente ale naturii: 

  Parcul Naţional Munţii Călimani 

  Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş 

  Parcul Naţional Ceahlău 

  Parcul Natural Vânători – Neamţ 

  Reţeaua Ecologică Natura 2000 – arii protejate 

Judeţ Număr rezervaţii Suprafaţa (ha) 

Total regiune 126 49 183,8 

Botoşani 9 3 223,8 

Suceava 28 4 959,2 

Neamţ 28 25 800,2 

Iaşi 26 5 036,4 

Bacău 26 9 884,7 

Vaslui 9 276,3 
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 Potenţialul balnear – balneo – terapeutic şi bogăţia de izvoare minerale: 

  Staţiuni: Vatra Dornei, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Bălţăteşti, Oglinzi, Neguleşti, 

Cacica, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Sărata Băi. 

 

 Regiunea Nord Est are un potenţial balnear bun, putând constitui o destinaţie turistică 

important în orice anotimp. Resursele disponibile şi climatul sunt adecvate pentru diferite tratamente 

terapeutice. 

 

 Regiunea Nord Est deţine 3996 monumente de interes internaţional, naţional şi local conform 

listei de patrimoniu a Ministerului Culturii şi Cultelor din 2010, care cuprinde: situri arheologice, 

clădiri de interes istoric şi arheologic, case memoriale, monumente funerare sau for public, 

monumente religioase. 

 Zonele etnografice se remarcă prin frumuseţe, valoare şi autenticitate, artă populară – olărit, 

ţesături, încondeiat, împletituri. 

 

 Infrastructura de agrement este vitală în contextual dezvoltării turismului, calitatea acesteia 

influenţând durata de şedere a turiştilor. O infrastrutură de agrement diversificată măreşte atractivitatea 

zonei, se extind grupurile ţintă de turişti şi, implicit, creşte numărul turiştilor. Pe lângă diversitatea 

zonele de agrement, un punct important în atragerea unui număr cât mai mare de turişti este dat de 

calitatea serviciilor de cazare şi masă. 

 

 Forme de turism practicate în regiunea Nord – Est: 

→ Montan (drumeţii montane); 

→ Sporturi extreme (rafting şi canioning pe Bistriţa, delta-plan şi parapantă, schi nautic, surfing, 

hidroscuter, snowboard); 

→ Balnear; 

→ Cultural; 

→ Religios; 

→ Rural şi agroturism; 

→ Ecoturism; 

→ Oenologic (viti-vinicol). 
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Priorităţi de dezvoltare în Regiunea Nord – Est (extras din Strategia de dezvoltare Regională 

Nord – Est 2014 – 2020, versiunea în lucru septembrie 2013): 

 

Priorităţi Obiective specifice Măsuri 

Corelarea cu 

obiectivele tematice 

ale Strategiei Europa 

2020 

1. Îmbunătăţirea 

capitalului uman prin 

aplicarea de măsuri 

orientate către 

creşterea ocupării, 

accesului la educaţie, 

instruire şi sănătate, 

promovarea 

incluziunii sociale 

Creşterea ocupării în 

rândul tinerilor şi a 

grupurilor vulnerabile 

Acţiuni pentru sprijinirea 

integrării pe piaţa muncii 

a tinerilor care nu sunt 

incluşi într-o formă de 

învăţământ, formare 

profesională sau nu au un 

loc de muncă 

Promovarea ocupării 

forţei de muncă şi 

sprijinirea mobilităţii 

forţei de muncă 

Promovarea incluziunii 

sociale şi combaterea 

sărăciei Investiţiile în 

educaţie, competenţe şi 

învăţare pe tot 

parcursul vieţii 

Acţiuni preventive şi 

active de integrare pe 

piaţa muncii (inclusiv 

personalizate) pentru 

grupurile vulnerabile 

Îmbunătăţirea 

accesului şi 

participării la educaţie 

şi instruire de calitate 

Reducerea ratei de 

părăsire timpurie a şcolii, 

în special pentru tinerii 

din zonele rurale şi 

comunităţile defavorizate 
Investiţiile în educaţie, 

competenţe şi învăţare 

pe tot parcursul vieţii 

Promovarea incluziunii 

sociale şi combaterea 

sărăciei 

Îmbunătăţirea calităţii şi 

eficienţei învăţământului 

prin adoptarea ofertei 

educaţionale la cerinţele 

pieţei muncii 

Creşterea accesului la 

formare profesională 

continuă 

Crearea, modernizarea şi 

extinderea infrastructurii 
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Priorităţi Obiective specifice Măsuri 

Corelarea cu 

obiectivele tematice 

ale Strategiei Europa 

2020 

de educaţie 

Creşterea accesului la 

servicii de sănătate de 

calitate 

Extinderea şi 

diversificarea serviciilor 

de sănătate 

Investiţiile în educaţie, 

competenţe şi învăţare 

pe tot parcursul vieţii 

Promovarea 

incluziunii sociale 

prin regenerarea 

zonelor rurale şi 

urbane aflate în declin 

Extinderea diversificarea 

şi îmbunătăţirea 

accesului grupurilor 

vulnerabile şi 

comunităţilor izolate la 

servicii de sănătate, 

educaţie, sociale şi de 

locuire 

Promovarea incluziunii 

sociale şi combaterea 

sărăciei 

2. Dezvoltarea unei 

infrastructuri 

moderne care să 

asigure creşterea 

accesibilităţii, 

conectivităţii şi 

atractivităţii Regiunii 

Nord - Est 

Creşterea 

accesibilităţii, 

conectivităţii şi 

mobilităţii prin 

realizarea de investiţii 

în infrastructura de 

transport 

Modernizarea şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

aeroportuare 
Promovarea unor 

sisteme de transport 

durabile şi eliminarea 

blocajelor din cadrul 

infrastructurilor 

reţelelor majore 

Modernizarea şi 

dezvoltarea 

infrastructurii feroviare 

Modernizarea şi 

dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

Dezvoltarea de sisteme 

de transport urban 

durabile 

Stimularea 

atractivităţii şi 

economiei locale prin 

creşterea accesului la 

Extinderea infrastructurii 

de broadband, în special 

în zonele rurale şi 

comunității izolate 

Îmbunătăţirea 

accesului, a utilizării şi 

a calităţii tehnologiilor 

informaţiei şi 
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Priorităţi Obiective specifice Măsuri 

Corelarea cu 

obiectivele tematice 

ale Strategiei Europa 

2020 

infrastructura TIC 

(Tehnologia 

Informaţiilor şi 

Comunicaţiilor) de 

calitate 

Dezvoltarea TIC prin 

crearea şi dezvoltarea de 

produse şi servicii tip e-

―servicii‖ 

comunicaţiilor (e-

guvernare şi e-servicii) 

3. Sprijinirea unei 

economii competitive 

şi a dezvoltării locale 

Sprijinirea inovării şi 

competitivităţii 

mediului economic, 

promovarea 

rezultatelor obţinute 

Dezvoltarea inovării şi 

transferului de know-

how inclusiv prin crearea 

şi dezvoltarea de clustere 

(clusterele sunt 

concentrări geografice 

de instituţii şi companii 

interconectate, dintr-un 

anumit domeniu) 

Consolidarea cercetării, 

a dezvoltării 

tehnologice şi a 

inovării Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii, a sectorului 

agricol şi a sectorului 

pescuitului şi 

acvaculturii Protecţia 

mediului şi promovarea 

utilizării eficiente a 

resurselor 

Sprijin în domenii 

competitive şi sisteme 

productive integrate, 

inclusive pentru 

dezvoltarea de produse, 

servicii şi procese 

tehnologice noi, cu 

valoarea adăugată 

crescută, ―verzi‖ 

Impulsionarea 

sectorului de 

cercetare-dezvoltare, 

în special a celei 

aplicate 

Sprijinirea cercetării 

publice şi private, în 

vederea dezvoltării şi 

fructificării soluţiilor 

integrate 

Consolidarea cercetării, 

a dezvoltării 

tehnologice şi a 

inovării 

Îmbunătăţirea 

accesului firmelor la 

Sprijin pentru accesarea 

serviciilor dedicate 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 
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Priorităţi Obiective specifice Măsuri 

Corelarea cu 

obiectivele tematice 

ale Strategiei Europa 

2020 

servicii de afaceri de 

calitate pentru firme 

firmelor şi tinerilor 

antreprenori 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii, a sectorului 

agricol şi a sectorului 

pescuitului şi 

acvaculturii 

Sprijinirea 

exporturilor şi 

competitivităţii 

produselor locale la 

export 

Dezvoltarea de reţele şi 

platforme pentru 

sprijinirea exportatorilor 

locali 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii, a sectorului 

agricol şi a sectorului 

pescuitului şi 

acvaculturii 

Sprijinirea dezvoltării 

zonelor urbane 

Asigurarea condiţiilor de 

dezvoltare în mediul 

urban, prin realizarea de 

investiţii în infrastructura 

locală 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii, a sectorului 

agricol, a sectorului 

pescuitului şi 

acvaculturii 

Sprijinirea dezvoltării 

zonelor rurale 

Asigurarea condiţiilor de 

dezvoltare în mediul 

rural, prin realizare de 

investiţii în infrastructura 

locală 

Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii, a sectorului 

agricol, a sectorului 

pescuitului şi 

acvaculturii 

Dezvoltarea de activităţi 

economice alternative în 

mediul rural, inclusive 

dezvoltarea capacităţii 

antreprenoriale a tinerilor 

Sprijinirea Dezvoltarea  
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Priorităţi Obiective specifice Măsuri 

Corelarea cu 

obiectivele tematice 

ale Strategiei Europa 

2020 

valorificării 

potenţialului turistic 

existent 

infrastructurii de turism 

şi de agrement aferentă, 

promovarea potenţialului 

turistic 

4. Optimizarea 

utilizării şi protejarea 

resurselor şi 

patrimoniului natural 

Promovarea eficienţei 

energetice 

Creşterea eficienţei 

energetică a instituţiilor 

publice, gospodăriilor şi 

firmelor 

Sprijinirea tranziţiei 

către o economie cu 

emisii scăzute de 

dioxid de carbon în 

toate sectoarele 

  

Promovarea adaptării la  

schimbările climatice, 

prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

Protejarea mediului şi 

biodiversităţii prin 

realizarea de investiţii 

specific aquis-ului 

comunitar şi 

valorificarea siturilor 

naturale 

Investiţii în crearea, 

reabilitarea, 

modernizarea şi 

extinderea reţelei de apă 

potabilă şi canalizare, în 

sisteme de management 

integrat al deşeurilor şi 

sisteme de management 

a riscurilor 

Protecţia mediului şi 

promovarea utilizării 

eficiente a resurselor 

Promovarea adaptării la 

schimbările climatic, 

prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 
Tratarea solurilor 

contaminate şi/sau 

poluate 

Prezervarea 

biodiversităţii 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

52 

  



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

53 

IV. JUDEŢUL VASLUI 

 

 

4.1 Localizare 
Judeţul Vaslui este aşezat în partea de est nord est a ţării şi se învecinează cu judeţele Iaşi la 

nord, Neamţ, Bacău şi Vrancea la vest, Galaţi la sud, iar la est râul Prut ce constituie graniţa de stat cu 

Republica Moldova. Teritoriul are următoarele coordonate geografice: 

 latitudine sudică 46 grade (staul Pochidia, comuna Tutova); 

 latitudine nordică 46 grade şi 40` (satul Protopopeşti, comuna Tăcuta); 

 longitudine vestică 27 grade şi 30` (satul Vladia, comuna Dragomireşti); 

 longitudine estică 28 grade şi 15` (satul Săratu, comuna Stănileşti). 

 

Județul este situat pe râul Bârlad, străbate partea de sud și sud-est a Podișului Central 

Moldovenesc, iar în partea centrală se întinde pe Colinele Tutovei și Dealurile Fălciului, diviziuni ale 

Podișului Bârladului — parte a Podișului Moldovei. Face parte din regiunea Nord - Est, în care sunt 

incluse și județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava. Relieful este format din dealuri și văi 

largi, orientate preponderent nord-sud. 

 

Județe vecine: 

 Județul Iași - în partea de nord 

 Județul Neamț - în partea de nord-vest 

 Județul Galați - în partea de sud 

 Județul Vrancea - în partea de sud-vest 

 Republica Moldova - În partea de est 

 Județul Bacău - în partea de vest 

 

Are o suprafaţă de 531840 ha, reprezentând 2,3 % din teritoriul ţării și 14,4% din teritoriul 

Regiunii Nord-Est. Privit în ansamblu, relieful judeţului Vaslui se caracterizează printr-o fragmentare 

medie cu altitudini ce variază între 16 şi 18 m în lunca Prutului şi 884 m dealul Cetatea (situat la S-V 

de satul Poieneşti), 475 m dealul Fulgului (la N-V de localitatea Lăleşti), 463 m dealul Cuculia (la N-

V de Gârceni). Lunca Bârladului variază între 53 m la sud de municipiul Bârlad şi 145 m în nord, la 

est de localitatea Băceşti. 
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Din suprafața totală de 5318840 ha (2,2% din suprafața totală a țării), 75,4% este zonă 

agricolă, 15,1% reprezintă păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră și 9,5% alte suprafețe (ape, 

suprafețe construite, drumuri, căi ferate, etc.). 

Altitudinea maximă: 485 m – Dealul Mângăralei, în nord-vest și 425 m — Dealul Cetățuii, în 

partea de nord-est. Altitudinea medie este de 250-350 m. Altitudinea minimă este de 10 m în lunca 
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Prutului. Clima este temperat-continentală cu nuanțe excesive, fiind caracterizat prin veri călduroase și 

secetoase și ierni geroase. Temperaturile sunt cuprinse între 8 °C și 9,8 °C și precipitații relativ reduse. 

 

Rețeaua hidrografică este reprezentată în special de cursul mijlociu al râului Bârlad, cu 

afluenții Vaslui, Crasna, Tutova și Zeletin, iar în partea de sud-est a județului de râul Elan, afluent al 

Prutului. Principalele lacuri: 

 lacuri de luncă: lacul Grosu, lacul Balta Mare, lacul Hârseții; 

 lacuri de acumulare: Solești, Cuibul Vulturilor, lacul Mânjești, lacul Tungujei, lacul 

Căzănești, Râpa Albastră, lacul Pușcași, lacul Vulturești, Poșta Elan; 

 iazuri piscicole: Cârja, Negrești, Tăcuta, Rediu-Galian. 

 

Localitățile extreme ale județului sunt: Protopopești din comuna Tăcuta la nord, Pochidia din 

comuna Tutova la sud, Săratu din comuna Stănilești la est și Vladia din comuna Dragomirești la vest. 

 

Organizare administrativ-teritorială a judeţului Vaslui. În cursul ultimilor ani structura 

administrativ–teritorială a României a suferit numeroase modificări. Judeţul Vaslui nu a făcut excepţie 

astfel încât, o serie de comune au fost reorganizate, ceea ce a dus la apariţia unor comune noi. De 

asemenea, începând cu luna decembrie 2003, în judeţul Vaslui a mai fost înfiinţată o localitate urbană: 

oraşul Murgeni. 

 Astfel, în luna decembrie 2003, pe lângă oraşul Murgeni s-a înfiinţat şi comuna Ibăneşti, iar 

în cursul anului 2004 s-au înfiinţat alte 10 comune: Fruntişeni, Dodeşti, Rafaila, Fereşti, Pogoneşti, 

Muntenii de Sus, Ciocani, Pochidia, Cozmeşti, Puşcaşi. 

 Structura administrativ–teritorială a judeţului Vaslui se prezintă astfel: 

 3 municipii: Vaslui, Bârlad, Huși 

 2 oraşe: Negrești, Murgeni 

 81 de comune 

 449 de sate, dintre care 6 aparţin de localităţi din mediul urban. 
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4.2 Cadrul natural 
4.2.1 Relief 

Caracterizat din punct de vedere geomorfologic şi fizico-geografic, se reprezintă astfel: 

 a) relieful structural – este foarte bine reprezentat în tot cuprinsul judeţului, bine 

individualizat în special pe culmile interfluviilor înalte, unde şi paralelismul dintre înclinarea 

straturilor spre sud-est corespunde cu suprafeţele plane ale reliefului. Structura geologică a teritoriului 

determină şi prezenţa numeroaselor tipuri de cuieste (coaste). 

 

b) relieful sculptural – este dat în principal de ansamblul de culmi ce coboară deosebit în 

partea de V şi S-V a judeţului în colinele Tutovei, depresiunile sculpturale ale Huşului şi Elanului în 

partea de E şi S-E. Formarea reliefului sculptural a fost urmată de faptul că faciesul litologic domină 

nisipurile, argilele nisipoase şi argilele asupra cărora ploile şi apele curgătoare acţionează intens. 

Alunecările de strate şi prăbuşirile de teren ca şi văile torenţiale sunt mereu active, iar în perioadele 

ploioase şi după iernile cu multă zăpadă iau pe alocuri mari proporţii. 

 

c) relieful de acumulare – este reprezentat prin terase, şesuri, conuri de dejecţie, glacisuri. 

Terasele sunt bine dezvoltate pe văile râurilor principale – Bârlad şi Prut. Şesurile au o lăţime foarte 

mare în comparaţie cu albia râului sau a pârâului care le-a format şi care le străbate: 4-8 km lăţimea 

râului Prut, 1,5-4 km râul Bârlad, între 1-2 km râul Racova, Vasluieţ, Crasna, Elan. Subsolul este mai 

puţin bogat în comparaţie cu al altor judeţe, predomină materialele de construcţii, gresii calcaroase, 

unele cariere de nisip şi luturi loessoide. 

 

4.2.2 Clima 

Clima este caracterizată ca temperat-continentală specific Europei Răsăritene. 

 

Temperatura aerului – este cea specifică ţinuturilor temperat-continentale. Media anuală este 

9,2 grade la Vaslui, 9,5 grade la Huşi, 9,8 grade la Bârlad. Media lunii ianuarie variază între 4,2 grade 

şi 3,5 grade, iar a cea a lunii iulie între 21 şi 22,7 grade. Valorile extreme de temperatură au fost 

înregistrate la 20.02.1954 la Negreşti de – 32 grade C şi 40,6 grade C la Murgeni la 21.08.1952. 

 

Precipitaţiile – realizează o medie pe judeţ de 512,8 mm şi sunt mai bogate în nordul judeţului 

şi mai scăzute în sud. Secetele – se manifestă frecvent pe tot teritoriul judeţului, în timp ce ploile 

torenţiale şi cu grindina au frecvenţa mai mare în valea Bârladului şi a Prutului. 
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Zăpada – este prezentă în fiecare iarnă, iar numărul zilelor cu ninsoare şi durată de acoperire a 

solului cu zăpadă diferă de la un an la altul şi de la sector la sector. Numărul mediu anual de zile cu 

ninsoare este de 18, iar durata de acoperire a solului cu zăpadă de cca. 60 de zile, iar grosimea stratului 

de zăpadă nu depăşeşte 10-12 cm. 

 

Vânturile – în funcţie de dinamica atmosferei din cuprinsul judeţului Vaslui, se caracterizează 

printr-o mare frecvenţă a vânturilor de N-V şi de N urmate de cele de S-E şi de E. Viteza medie este cu 

valori de 1,6-6,5 m/s. 

 

 

4.2.3 Hidrografie  

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul judeţului Vaslui aparţine bazinului râului Prut, care 

cuprinde partea de E şi S-E precum şi bazinul râului Siret, care prin intermediul Bârladului drenează 

cea mai mare parte (2/3) din suprafaţa acestuia. 

 

Pe teritoriul judeţului Vaslui se pot identifica mai multe unităţi hidrogeologice: 

 ape potabile cu hidrogen sulfurat (Moara Grecilor şi Munteni de Jos) în depozitele 

sarmatianului mediu; 

 ape salamastre în depozitele sarmatianului superior (Crasna, Huşi au o mineralizare ridicată, 

duritate mare şi au conţinut apreciabil de clorură) 

 ape potabile în depozitele pliscene (valea Bârladului, Elanului, N Murgeni); 

 zone cu ape arteziene; 

 izvoare minerale (ape sulfato-bicarbonate, magneziano-sodice la Dăneşti, ape sulfuroase 

bicarbonate-sodice la Pungeşti, ape cloruro-sodice bicarbonate iodo-bromurate la Drânceni-

sat). 

 

Reţeaua hidrografică – teritoriul judeţului Vaslui este drenat de râul Prut şi Bârlad, cărora li se 

adaugă o reţea hidrografică autohtonă, reprezentată de afluenţii lor. 

 Prutul, pe teritoriul judeţului Vaslui îşi desfăşoară cursul pe o distanţă de cca. 160 km de la est de 

satul Ghermăneşti în N şi până în amonte de confluenţa cu Elanul în S. Principalii afluenţi sunt pârâul 

Şopârleni, Sărata, Floreni, Hulubăţ. Prutul la Bumbăta (comuna Vetrişoaia) are un debit de 82,1 mc/s., 

iar debitele maxime corespund lunii martie. 
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Lacurile – în cuprinsul judeţului Vaslui se află un număr însemnat de lacuri formate fie natural 

sau artificial. Pentru regularizarea scurgerilor şi pentru alimentarea cu apă a localităţilor au fost 

executate numeroase baraje ce s-au constituit într-o salbă de lacuri, numite în zonă „iazuri‖, în număr 

de 44, cărora li se adaugă câteva eleştee şi pepiniere piscicole. Suprafaţa productivă este de peste 800 

ha, iar volumul de apă acumulat anual depăşeşte 21 mil. mc. Acumulările de apă cele mai importante 

de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt: 

 

 a) în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor: 

 Acumularea Căzăneşti, dispusă pe râul Durduc, în amonte de oraşul Negreşti, cu o suprafaţă 

de 191 ha şi un volum total de 21,21 miloane mc; 

 Acumularea Soleşti, dispusă în lunca râului Vasluieţ, în amonte de municipiul Vaslui, cu o 

suprafaţă de 414 ha şi un volum total de 46,89 milioane mc; 

 Acumularea Puşcaşi, dispusă în lunca râului Racova, în partea de vest a municipiului Vaslui, 

cu o suprafaţă de 296 ha şi un volum total de 17,496 milioane mc; 

 Acumularea Mânjeşti, dispusă pe cursul inferior al râului Crasna, cu o suprafaţă de 405 ha şi 

un volum total de 38,78 milioane mc; 

 Acumularea Râpa Albastră, amplasată pe râul Simila, în amonte de municipiul Bârlad, ocupă o 

suprafaţă de 245 ha şi are un volum total de 24,8 milioane mc; 

 Acumularea Cuibul Vulturilor, amplasată pe râul Tutova, la 15 km NV de municipiul Bârlad, 

ocupă o suprafaţă de 593 ha şi are un volum total de 50,35 milioane mc; 

 Acumularea Pungeşti, amplasată pe valea râului Gârceneanca, ocupă o suprafaţă de 31,9 ha şi 

are un volum total de 5,45 milioane mc; 

 Acumularea Delea, amplasată pe râul Delea, la 2 km în amonte de municipiul Vaslui, ocupă o 

suprafaţă de 13 ha şi are un volum total de 2,42 milioane mc; 

 Acumularea Roşieşti, amplasată pe râul Idrici, ocupă o suprafaţă de 39,2 ha şi are un volum 

total de 1,1 milioane mc; 

 Acumularea Pereschiv, amplasată pe râul Pereschivu Mare, ocupă o suprafaţă de 163 ha şi are 

un volum total de 16,6 milioane mc; 

 Acumularea Tungujei, amplasată pe râul Sarcovăţ, ocupă o suprafaţă de 226 ha şi are un 

volum total de 41,6 milioane mc; 

 Acumularea Crăieşti, amplasată pe râul Riş, judeţul Neamţ, cu o suprafaţă de 31 ha şi are un 

volum total de 1,975 milioane mc; 

 Acumularea Trohan, amplasată în lunca râului Racova, ocupă o suprafaţă de 28 ha şi are un 

volum total de 1,762 milioane mc; 
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b) în administrarea Sistemului Naţional de Îmbunătăţiri Funciare: 

 Barajul Dumeşti, situat pe râul Găureanca, ocupă o suprafaţă de 17 ha şi are un volum total de 

0,88 milioane mc; 

 Barajul Corodeşti, situat pe râul Studineţ, ocupă o suprafaţă de 14,5 ha şi are un volum total de 

0,88 milioane mc; 

 Barajul Moara Domnească, situat pe râul Fereşti, ocupă o suprafaţă de 31,74 ha şi are un 

volum total de 1,8 milioane mc; 

 Barajul Tăcuta, situat pe râul Rediu, ocupă o suprafaţă de 28 ha şi are un volum total de 2,7 

milioane mc; 

 Barajul Rediu Galian, situat pe râul Rediu, ocupă o suprafaţă de 35,3 ha şi are un volum total 

de 3,76 milioane mc. 

 

4.2.4 Resurse  

4.2.4.1 Resurse de apă 

Apele de suprafaţă: în judeţul Vaslui resursa de apă de suprafaţă utilizabilă este de 27,64 

milioane mc/an, deci apele de suprafaţă au importanţă vitală pentru dezvoltarea economică şi socială a 

regiunii. 

Cele mai importante ape curgătoare care brăzdează teritoriul judeţului sunt: cursul superior şi mijlociu 

al râului Bârlad, care izvorăşte de la Valea Ursului, judeţul Neamţ şi strabate judeţul Vaslui pe o 

distanţă de 173 km, având afluenţi importanţi: Vasluiul, Crasna, Juravăţ, Simila şi Tutova, Dagâţa, 

Lohan; râul Vasluieţ; râul Tutova; un tronson al Prutului cuprins între localităţile Drânceni – Fălciu, ce 

formează hotarul natural (la est), care desparte judeţul Vaslui de judeţele sudice ale Republicii 

Moldova. 

 

4.2.4.2 Resurse ale solului şi subsolului 

 Formarea şi repartiţia geografică a solurilor în judeţul Vaslui au fost influenţate de factorii 

fizico-naturali, relieful, litologia şi climă. Numeroasele categorii detaliate de sol se deosebesc distinct 

prin proprietăţile lor, capacitatea productivă şi măsurile de menţinere şi sporire a fertilităţii. Solurile 

cernoziomice şi soluri cenuşii sunt predominante în zonă. 

La nivelul judeţului Vaslui, resursele naturale neregenerabile sunt puţin variate şi sunt 

reprezentate de: materiale de construcţii ce sunt utilizate la nivel local: argile şi luturi loessoidale, 

calcare de argilă, nisip din albia râurilor, gresii calcaroase, gresii nisipoase gălbui, cenuşii; ape 

minerale sulfuroase şi feruginoase din izvoarele de la Drânceni, Murgeni, Pungeşti, Gura Văii. 
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4.2.4.3 Biodiversitatea  

 Flora. Sub aspect fitogeografic, pe teritoriul judeţului se interferează elemente central-

europene, specifice pădurilor est europene cu cele specifice stepelor şi silvostepelor continentale. Se 

disting două zone mari de vegetaţie: 

 

a) zona de pădure, ocupă partea vestică şi nord-vestică a judeţului unde înălţimea reliefului depăşeşte 

300 m altitudine absolută. Extinderea culturilor agricole şi pomi-viticole a creat discontinuităţi în aria 

pădurilor, care pe alocuri au rămas sub forma unor fâşii ce acoperă culmile dealurilor şi partea 

superioară a versanţilor. Zona pădurilor este delimitată de două subzone: – subzona de gorun-fag: 

gorun, fag, carpen, paltin, arţar, frasin, ulm, tei; – subzona de gorun-stejar: gorun, stejar, jugastru, 

arţar, gladisu, tei, ulmul de câmp. 

 

 b) zona de stepă şi silvostepă este răspândită în estul şi sud-estul judeţului. Se disting două subzone: – 

subzona de silvostepă; – subzona de stepă. 

 

 

Fauna. Se disting trei biotipuri preferenţiale în estul şi sud-estul judeţului pentru faună: 

 a pădurilor de foioase; 

 a silvostepei şi stepei; 

 a luncilor. 

 

La pădure, dintre mamiferele mai comune sunt: lupul, vulpea, mistreţul, căprioara, iepurele, 

veveriţa, pârşul, bursucul, jderul, dihorul, pisica sălbatică, cerbul lopătar (Dobrina-Huşi). Păsări mai 

des întâlnite sunt: coţofana, gaiţa, graurul, dumbrăveanca, botgrosul, cinteza, piţigoiul, mierla, sturzul, 

ciocănitoarea, privighetoarea, măcăleandrul, turturica, cucul, pupăza, porumbelul gulerat, guguştiucul, 

corbul, cioara, huhurezul. Reptilele mai răspândite sunt: şopârla, guşterul, şarpele de pădure. Fauna de 

stepă şi silvostepă este mai săracă şi mai puţin variată. Fauna luncilor, bălţilor şi apelor curgătoare este 

formată din animale terestre iubitoare de umezeală şi din animale acvatice. Dintre mamifere găsim 

vidra şi nurca pe malurile apelor Bârladului şi Prutului, iar în pădurile de luncă găsim vulpea, lupul, 

mistreţul şi iepurele. Fauna acvatică este reprezentată prin peşti semi-migratori, crapul, şalăul, somnul, 

ştiuca, plătica, cleanul, scobarul, linul, carasul, caracuda. 
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4.2.5 Cultura 

Istoric. Primele forme de viaţă umană pe teritoriul judeţului Vaslui sunt atestate prin 

numeroase vestigii arheologice încă din perioada paleoliticului, prin urme de cultură materială (unelte 

primitive din piatră, os, lemn) scoase la iveală în peste 12 staţiuni arheologice (Târzii şi Curteni, 

Dăneşti, Tăcuta, Banca, Zorleni, Şuletea, Epureni, Huşi, ş.a.). 

 

Saltul calitativ înregistrat în neolitic, îndeosebi în domeniul pefecţionării uneltelor şi al 

formelor de organizare socială, este ilustrat şi de evoluţia comunităţilor omeneşti de pe teritoriul 

judeţului Vaslui. Creatorii acestei formidabile civilizaţii în spaţiul carpato–danubiano–pontic au 

alcătuit în epoca neoliticului final fondul pre-european care, în contactul şi simbioza cu triburile de 

păstori nomazi din stepele nord-pontice pătrunse în zonă la începutul mileniului II î.e.n., au dat naştere 

tracilor – cel mai numeros popor al antichităţii după inzi, cum apreciază izvoarele vremii. 

 

Numeroase aşezări din epoca bronzului răspândite în deosebi pe văile Prutului, Bârladului şi 

ale afluenţilor lor, atestă o vieţuire relative densă a unor comunităţi sedentare practicând cu precădere 

cultivarea pământului, creşterea animalelor şi meşteşugurile.  

 

Odată cu apariţia şi răspândirea metalurgiei fierului, care a revoluţionat mijloacele de 

producţie, s-au realizat progrese în toate domeniile activităţii şi organizării sociale. Relaţiile 

economice şi de schimb desfăşurate pe arii întinse au favorizat şi accentuarea unităţii lingvistice şi 

culturale pe întreg spaţiul carpato – danubiano – pontic, determinând cristalizarea definitivă a 

poporului geto – dac. Semnalaţi în izvoarele scrise ale antichităţii ca unul şi acelaşi popor, geto – dacii, 

ramura nordică a tracilor, având nucleul în Carpaţi şi la Dunăre, locuiau pe un spaţiu mult mai vast, ce 

depăşea teritoriul actual al României. 

 

Înflorirea culturii şi civilizaţiei geto – dacilor, caracterul lor original şi profund unitar şi-au 

găsit expresia politică în afirmarea puternică a unor elemente de organizare statală care au culminat cu 

întemeierea în secolul I î.e.n. a primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista – ―cel 

dintâi şi cel mai mare rege care a domnit vreodată peste Tracia―, cum este apreciat în izvoarele antice. 

 

În epoca glorioasei domnii a lui Decebal daco – geţii de pe aceste meleaguri participă la 

luptele purtate sub conducerea regelui – erou împotriva cuceritorilor romani. Deşi, propriu-zis, nu au 

fost incluse în graniţele administrative ale Daciei romane, unele teritorii de la est de Carpaţi, între care 
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şi judeţul Vaslui au cunoscut un puternic proces de împletire a civilizaţilor geto-dacă şi romană. 

 

Cu toate dificultăţile provocate de migratorii care s-au perindat secole de-a rândul pe teritoriul 

patriei noastre şi care se aflau într-un stadiul inferior de dezvoltare daco-romanii îşi vor continua 

existenţa în vatra Daciei, numeroase dovezi arheologice, numismatice, epigrafice descoperite şi pe 

teritoriul judeţului Vaslui atestând o vieţuire neîntreruptă. 

 

Pe meleagurile vasluiene, aflate la răscrucea unor importante drumuri comerciale care coborau 

pe văile Siretului şi Bârladului spre Dunăre şi cetăţile de la Marea Neagră primele târguri sunt atestate 

documentar din secolul al XII-lea. Prima menţiune scrisă despre existenţa unor localităţi urbane în 

judeţul Vaslui este aceea din 1174, referitoare la oraşul Bârlad, acesta fiind unul din cele mai vechi 

oraşe româneşti din această zonă a ţării. Vasluiul, oraşul de la confluenţa Bârladului cu Racova, 

reşedinţa de astăzi a judeţului apare menţionat în cronicile străine în a doua jumătate a secolului al 

XIV-lea, iar în documentele interne la 1423. Aşezarea centrală a Vasluiului, în inima ţării româneşti a 

Moldovei, a făcut din această zonă locul unor puternice bătălii pentru apărarea independenţei patriei. 

Astfel, la 1450, în pădurile Crasnei, la circa 15 km sud de Vaslui, oştile moldoveneşti conduse de 

Bogdan al II-lea, alături de care se afla şi fiul acestuia Ştefan, viitorul domn, au reputat o frumoasă 

victorie împotriva oştilor polone invadatoare. Amintirea biruinţei din 1475, transmisă din generaţie în 

generaţie, faptul că marele voievod a poposit în repetate rânduri la Vaslui, unde avea curţi domneşti, 

că moşia târgului îi aparţinea, explică în bună măsură de ce Vasluiul conservă cele mai multe legende 

legate de numele lui Ştefan Vodă cel Mare şi Bun. Dintre acestea amintim pe aceea legată de Movila 

lui Burcel, situată la circa 20 km de Vaslui şi unde se organizează anual manifestări cultural–artistice 

sub genericul „Legendă şi actualitate‖. 
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Statuia ecvestră 

de la Podul Înalt 

 

Statuia din Piaţa Civică 

a municipiului Vaslui 
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Personalități vasluiene. Judeţul Vaslui a dat României personalităţi de seamă din toate 

domeniile de activitate: conducători şi lideri politici, oameni de litere, artişti, oameni de ştiinţă. Nu mai 

puţin de 39 de academicieni români îşi leagă numele de judeţul nostru. Într-o prezentare succintă 

enumerăm doar câteva dintre cele mai cunoscute personalităţi din istoria şi cultura României: 

 

Dimitrie Cantemir (1673-1723) a fost unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai culturii 

româneşti. Spirit enciclopedic, cunoscător a peste zece limbi străine, scriitor, filozof, istoric, geograf, 

arhitect, muzician, etnograf şi folclorist, Cantemir a aparţinut mai multor culturi, deoarece a scris în 

română, greacă, latină, turcă, rusă. Recunoaşterea europeană a meritelor sale a fost consfinţită la 11 

iunie 1714, când Cantemir a devenit membru al Academiei din Berlin, realizând in felul acesta un prim 

pas al integrării noastre culturale în Europa. Dintre numeroasele sale lucrări amintim: ,,Descriptio 

Moldaviae‖ şi ,,Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor‖. 

 

Alexandra Ioan Cuza (1820-1873) s-a născut la Bârlad şi a fost primul domnitor al 

Principatelor Unite, Moldova şi Muntenia. După studii la Paris, Cuza s-a întors în ţară şi a îmbrăţişat 

cariera militară, remarcându-se în evenimentele de la 1848 şi în lupta pentru Unire. A fost ales 

Domnitor al Moldovei la 5 ianuarie 1859 şi al Munteniei la 24 ianuarie 1859, săvârşind astfel Unirea 

Principatelor printr-o dublă alegere. În această calitate, a întreprins importante măsuri pe plan intern: 

împroprietărirea ţăranilor,reorganizarea armatei, a administraţiei, a învăţământului. S-a bucurat de o 

mare simpatie populară, dar a fost silit să abdice în urma unui complot. A murit în exil, la Heildelberg. 

 

Elena Cuza (1825-1902) Doamna a României, soţia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 

femeie cu educaţie aleasă, s-a remarcat în epocă prin generozitatea şi dăruirea sa sufletească ieşite din 

comun. S-a născut la Soleşti, sat vasluian aflat în proprietatea familiei sale, ramură a cunoscutei familii 

Rosetti. 

 

Mihail Kogălniceanu (1817-1891) Mare om politic, orator neîntrecut, istoric, scriitor. S-a 

născut la laşi dar a petrecut mare parte a copilăriei sale la moşia părinţilor din satul Râpi, din judeţul 

Vaslui, sat care astăzi îi poartă numele. Cariera sa politică s-a împletit cu cea literară. A jucat un rol 

major în Unirea Principatelor, a fost prim-ministru în vremea lui Alexandru Ioan Cuza, ministru de 

Externe (1877), ministru plenipotenţiar al României la Paris, senator şi deputat de Fălciu. 

 

Vasile Pârvan (1882-1927) istoric, academician, născut în judeţul Bacău, şi-a legat numele de 

Bârlad, adevărata sa patrie spirituală, locul unde s-au constituit premisele sale intelectuale. Interesul 
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său pentru arheologie, istorie şi filologie clasică s-au deşteptat tot aici, la liceul Codreanu. Membru al 

unor organisme internaţionale, al unor societăţi de istorie din Germania şi Italia, a devenit, în 1913, la 

numai 31 de ani, membru plin al Academiei Române. 

 

Gheorghe Focşa (1903-1995) s-a născut la Şuletea, în judeţul Vaslui şi a urmat Liceul ,,Cuza-

Vodă‖ din Huşi. A fost etnograf cu merite deosebite în fundamentarea teoretică şi realizările practice 

ale muzeografiei româneşti. Timp de 30 de ani a condus Muzeul Satului din Bucureşti. 

 

Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965) născut la Bârlad, om politic al epocii comuniste. A 

dus o susţinută activitate în cadrul Partidului Comunist Român,începând din 1930. A fost închis în 

închisori şi lagăre, de unde a evadat şi a participat la organizarea loviturii de stat de la 23 august 1944. 

Ulterior, a devenit secretar general al Partidului Muncitoresc Român. Cu un comportament slugarnic 

faţă de Stalin, Gheorghiu-Dej a ajuns treptat să ducă o luptă surdă şi subterană pentru a obţine o 

anumită independenţă faţă de ruşi. Posibilă victimă a KGB, Gheorghe Gheorghiu-Dej se bucura la 

moartea sa, în 1965, de o relativă popularitate, în pofida crimelor săvârşite de regimul său. 

 

Emil Racoviţă (1866-1947) biolog, academician, născut la laşi, a fost legat în permanenţă de 

satul Şorăneşti, din Vaslui, unde se află moşia părinţilor săi de neam domnesc. A studiat la laşi şi la 

Paris, a lucrat la laboratorul de biologie marină din Lacaze şi a participat la expediţia ştiinţifică 

internaţională din Antarctica, ,,Belgica‖ (1897-1899), în calitate de naturalist. A fost membru al 

Academiei Române şi al unor societăţi ştiinţifice din străinătate. 

 

Valentin Silvestru (1924-1996) scriitor, născut la Rebricea, în judeţul Vaslui, a făcut liceul la 

laşi, a studiat arhitectura, matematicile şi literele la Bucureşti. A avut o foarte bogată activitate 

publicistică, a lucrat în teatru şi cinematografie, ocupând funcţii de decizie şi desfăşurând şi activităţi 

didactice. A iniţiat Festivalul umorului de la Vaslui. 

 

Constantin Tănase (1880-1945) actor, creatorul teatrului românesc de revista, s-a născut la 

Vaslui şi a absolvit Conservatorul din Bucureşti. În 1919 a înfiinţat teatrul de revistă ,,Cărăbuş‖, care îi 

va aduce o meritată faimă naţională şi chiar europeană, prin spectacolele pline de umor şi foarte critice 

la adresa realităţilor vremii. 

Nicolae Tonitza (1886-1940) pictor, născut la Bârlad, cu studii de arte plastice la laşi, Paris şi 

Munchen, unde are şi debutul expoziţional. Lucrările lui au fost expuse la Bucureşti, Paris, Veneţia, 

Barcelona, Haga şi Bruxelles. Sunt memorabile portretele sale de copii. Alexandru Vlahuţă (1858-
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1919) scriitor, academician, născut la Pleşeşti, sat vasluian care astăzi îi poartă numele, a fost în primul 

rând un umanist, ataşat valorilor naţionale şi perene. Lucrarea sa de referinţă rămâne ,,România 

pitorească‖. 

 

Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708) cărturar, născut la Mileşti, sat dispărut de lângă 

Fereştii de astăzi. Tatăl său, probabil de origine aromână, şi-a luat numele după moşia soţiei. Milescu a 

făcut studii serioase la laşi şi la Şcoala Patriarhiei din Constantinopol, stăpânind mai multe limbi 

străine, ca: latina, greaca veche şi nouă, slavona, rusa, probabil franceza. S-a bucurat de protecţia şi 

preţuirea Ţarului Petru I. Prima sa lucrare este şi prima noastra deschidere dar cea mai importantă 

contribuţie va rămâne traducerea Vechiului Testament care a stat la baza tipăririi Bibliei de la 

Bucureşti a lui Şerban Cantacuzino din 1688. Alte două lucrări de mare importanţă sunt ,,Jurnal de 

călătorie în China‖ şi ,,Descrierea Chinei‖, unde întâlnim observaţii minuţioase, pertinente, asupra 

poporului şi civilizaţiei chineze, dar şi asupra altor populaţii întâlnite în drumul său. 

 

Victor Ion Popa (1895-1946) Scriitor născut la Bârlad, V.I. Popa s-a simţit foarte legat de 

satul părinţilor săi, Dodeşti. A urmat liceul la Iaşi, perioadă în care a început să joace mici roluri pe 

scena Naţionalului. A scris la început versuri, care au fost publicate postum. A publicat romane, 

printre care ,,Floare de oţel‖, ,,Velerim şi Veler Doamne‖, ,,Sfârlează cu fofează‖, şi a scris piese de 

teatru de mare succes: ,,Ciuta‖, ,,Muşcata din fereastră‖, ,,Plata birului‖, ,,Tache, lanche şi Cadâr‖. 

 

Anastasie Fătu (n. 2 ianuarie 1816, Mușata, Vaslui - d. 3 martie 1886, Iași) a fost un medic și 

botanist român, membru titular al Academiei Române. 
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Manifestări culturale anuale  

 Podul Înalt – 10 ianuarie 1475 „Ştefan cel Mare – 500‖: 10 ianuarie  

 Eminescu prin mileniul III: 15 ianuarie  

 Unirea – visul de aur al românilor: 24 ianuarie  

 Blândul păstor  - Sărbătoarea ouălor roşii (sărbători pascale) 

 Actae Moldaviae Meridionalis: aprilie  

 Movila lui Burcel‖: 21 mai  

 Zilele culturale ale Bârladului: mai 

 Tabăra naţională de teatru şcolar: iunie 

 Festivalul fanfarelor: august 

 Sărbătoarea Teiului: mai 

 Podul Înalt – „Cavalerii Creştinătăţii‖: 2 iulie 

 Festivalul sătesc „La Stejar‖: mai  

 Sărbătoarea satelor de pe Valea Vasluiului: 15 august  

 Sărbătoarea satelor de pe Valea Racovei: 15 august  

 Zilele culturale ale Murgenilor: 6 august  

 „Flori pe Prut‖ – Vetrişoaia: iunie 

 Târgul meşterilor populari: 1-6 sept 

 Festivalul „Hora‖: 6 septembrie 

 Festivalul Internaţional de Umor „Constantin Tănase‖: sep-oct 

 Salonul de Carte: octombrie; 

 Festivalul de muzică corală, laică şi religioasă „Gheorghe Cucu‖: octombrie  

 Zilele „Dimitrie Cantemir‖: octombrie 

 Fluieraşul Vasluian: octombrie 

 Toamna Culturală Huşeană: octombrie-noiembrie 

 Zilele „Alexandru Vlahuţă‖: noiembrie 

 Festival de Datini şi Obiceiuri: decembrie 
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4.2.6 Tradiţiile şi meşteşugurile 

Pentru evidențierea tradițiilor și meșteșugurilor din județul Vaslui prezentăm în continuare un 

extras de text realizat la nivelul județului Vaslui de Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui în colaborare cu Consiliul Județean Vaslui și Consiliile 

raionale Hâncești și Leova din Republica Moldova – în cadrul proiectului ,,Arta tradițională - mijloc 

de dezvoltare economic‖. 

 

O trecere în revistă oricât de sumară a ansamblului meșteșugurilor și a meșterilor populari din 

județul Vaslui, a trăsăturilor caracteristice ale acestora, implicit proporțiile prezenței lor contemporane, 

trebuie în mod necesar să ia în considerare câteva aspecte de ordin istoric. În arealul actualului județ 

Vaslui sunt incluse, în cea mai mare parte, fostele ținuturi Fălciu, Tutova, Vaslui, zona fiind 

reprezentativă pentru Podișul Central Moldovenesc. În cercetarea etnografică a teritoriului actual al 

județului Vaslui remarcăm adevărate fluxuri și refluxuri, care au determinat rezultate undeva parțiale, 

deși există bogate tradiții în acest sens.   

 

Primul etnograf și folclorist român „avant la lettre", Dimitrie Cantemir, prinț al cărturarilor și 

cărturar al prinților, a fost originar de aici și, având în vedere timpul foarte scurt cât a stat în Moldova, 

presupunem că bogatele sale informații s-au datorat slujitorilor de casă, proveniți și ei de pe Valea 

Elanului, din ținutul Fălciu. A urmat, după multă vreme, activitatea unor folcloriști „en titre": I. 

Caranfil publică în 1870 „Cântece de pe Valea Prutului", Gheorghe Ghibănescu, istoric în primul 

rând, se ocupă de arta țesutului, Ioan (Iacov) Antonovici subliniază aspectele etnografice în 

monografiile sale dedicate comunei Bogdana sau mănăstirii Florești. Cea mai mare importanță o 

reprezintă desigur apariția la Bârlad, în 1908, a prestigioasei reviste de cultură populară „Ion 

Creangă‖, de care se leagă impresionanta muncă de cercetare a lui Tudor Pamfile și a colaboratorilor 

săi. Realizarea ediției anastatice a acestei publicații va readuce în circuitul interesului național pentru 

etnografie, o multitudine de materiale de specialitate peste care s-a trecut cu ușurință, sau în unele 

cazuri nu au fost accesibile. După refluxul care a urmat încetării apariției revistei, asistăm în ultima 

perioadă la o revigorare a preocupărilor de ordin etnografic în general, și a celor pentru prezența și 

activitatea meșterilor populari în mod particular. 

 

Interesul științific se corelează cu necesitatea intensificării culturii meșteșugurilor populare, 

ele cunoscând în județul Vaslui un relativ regres, determinat de mai multe cauze. Între cele de ordin 

istoric vom remarcă mai întâi urmările Păcii de la Adrianopole, din 1829, când s-a liberalizat comerțul 

exterior al Principatelor. Cerealele au devenit principalul produs de export, de aici extinderea 
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suprafețelor agricole, necesitatea sporirii mâinii de lucru. În aceste condiții femeile au trecut la muncă 

câmpului, la fel cei care practicau meșteșugurile tradiționale, s-a redus baza de materii prime respectiv 

lemnul, lâna, cânepă, inul, borangicul etc. La puțină vreme, pe parcursul domniei lui Mihai Vodă 

Sturza, s-au întemeiat „stadler"-urile, târgușoarele evreiești – Băcești, Negrești, Codăiești, Pungești, 

Drânceni, Hoceni, Murgeni, Puiesti – cu o intensă viață comercială, produsele aduse din diferite zone 

ale Imperiului Flabsburgic, mai târziu Austro-Ungaria, concurând și înlocuind pe parcurs produsele 

meșterilor populari. A fost un prim aspect a ceea ce numim acum globalizare și care are un efect mult 

mai puternic, strivitor pentru identitățile locale. 

 

Au existat de timpuriu și există în continuare reacții mai mult sau mai puțin eficiente la aceste 

fenomene. În vechile școli de arte și meserii, dar mai ales la lecțiile de „lucru manual‖ ținute de 

învățători a existat în permanență obiectivul consolidării și chiar reînvierii activităților meșterilor 

populari. La fel au procedat și echipele de teren din cadrul programului de profundă cercetare a 

realităților satului românesc inițiat de eminentul om de știință Dimitrie Gusti, într-o premieră 

europeană. Actualmente același rol îl au târgurile meșterilor populari, inclusiv cel care se desfășoară la 

Vaslui, în fiecare an în luna septembrie. 

 

Demne de interes sunt consemnările unor meșteșuguri tradiționale, care au dispărut în 

contextul unor noi realități de nivel oarecum tehnologic. Un exemplu ar fi obținerea varului în 

condițiile mai mult sau mai puțin favorabile din zona Vasluiului, așa cum este prezentată de Iacov 

Antonovici în monografia mănăstirii Florești. În 1824, paharnicul, apoi banul Nicolae Șion se jeluiește 

lui Vodă că luând în arendă Floreștii și alte moșii „greco-mănăstirești‖, l-a însărcinat la rândul său pe 

Ștefan Ciocan Mazil cu „căutarea‖ lor. Acesta s-a tocmit cu 8 locuitori din Florești pentru 500 de chile 

de var și le-a dat înainte banii pentru 400. Meșterii respectivi au făcut doar o parte din cantitatea 

promisă, s-au întovărășit cu un crâșmar evreu și au vândut restul la Bârlad. Trebuie să subliniem, 

pentru a evita confuziile că termenul „chila", nu are nici o legătură cu un kilogram. Este vorba de o 

unitate de măsură de origine turcă, cu valoare variabilă, între 400-500 kilograme. Meseriașii locali 

extrăgeau piatră de var și după epuizarea acesteia, săpau pământul văros, îl frământau bine, făceau din 

el „mălaie‖. Ele se uscau întâi la soare, erau introduse apoi într-un fel de horn, cum se așează cărămidă 

pentru ars, pentru a fi cuprinse de foc. Între 1878-1880 s-au fabricat 200 de chile după acest procedeu. 

Pe la 1900 mai trăiau doar cei care văzuseră cum se făcea astfel varul, meșterii muriseră. 

 

O relatare din 1975, culeasă din satul Ruși-Puiești, de la Manolache Ștefan, atunci de 42 de 

ani, se referă la alt vechi meștesug dispărut, care explică și un toponim foarte răspândit: „Unde se 
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cheamă acum „La Mangalărie‖ era mai demult o groapă mare cuprinsă de pădure. Groapa se mai 

cunoaște și acum, acolo se făcea mangal, cărbune pentru fierărie și fierul de călcat. Ardeau lemn, 

straângeau jerătecul în groapă și când se umplea turnau apă peste el și-l stingeau. Munca era grea și 

primejdioasă. Odată au umplut groapa cu lemne și le-au aprins pe dedesupt. Lemnele erau arse pe 

jumătate, când unul s-a suit pe ele, lemnele s-au prăbușit și el a ars de viu‖. 

În satul Dumasca din comuna Tăcuta, majoritatea locuitorilor se ocupau cu confecționarea 

obiectelor din cânepă, în primul rând hamuri pentru cai. Menționăm că o parte a satului este populată 

de lipoveni, iar în muzeul sătesc Tăcuta se găsesc multe dintre produsele lor. 

În continuare este realizată o trecere în revistă a meșterilor populari dintr-o serie de comune 

din județul Vaslui. 

La Todirești predomină dulgherii: Brâncă Ion, Condurat Ștefan, Bitoi Neculai, Bitoi Vasile, 

Romascu Dumitru, Bontea Costache, Plopan Georgel, Plopan lonut care confecționează butoaie, 

căruțe, mobilă. Romascu Gheorghe îmbină meseria de dulgher cu cea de fierar, confecționând pe 

lângă obiectele menționate mai sus diferite miniaturi din lemn sau metal, în primul rând cruci. Alți 

lemnari: Bitoi Dumitru, Dascălu Neculai, Porcaru Ion s-au specializat în confecționarea obiectelor 

folosite în cadrul desfășurării obiceiurilor și datinilor de iarnă. Fierari sunt Asaftei Aurel, Chilmu 

Gheorghe, Chilmu Cristi-Romica, realizează căruțe și porți metalice. Cojocarul Bratu Ene 

confecționează căciuli, bundițe, cojoace iar profesorul Lazăr Leonard măști populare. 

La Vetrișoaia cele mai bune țesătoare sunt considerate Norocea Ivoneta și Veringa Tudora, 

iar în lucrul de mână excelează Macarie Dumitra. Între meșteșugarii locali se mai disting fierarii 

Botezatu Gheorghe și Pandale Laurențiu și cojocarul Pruteanu Gheorghe.  

Pentru comuna Laza, dat fiind marele număr de meșteri populari s-a făcut o împărțire pe 

localități. În satul Laza s-au impus atenției generale Gheorghe Elisabeta Gheorghe Viorică, Pintilie 

Viorică, Susu Eva, Iliuta Măria care sunt bune țesătoare și cos prosoape, fețe de masă etc. Asavei 

Carmen, Costandache Măria practică în plus croitoria și cos obiecte de artizanat. Gheorghe Neculai, 

Chirica Petrii Vlad, Asavei Ticuta, Bălan Marcel sunt tâmplari și dogari, cel din urmă realizând și 

sculpturi în lemn. Între fierarii sunt semnalați Butnaru Ionel și Gache Mihai. La Râșniță sunt bune 

țesătoare Duduman Măria, Spiridon Măria, Dosoftei Elena care confecționează și plapume, Duduman 
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Mihai este fierar, Ciobanii Gheorghe tâmplar, iar Racnici Vasile are mai multe meserii. La Sauca 

întâlnim pe Pușcașu Vasile și Carp Vasile care sunt tâmplari și totodată, sculptori în lemn, pe 

tâmplării și dogării Alexandru Florin și Ciuraru Constantin, pe țesătoarele Puscasu Măria, Andone 

Valența, Gache Virginia, lonita Elena, Alexandru lulia, Ionita Fira care face deasemenea cusături-

prosoape, fețe de masă-broderii și obiecte de artizanat. O mențiune aparte pentru Bulboacă Rodica 

remarcabilă în artă culinară, participantă la manifestări folclorice din Statele Unite, Germania și din 

mai multe localități din țară. 

 

La Dragomirești sunt numeroși meșteri populari care prelucrează lemnul: Chirilă Vasile, 

Ababei Constantin, Ababei Ciprian, Spiridon Vasile, Turcu Paul, lacob Neculai, Ungureanu Vasile, 

Leganuta Nicu, Mihai Neculai, Moldoveanu Neculai, tâmplari, dar și butnari, rotari, confecționează 

uși, ferestre, butoaie, roți de lemn. butuci. Țesătoarele Profir Maxineta, Isar Elena, Varnacea 

Măricică, Chirilă Tatiana, Vranciu Steriana lucrează covoare, cuverturi, iar cojocăria este practicată 

de Grigore A. Gheorghe. Un loc aparte între meșterii populari îl au Lazăr Vasile din Rădeni care face 

linguri și fuse și Rușii Ion din Vlădia, sculptor în lemn de troițe, bibelouri, vulturi, capete de cerb. 

 

La Puiești semnalăm iarăși numeroși meșteri populari sau practicanți ai unor meserii 

tradiționale: Blanarii Costel, Huminic Costel, Iordache Gheorghe potcovari; Ocrairfl Constantin, 

Fanaru Constantin, fierari; Huminic Gheorghe confecționează mături; Saim Ion face curățători 

pentru porumb, fărașe; Mastacan Neculai, Morării Costică, Bosnea Gheorghe, Stamate Vasile, 

împletitori din nuiele de răchită; Anania Costică, Costraș Mihai, Ciornovalic Costel, Mocanii Mihai, 

Jitaru Vasile, tâmplari și dogari; Morării Măricică, Hortu Ileana, Marea Aurică, Obrejă Sică, Neagu 

Mariana, Ciornovalic Getă sunt țesătoare, dar fac și cusături, croșetează. La Puiești există și un pictor 

bisericesc, Cruceanu Valentin. 

 

La Codăiești se află în prim plan - cu excepția Măriei Tănase care face plapume - meșterii 

populari care prelucrează lemnul: Livint Mihai - uși sculptate, râme de geamuri de diferite forme, 

elemente ornamentale; Curulet Petrii - sculptor, statui de personalități, cruci, porți ornamentale; Miron 

Gheorghe - draperii, râme de oglinzi, cruci; Iftimie Sandu - butoaie, căzi, roți de lemn; Rusu Romica - 

sculptură în lemn, uși, reproduceri de obiecte. Artizanatul este practicat de Olareanu Anișoara și Lica 

Elena.  

 

 Dintre meșterii populari din Berezeni menționam pe: Focea Ion, croitor care continuă cele 

învățate de la părinți, execută orice comenzi; Strechie Gheorghe, sculptor în lemn, realizează trocuțe 
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și trocane, fuse, căni, linguri și furculițe, pahare etc; Panainte Sava, cojocar, confecționează sumane, 

cojoace mari și mici. bundițe. căciuli; Bogatu Vasile, dogar și tâmplar, face butoaie, căzi, găleți, porți, 

garduri, pături, meșe, scaune; Farcas Marița, confecționează bidinele și pensule din iarbă uscată. 

 

La Miclești predomina realizarea de costume populare, activitate în care se remarcă Bulai 

Măria, Simionescu Liliana, Diaconii Elena, Ursu Adina, Campanu Măricică, Irimia Sonică, 

Dăscălescu Costel. Directorul Căminului Cultural este un artist popular multilateral: confecționează 

fluiere, costume populare, sculptează, pictează.  

 

Meșterii populari din Muntenii de Sus se grupează astfel: țesătoare de covoare, carpete, 

prosoape - Ciulei Tudorita, Tarnoveanu Ioana, Nechită Frasina, Neacșu Virginia, Maxim Aglaia, 

Vartolomei Măricică; confecționeri căciuli - Arcaleanu S. Iancu, Agafiței Ion, Vodu Ion, Agafiței 

Vasile, Ignat I. Ion; confecționeri mături din sorg- Brodoceanu Petru, Buruiană Adam, Duluman Ion; 

împletitoare din lâna - Radu R. Ana, Radu Gh. Lucreția; sculptor în lemn - Radu P. Vasile. 

   

Numeroși meșteri populari sunt și la Văleni, în primul rând țesătoare care își vând marfa în 

Vaslui și Iași: Luca Elena, Trofin Măria, Pauc Elena, Burlacii Elena, Beligan Elena, Jitaru Grapină, 

Luca Aneta, Stanciuc Măria, ele realizând ștergare, pichire, țoluri de lâna. Lemnul este prelucrat de 

Tibireac Gheorghe, Veligcu Ticuta, Fitcoschi Viorel, Ciurusniuc Gheorghe, fierul de către Ocheană 

Ion și Trifan, pieile de către cojocarii: Moraru Ilie și Carp Mihai. La Văleni se confecționează și 

mături de către Bojoaga Dumitru, Balanescu Dumitru, Stanciuc Ion și avem și un sculptor în persoana 

lui Filibiu Ion. 

Și la Solești predomina creatoarele de artă populară: Vranceanu Valeria -covoare în foi și în 

spetează, prosoape de borangic, broderie; Popovici Eleonora- covoare alese în poduri și în spetează, 

prosoape țesute din bumbac; Gheorghe Maria- covoare alese în spetează, carpete alese, cusături de 

mână; Agapi Aglaia- covoare țesute alese, prosoape țesute alese, îi cusute pe canafas; Darie Aneta- 

covoare, cuverturi, mileuri, fețe de masă, toate fiind cusute cu mână; Agapi Paulina- cămăși cusute cu 

flori, covoare alese; Balanescu Licuță- covoare alese în foi și spetează, carpete alese, fețe de masă 

cusute; Ibanescu Măria- covoare alese, prosoape țesute în foi; Arhire Polixenia- covoare țesute în 

poduri și în foi, carpete cusute, carpete alese, fețe de masă cusute; Ciolacu C. Aurică- covoare alese în 

poduri, covoare alese în spetează, cusături de mână; Habet Elena- covoare alese în spetează și în 

poduri, prosoape de bumbac; Sprivac T. Măria- covoare alese în spetează cu motive geometrice și 

florale deosebite; Burghelea Anica- prosoape țesute, covoare alese în spetează; Huhulea Măricică- 
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prosoape țesute din în și borangic, fețe de masă cusute, costum popular de bărbați (cămașa, barneata, 

fustă, pantalon); Huhulea Constanța- covoare alese, carpete cusute; Grigoruta Măria- prosoape țesute 

din bumbac și borangic, covoare țesute în spetează, cămăși cusute cu motive florale; Palade Ileana- 

covoare alese în poduri și spetează, fețe de masă cusute, prosoape țesute; Burghelea Zamfiră- covoare 

țesute în spetează și în foi, prosoape țesute din bumbac și borangic; Cărare Irina- covoare alese în 

spetează, fețe de masă cusute. Cojocarii Bucată Constantin, Vlase Costică, Stolerii Ioan sunt 

specializați în bondite și căciuli, iar Axinte Gheorghe sculptează în lemn. 

În Vutcani, Ciorbagiu Gabriel, Voicu Costandache, Voicu Doru, Danu Gheorghe, Bojian 

Eugen, Axinte Dumitru, Adam Angliei, Adam Constantin, Putoi Stan, Arsene Bogdan, Ciorbagiu 

Marin, Chiriac Constantin, Ceru Constantin, Alexa Gelu, Ciorbagiu Victor practică în primul rând 

prelucrarea lemnului, ca tâmplari, dulgheri, dogari, dar și tinichigeria. Nestian Gelu, Bostan Gelu, 

Stoica Vasile sunt fierari forjori, iar Mândru Constantin și Dimir Ștefan sunt cojocari. Țesăturile și 

cusăturile sunt cel mai bine realizate de Lumina Tincă, Nica Măria, Dunis Măria, Nestian Măria, 

Bulgării Ecaterina, Bojian Lina.  

 

Dintre numeroasele țesătoare din Vulturești amintim pe Juganaru Aurică, Munteanu Elena, 

Munteanu Lucica, Munteanu Măria, Gavril Rodica, Ursu Aglaia, Ursu Măria, Apostu Vergina, 

Grigoriu Măria, Florea Elena, Cojocaru Elena, Pulpan Elena etc. Prelucrarea lemnului se face de 

către Pintilie Vasile, Condrea Gavril, Brâncă Gheorghe, Juganaru Ionel, Sanuta Ion, Cucas Vasile, 

Florea Neculai, iar Comanduru Vasile încă mai știe să confecționeze opinci.  

 În comună Drânceni (de fapt satul Ghermănești) sunt tâmplari - Alexandrache Vasile, 

Manolache Vasile, Moraru Petru, Ene Dănuț, dogarul Onofrei Georgel, cojocarii Trofin Jan, Ignat 

Vasile, Dinică Neculai și practicantul unei vechi meserii, fântânarul Burhuc Costel. 

 

Cei mai prestigioși meșteri populari din Oltenești sunt: Solomon Ioniță-realizează împletituri 

din răchită și sălcie, în primul rând coșuri; Drosul Costică, același meșteșug; Apostol Radu prelucrează 

lemn de tei, sălcie, arțar, plop, obținând cozi de unelte agricole, linguri, lopățele, furci de tors; Perju 

Emil face mături din sorg (popular se spune malae); Geles Renocica realizează din lâna și bumbac, 

cuverturi, lenicere, fețe de plapumă, covorașe și traverse; Mosneagu Vasile face împletituri dar și 

tablouri din paie de grâu, culese atunci când acesta da în pârg; Balaur Ioan, fierar și potcovar; Radu 

Ioan, folosește fier brut sau laminat pentru potcovărie și unelte agricole. 
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Având în vedere potenţialul meşteşugăresc şi artistic prezentat parţial mai sus, ne-am 

concentrat atenţia asupra a trei meşteşuguri, prelucrarea lemnului în coordonatele artei populare, 

olăritul şi ţesătoria. În centrele Epureni, comună Duda-Epureni; Bradesti, comună Vinderei şi 

Pogoneşti, respectivele meşteşuguri fiind de veche tradiţie în judeţ. Când avem în vedere prelucrarea 

lemnului trebuie mai întâi să menţionăm că teritoriul actual al judeţului Vaslui era în trecut acoperit de 

păduri în cea mai mare parte. Multe sate s-au întemeiat în adâncul pădurilor, copacii fiind întâi supuşi 

la uscare prin lăzuire (tăierea unor cercuri de coajă de pe trunchi), apoi treptat tăiaţi, trecându-se cu 

timpul la defrişarea terenului. Multă vreme casele - chiar cele boiereşti - şi bisericile, au fost construite 

exclusiv din lemn. Ioan Antonovici descrie casele vechi din bârne (durate) cu cheotori pe la colţuri, 

peste care se aşternea un strat superficial de lut. Astfel de construcţii s-au mai păstrat până astăzi. 

 

Sculptura în lemn a avut iniţial rosturi exclusiv magice, invocarea soarelui fiind în centrul 

acestor reprezentări. Varietatea simbolurilor solare implică atât reprezentarea realistă a astrului, cât şi 

forme abstractizate ca rozetă, vârtejul, roată solară, rombul, cercul tăiat în cruce etc. Simbolurile solare 

sunt asociate frecvent cu elemente din pomul vieţii, mai ales în tiparul său elenistic, o consecinţă a 

străvechilor noastre legături cu lumea civilizaţiei mediteraneene. Creatorii populari contemporani, cei 

a căror formă materială de expresie este în mod obişnuit lemnul, au preluat artistic motivul solar 

prelungindu-i viaţă că un simbol al continuităţii trăirilor spirituale. Amalgamul frământărilor artistice 

de mii de ani, determinant pentru crearea acestor imagini a inclus rosturile magice de ocrotire a 

gospodarilor de duhurile rele. Pe stâlpii porţilor poate fi recunoscut chipul uman în forme 

geometrizate, alături de imagini ale discului solar. Reprezentările antropomorfe din judeţul Vaslui au 

culminat cu ansamblul de la Siscani, comună Hoceni. Aici, un veteran al războiului de la 1877 a 

sculptat în lemn, pe stâlpii gardului care înconjura gospodăria, chipurile luptătorilor din plutonul sau. 

Din păcate, acest ansamblu deosebit de original a fost distrus, din nepăsarea meşterilor şi dezinteresul 

autorităţilor, Paul Petrescu surprinzând ultimele vestigii. Rosturilor magice devenite încifrate, le-au 

urmat reprezentările pur artistice la care s-au adunat cele creştine, tot mai cultivate în 

contemporaneitate. 

 

Prelucrarea artistică a lemnului, aşa cum o realizează Ticu Ungureanu din Epureni de Huşi 

se înscrie perfect în coordonatele de mai sus. El execută toate tipurile de miniaturi, linguri ornamentale 

şi alte obiecte de gospodărie, având predilecţie pentru reprezentările de ordin creştin. Troiţele ridicate 

de el sunt apreciate în zona Huşilor, inclusiv de Episcopie. Participă frecvent la târguri şi expoziţii, 

fiind distins cu premii şi diplome la Vaslui, Iaşi şi Sibiu. Considerând că măiestria sa trebuie transmisă 

celor tineri, în atelierul sau din Epureni de Huşi, s-a organizat un grup de instruire format din elevi şi 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

75 

care urmează o programă care cuprinde etape de pregătire de la cunoaşterea genurilor a meşteşugului 

până la confecţionarea obiectelor şi desfacerea lor pe piaţă. 

 

Olăritul este o îndeletnicire pe care noi românii o moştenim de la cei mai îndepărtaţi strămoşi 

ai noştri, din neolitic, dar totodată a fost şi este una dintre cele mai propice modalităţi de materializare 

a însuşirilor artistice. Contrar unor păreri curente, judeţul Vaslui a cunoscut în trecut o mare răspândire 

a olăritului. Importanța meşteşugului este subliniată şi de existenţa unui staroste de olari la Bârlad pe 

la 1762. Totodată, documentele istorice şi alte relatări consemnează existenţa unor meşteri olari cu 

domiciliul permanent sau temporar în aproape toate localităţile. O statistică din 1863 situa judeţul 

Tutova pe locul 9 pe ţară în privinţa olăritului. În cadrul cercetărilor de teren am constatat existenţa 

unor centre de ceramică dispărute treptat începând din perioada interbelică, dar mai ales din anii '50 

încoace, odată cu procesul colectivizării. Astfel la Puieşti au existat mai multe ateliere de olărie, de 

asemenea în alte localităţi de pe Valea Tutovei, astăzi se păstrează doar amintirea. La Chirceşti -

Miclești, a existat un important centru de ceramică dispărut şi el. Acolo a învăţat meşteşugul un evreu 

creştinat, Nicolae Botezaţii, care a făcut olărie la Codaiesti până pe la 1987. Roată sa de olar şi piese 

de ceramică reprezentative pentru ceea ce confecţiona se află acum la muzeul sătesc Tăcuta al soţilor 

Rotării. La Dumești se prefigura crearea unui puternic centru de ceramică datorită meşterului popular 

Castan Jenica.  

Continuând undeva tradiţiile din Tansa - care a aparţinut ţinutului istoric al Vasluiului - el 

lucra acolo ghivece, farfurii din lut în ornamentarea cărora predominau elementele vegetale - frunză de 

vie, lalelele - şi zoomorfe. Culorile sale preferate erau alb, albastru, maro, roşu, într-o alternanţă care 

ocolea îngrămădirile cromatice stânjenitoare pentru impresia artistică de ansamblu. Cu toate tentativele 

organizatorice, din cauza lipsei de implicare din partea autorităţilor locale, după moartea meşterului, 

olăritul a dispărut la Dumești. La fel s-a întâmplat la Fălciu, Pădureni etc. Un caz deosebit a fost la 

Zgura - Olteneşti unde există prin familia Iacob o succesiune de generaţii de olari, totul încheindu-se 

atunci când, în furia colectivizării, comuniştii le-au confiscat atelierul.  

Cel mai important centru, atât din punct de vedere istoric dar şi că posibilităţi contemporane 

de confecţionare a olăriei în județul Vaslui, rămâne localitatea Brădești din comună Vinderei. Barbu 

Slătineanu a consemnat faptul că, deşi majoritatea centrelor de olărie cu tradiţie preistorică din 
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Moldova sunt aşezate în preajma Carpaţilor orientali, unele dintre ele se întâlnesc până departe, în 

fostul judeţ Tutova, în apropierea Bârladului. Ilustrul specialist se referea la Brădești şi la faptul că 

aici se păstra încă la dată lucrării sale din 1928, tehnică de fabricare a ceramicii negre. În acelaşi an, o 

statistică de specialitate, consemnând existenţa pe teritoriul ţării a 77 de importante centre de ceramică, 

situa Brădeștiul, cu 190 de familii de olari şi 150 de cuptoare, pe locul patru între acestea. S-au impus 

în cercetarea ştiinţifică şi tehnicile de construcţie ale cuptoarelor din Brădești care prin păstrarea unor 

structuri, amintesc de cele din instalaţiile de ars oale din punctele arheologice apropiate. Este o dovadă 

în plus legată de continuitatea populaţiei româneşti în zona actualului judeţ Vaslui. Şi aici a acţionat 

procesul brutal al colectivizării care a restrâns foarte mult activităţile legate de olărit. Autorităţile 

locale au arăt drumul tradiţional al olarilor spre Bârlad, iar preşedintele C.A.P., înarmat cu o bată 

spărgea oalele pregătite pentru vânzare. De asemenea piaţă era tot mai puţin receptivă la ceramică, în 

primul rând la cea de culoare negru. În aceste împrejurări, centrul Brădești se apropia de desfiinţare. 

4.2.7 Turism 

Formele de turism practicabile în judeţul Vaslui sunt: religios, cultural-istoric, vitivinicol, 

rural, cinegetic şi de pescuit. 

 

Turism religios. În judeţul Vaslui se găsesc peste 36 de biserici, mănăstiri şi schituri, care pot 

fi incluse în traseul pelerinilor ortodocşi. Patrimoniul acestor lăcaşe de cult cuprind valori istorico-

culturale importante, fiind valorificat şi de frumuseţea arhitecturală a acestora.  

 

Nestemate ale patrimoniului arhitectonic vasluian. Rezultat al unei mari răbdări, al unui 

„echilibru critic‖, în înţelesul pe care îl dădea G. M. Cantacuzino, de sinteză şi simplificare a formelor 

la maximum de utilitate şi frumuseţe, bisericile de lemn de pe teritoriul actualului judeţ Vaslui sunt 

expresia unei tradiţii constructive străvechi, continui şi care oferă un aspect local, înrudit totodată cu 

fenomenul numit „arhitectura populară în lemn din România‖. 
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Mănăstirea Pârveşti 

 
Biserici din lemn 

 

Meşterii populari (de cele mai multe ori numele lor au rămas necunoscute posterităţii) „au 

gândit‖ edificiul religios ca o unitate indisolubilă dintre funcţional şi frumos, ca o unitate între întreg şi 

detaliu, detaliu înţeles ca element constructiv al totului, participând la omogenitatea lui şi totodată 

fiind un element care rezumă în conştiinciozitatea şi inspiraţia execuţiei toate însuşirile esenţiale ale 

monumentului. Deşi tăiat, lemnul aşezat bârnă peste bârnă, rămânea viu în mâinile meşterului biserica 

căpătând forme neregulate, dând impresia că ar fi crescut acolo direct din pădure, ca plăsmuire a 

naturii. 
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Poate fi admirat Palatul Episcopal, construit de Ieremia Movilă în 1595, care găzduieşte 

astăzi un excepţional muzeu de artă religioasă şi carte veche. Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel, 

catedrala episcopală din Huşi, a fost înălţată în 1495 de Ştefan cel Mare, domnitorul care a clădit zeci 

de mănăstiri şi biserici, ca mulţumire adusă Domnului pentru victoriile sale în războaie. 

 

  

Biserica Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel 

 

Obârşia mănăstirii Fîstîci este legată de numele familiei Palade care a ridicat-o în veacul al 

XVII-lea. Mai târziu, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, domnitorul Constantin Racoviţă 

Cehan a reclădit ansamblu mănăstiresc de la care ne-au rămas astăzi numai biserica şi două clopote de 

bronz. Biserica este o bijuterie arhitectonică în stil baroc monumental cu vădite influenţe venite din 

Ţara Românească şi îşi păstrează încă alcătuirea pe care o avea acum 300 de ani. Este unul din 

puţinele locaşuri ridicate în Moldova primei jumătăţi a veacului al XVIII-lea, alături de bisericile 

Precista şi Proorocul Samoil din Focşani. Pridvorul poartă, pe o placă de marmură, efigia Moldovei şi 

textul pisaniei pe care desluşim anul zidirii şi numele ctitorului: ―Mihai Racoviţă voievod prin mila lui 

Dumnezeu, domn al Moldovei, anul 1721‖. Pe dinafară, pereţii, pătrunşi de câte trei ferestre, sunt 

împărţiţi în două registre şi căptuşiţi cu ornamente frumoase: panouri, arcate în acoladă şi medalioane 

săpate în trupul zidăriei. Deasupra naosului şi pronaosului se înalţă două turle masive, octogonale, cu 

aceeaşi remarcabilă plastică decorativă. 
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Biserica din cadrul ansamblului mănăstiresc Fîstîci 

 

Pomelnicul Floreştilor începe cu numele vornicului Cârstea Ghenovici care a durat întâiul 

locaş la anul 1590. După aproape un veac urmaşii ctitorului au reclădit biserica. Cutremure puternice 

au afectat-o la 1738 şi 1802, iar la 1806 biserica a fost închinată mănăstirii Efigsmen de la Muntele 

Athos. Actualul aşezământ a fost durat din temelii de egumenul Nil între anii 1852 – 1859. Legea 

secularizării averilor mănăstireşti l-a împiedicat pe acesta să o termine, însă între 1879 – 1883 

strădania episcopului Iosif Gheorghian şi talentul arhitectului Burelli au desăvârşit monumental de 

arhitectură ecleziastică pe care îl putem admira astăzi. 
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Ansamblul mănăstiresc Floreşti 

 
Biserica Sfântul Ilie, Floreşti 

 

Veche aşezare urbană, Bârladul a fost multă vreme reşedinţa marelui vornic al Ţării de Jos, 

care guverna jumătatea sudică a Moldovei. De-a lungul secolelor şi-a păstrat importanţa de centru 

comercial, meşteşugăresc şi mai ales cultural, loc de sorginte sau formare pentru multe personalităţi 

care s-au remarcat în mai multe domenii ( între acestea, domnitorul Alexandru loan Cuza, primul 

domnitor al României, după Unirea din 1859, dar şi Gheorghe Gheorghiu-Dej, primul şef de stat după 

instaurarea comunismului). Datorită numeroaselor lăcaşuri de cult de o deosebită frumuseţe, Bârladul 

a fost considerat un oraş al bisericilor. Dintre acestea se remarcă Biserica ,,Adormirea Maicii 

Domnului”, cunoscută şi sub denumirea de ,,Biserica Domnească‖, ridicată de domnitorul Vasile 

Lupu pe locul unei construcţii mai vechi, din vremea lui Ştefan cel Mare. Clădirea a fost deteriorată de 

cutremurul din 1802 şi refăcută. Pictura din interior, realizată în stil bizantin, aparţine pictorului 

Teodorescu-Argeş şi a fost executată în 1937. Biserica Sf. Gheorghe a fost construită iniţial din lemn, 

în 1775 şi reclădită ulterior de breasla blănarilor din oraş. Din banii câştigaţi din cerşit, un bârlădean a 

ridicat turnul masiv de la intrarea în biserică, în care a locuit tot restul vieţii. Pe locul spânzurătorii 

Ţării de Jos, locuitorii oraşului au înălţat Biserica Sfinţii Voievozi (1806), pentru iertarea sufletelor 

osândiţilor la moarte. 

 

Sfântul Ilie, o biserică maiestuoasă, cu siluetă zveltă, pe temelii şi cu soclul din piatră, 

elevaţia având ziduri de cărămidă. Instaurarea relaţiilor capitaliste, dezvoltarea şi concentrarea pieţelor 

de producţie şi desfacere, au stagnat afacerile blănarilor bârlădeni şi din alte locuri, declinul economic 

s-a oglindit în trăinicia zidurilor aşezământului de cult, care a rezistat eroic în urma gravelor cutremure 

din secolul al XIX-lea (1829, 1838, 1848); mai mult, starea de existenţă a bisericilor şi mănăstirilor 
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româneşti inchinate sau nu, n-a mai putut fi ameliorată din veniturile unor proprietăţi imobiliare şi 

moşii, datorită secularizării. Totuşi, biserica cu hramul Sf. Ilie a fost refacută, în perimetru 

redimensionat în anii 1868-1869, rezistând altor atacuri ale calamităţilor naturale, până la devastatorul 

cutremur din 1940, care a dus la prăbuşirea parţială (pachetul octogonal, superior) a turnului-clopotniţă 

de peste pridvor, refăcut ulterior, printr-o soluţie ingenioasă. Recent, lucrările de intervenţie au salvat 

monumentul istoric. Ca elemente de originalitate subliniem frontoanele tringhiulare de pe absidele 

sudică şi nordică, susţinute de stâlpi, care crează impresia unui templu antic, dar în viziunea sfârşitului 

de secol XIX. 

 

 
Biserica Sfântul Ilie, Bârlad 
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La Curţile Domneşti de la Vaslui, construite de Alexandru cel Bun şi dezvoltate de Ştefan cel 

Mare, săpăturile continuă an de an, şantierul de aici constituind o adevărată şcoală de arheologie. Au 

fost recuperate elemente de mare valoare artistică, în special cahlele cu scene de viaţă feudală. La 

Vaslui s-a constituit de altfel, în secolul al XV-lea prima şcoală de artă post – bizantină, care a 

interpretat datele iconografice bizantine în pictură, broderie, miniatură. 

 

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, ctitoria lui Ştefan cel Mare a fost realizată în stil 

moldovenesc, o îmbinare creatoare între stilul gotic şi cel bizantin, între elementele arhitectonice 

occidentale şi cele de iconografie ortodoxă. 

 

 
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, Vaslui 
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Turism cultural-istoric. Judeţul Vaslui este remarcabil prin tezaurele arheologice găsite aici, 

valorile etnografice şi de artă populară, locurile istorice şi monumentele care atestă existenţa milenară 

a românilor în această zonă, cât şi contribuţia lor la cultura universală. 

 

Muzeele din Vaslui, Bârlad şi Huşi deţin colecţii importante şi variate de la secţii de 

arheologie, istorie medievală, până la artă plastică. În cadrul Muzeului Judeţean Vaslui este amenajat 

un salon al umorului, denumit „Constantin Tănase‖ în memoria întemeietorului teatrului românesc de 

revistă. 

Figuri importante ale culturii românești sunt amintite prin monumentele de patrimoniu 

existente pe teritoriul judeţului, precum: Casa Ghica din Vaslui, Casa Sturza din Bârlad, Casa 

memorială Emil Racoviţă din sat Emil Racoviţă, Casa Mădârjac, Casa Mavrocordat etc. 

 

 
Casa Mădârjac 

 
Casa Mavrocordat 

 

Din cadrul instituţiilor de cultură ale judeţului Vaslui trebuie menţionate Biblioteca Județeană 

„Nicolae Milescu Spătarul‖ şi Centrele culturale ce sprijină activitatea de acest gen din judeţ, precum 

şi Teatrul Victor Ion Popa din Vaslui. 

 

Tradiţiile locului sunt păstrate şi promovate prin ansamblurile folclorice dar şi prin 

festivalurile şi târgurile organizate în judeţ. Ansamblurile cu o activitate folclorică bogată sunt: 

Mugurel - loc. Vaslui, Trandafir de la Moldova - loc. Huşi, Stejărelul - loc. Pădureni, Rândurile - loc. 

Muntenii de Sus, Voinicelul - loc. Viişoara. 
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Cetăţile şi castelele cu valoare istorică şi memorialistică constituie atracţii care pot fi 

valorificate: Castelul Mavrocordat din Vaslui, Conacul Roset - Balş din sat Pribeşti, Conacul Rosetti - 

Solescu din sat Soleşti. Alături de acestea, siturile arheologice constituie un punct de atracţie pentru 

istorici şi pasionaţi: Cetatea geto-dacică Buneşti – Avereşti, situl arheologic Trestiana din comuna 

Griviţa, situl arheologic Bârlad - Valea Seacă, ruinele Curţii Domneşti din Vaslui. 

 

În memoria evenimentelor importante pentru oamenii locului stau mărturie: Statuia lui Ştefan 

cel Mare de la Podul Înalt, Statuia de bronz a lui Ştefan cel Mare din Centrul Civic Vaslui (opera lui 

Eftimie Bârlădeanu), Mausoleul Peneş Curcanul din Parcul Copou în Vaslui şi Monumentul 

Independenţei din Piaţa Palatului de Justiţie în Vaslui. 

 

Rezervaţiile naturale paleontologice de la Măluşteni şi Hulubăţ constituie alte puncte de 

atracţie pentru dezvoltarea acestui tip de turism. Astfel, cea de la Măluşteni este una dintre cele mai 

bogate rezervaţii de acest gen din România. 

 

Turism vitivinicol. Viile ocupă, în Moldova, o întindere de peste 90.000 hectare, ceea ce 

înseamnă a treia parte din suprafața viticolă a ţării. Plantațiile de vii se înșiruie pe toată lungimea 

provinciei, începând din Botoșani, în nord, până în Vrancea, în sud şi pe toată lățimea ei, din zona 

deluroasă a Subcarpaților răsăriteni şi până în apa Prutului. Urmărind harta viticolă a Moldovei şi 

coborând pe ea, din nord către sud, ne întâlnim cu câteva celebre podgorii, printre care şi podgoriile 

din Huşi. 

 

Municipiul Huşi, al treilea ca mărime în judeţul Vaslui, este faimos în întreaga lume pentru 

podgoriile şi calitatea vinurilor sale. Întinsa podgorie a Huşilor cuprinde centrele viticole Bohotin, 

Averești, Huşi, Vutcani şi Murgeni. Tot în Vaslui există podgoria Colinele Tutovei, alcătuită din 

centrele Iana, Tutova şi Bălăbăneşti (ultimul situat în județul Galați). 

 

Un adevărat sanctuar al vinului este Muzeul Viticulturii din Huşi, un muzeu unic, creat şi 

găzduit la Şcoala Viticolă din Huşi, de Prof. Dr. Avram D. Tudosie, pentru a lăsa generaţiilor viitoare 

importante informaţii despre uneltele şi modul în care se transformau şi se transformă încă la Huşi 

strugurii în vin. Există o colecţie de vinuri de aproximativ 22.000 de sticle, care datează din 1949, 

printre care se regăsesc atât soiuri din podgoria Huşilor, cât şi din străinătate. Aici se pot organiza seri 

de degustări de vinuri pentru specialişti şi turişti. 
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Turism rural. Multe dintre aşezările vasluiene şi-au păstrat tradiţiile şi obiceiurile în pofida 

transformărilor aduse de progresul tehnic. Satele vasluiene pot oferi turiştilor vacanţe interesante, de 

care aceştia îşi vor aminti întotdeauna cu plăcere. Atmosfera liniştită a satelor îi deconectează şi 

reconfortează. 

 

Pe lângă ospitalitatea tradiţională, pot gusta fructe şi legume proaspăt culese din grădină, 

asistă la muncile tradiţionale, se pot plimba cu caii sau căruţa, pot vizita mănăstirile, conacele boiereşti 

şi muzeele săteşti. Cei care doresc alt gen de activităţi pot organiza partide de vânătoare şi pescuit, 

precum şi drumeţii în pădurile din zonă. 

 

Printre localităţile din Vaslui cu ridicat potenţial de dezvoltare a turismului rural se numără 

Vetrişoaia care se remarcă prin casele cu interior tradiţional şi mobilier vechi, de lemn, prin parcurile 

din centrul satului care abundă în verdeaţă. De asemenea aici există un teatru de vară şi un muzeu 

sătesc cu exponate de etnografie şi istorie. Printre zonele cele mai bogate în tradiţii folclorice şi 

etnografice este Valea Tutovei, între Bârlad şi Dragomireşti. De aici, din comuna Perieni, provine o 

formaţie de cimpoieri fără rival pe plan naţional. În satele Iveşti şi Pogoneşti încă se mai poartă 

costumul popular, de o deosebită frumuseţe. Pentru cei interesaţi de ceramică, la Brădeşti (la 20 km 

depărtare de Bârlad) se află un vechi centru de olărit, iar satul Pădureni, în apropiere de Huşi, se 

remarcă prin marea varietate a construcţiilor şi prin bogăţia elementelor de artă populară. 

 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 

 

Judeţul 

Vaslui 

Capacitate de cazare 
Sosiri 

(mii) 

Înnoptări 

(mii) 

Indicii de utilizare netă a 

capacităţii în funcţiune 

(%) 

Existentă 

(locuri) 

În funcţiune 

(mii locuri-zile) 

2000 850 215.0 30.8 44.0 20,5 

2001 870 233.7 22.0 37.1 15.9 

2002 878 188.3 22.5 34.1 18.1 

2003 799 198.0 22.0 39.0 19.4 

2004 791 226.0 28.0 53.0 23.3 

2005 562 209.6 26.5 46.6 22.2 

2006 580 201.5 29.3 48.5 21.6 

2007 670 225.1 34.7 58.6 26,0 

2008 689 233,5 33.8 58.8 25.2 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

86 

2009 689 240,6 26.3 41.9 17.4 

2010 773 262.2 31.2 48.8 18.6 

2011 818 276.1 38.5 70.5 25.5 

 

 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri 
 

Tipuri de structuri de primire turistică Anul 2012 

Total 45 

Hoteluri 5 

Hosteluri 2 

Moteluri 1 

Cabane turistice 1 

Tabere de elevi și preșcolari 1 

Pensiuni turistice 26 

Pensiuni agroturistice 9 

Institutul Naţional de Statistică 

 
 

4.2.8 Repere economice 

Județul Vaslui are o suprafață de 531 840 ha (ocupă locul 27 din 42 la nivel național în ordinea 

descrescătoare a suprafeței și locul 5 din 6 în cadrul Regiunii Nord-Est). Peste 75% din suprafața 

județului Vaslui este reprezentată de suprafață agricolă. 

 

 

Județul Vaslui a fost puternic industrializat în perioada comunistă și până în anii '90, când 

fabricile au început să dea faliment, aici a fost cel mai mare complex industrial. Astăzi activitatea 

economică principală este agricultura, iar restul ramurilor sunt concentrate în mediul urban. 

 

 Principalele ramuri industriale ale județului sunt: 

 industria mecanică 

 industria chimică 

 industria alimentară 
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 industria textilă 

 

Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de 

mărime, în anul 2011 

Activităţi Total 

din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariați 
0-9 10-49 50-249 250 și peste 

Total 4355 3797 471 68 19 

Agricultura, vânătoare și silvicultură 265 225 34 4 2 

Industrie extractiva 3 2 1 0 0 

Industrie prelucrătoare 528 359 126 28 15 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 38 17 6 3 2 

Construcţii 375 299 63 13 0 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi 

întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a 

bunurilor personale şi casnice 

1969 1812 147 10 0 

Hoteluri şi restaurante 171 149 19 3 0 

Transport şi depozitare  296 268 26 2 0 

Informaţii şi comunicare 86 83 3 0 0 

Intermedieri financiare şi asigurări 42 39 3 0 0 

Tranzacţii imobiliare 47 42 5 0 0 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 274 265 9 0 0 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 

servicii suport 
82 69 9 4 0 

Învăţământ 21 21 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 61 55 6 0 0 

Activităţi de spectacole, culturale si recreative 32 25 6 1 0 

Alte activităţi de servicii  75 67 8 0 0 

Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 

http://www.vaslui.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=487 

 

  

http://www.vaslui.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=487
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Planuri sectoriale de acţiune în județul Vaslui. Priorităţi de dezvoltare în județul Vaslui (extras 

din Strategia de dezvoltare a județului Vaslui 2013-2020): 

 

Nr. 

crt. 
Domeniu Plan măsuri 

1. Dezvoltare urbană 

M1.1. Modernizarea infrastructurii rutiere 

M1.2. Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi 

M1.3. Dezvoltarea serviciilor publice 

M1.4. Dezvoltarea activităţilor culturale 

M1.5. Amenajarea spaţiilor verzi şi a parcurilor 

M1.6. Amenajarea zonelor de agrement şi a pistelor pentru biciclişti 

2. Infrastructură 

M2.1. Reabilitarea şi modernizarea principalelor rute de transport rutier 

M2.2. Construirea rutelor de ocolire a oraşelor 

M2.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţie de interes local 

M2.4. Dezvoltarea reţelelor de drumuri secundare pentru vehicule agricole, 

atelaje şi biciclete 

M 2.5. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitare 

M 2.6. Creşterea siguranţei rutiere 

3. Economie 
M 3.1. Sprijinirea dezvoltării unităţilor economice locale 

M 3.2. Atragerea investiţiilor/investitorilor externi 

4. 
Agricultură și 

dezvoltare rurală 

M 4.1. Conectarea localităţilor rurale ale judeţului la reţelele de utilităţi de bază 

M 4.2. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti 

M 4.3. Promovarea şi conservarea valorilor culturale autohtone 

M 4.4. Dezvoltarea reţelelor de artizanat 

M 4.5. Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole 

M 4.6. Susţinerea dezvoltării activităţilor agricole 

M 4.7. Susţinerea dezvoltării industriei agroalimentare 

M 4.8. Sprijinirea funcţionării Grupurilor de Acţiune Locală (GAL-uri) 

M 4.9. Dezvoltarea capacităţii administraţiilor publice locale de a implementa 

proiecte cu finanţare europeană 

M 4.10. Dezvoltarea unei reţele de colectare / depozitare / valorificare a 

mărfurilor 

M 4.11. Dezvoltarea activităţilor non-agricole în zona rurală 

M 4.12. Dezvoltarea sistemelor de irigaţii pentru agricultură 

5. Mediu 

M 5.1. Îmbunătăţirea managementului deşeurilor 

M 5.2. Intervenţii pentru reabilitarea terenurilor degradate şi pentru protecţia 

zonelor expuse riscurilor 
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Nr. 

crt. 
Domeniu Plan măsuri 

M 5.3. Activităţi de împădurire 

M 5.4. Modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate 

M 5.5. Creşterea ponderii energiei regenerabile în consumul energetic 

6. Turism 

M 6.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de acces spre obiectivele turistice 

M 6.2. Amenajarea corespunzătoare, reabilitarea şi modernizarea obiectivelor cu 

potenţial turistic 

M 6.3. Promovarea adecvată a zonelor, localităţilor şi obiectivelor cu potenţial 

turistic 

M 6.4. Crearea unor noi atracţii turistice 

M 6.5. Dezvoltarea resurselor umane implicate în furnizarea de servicii turistice 

M 6.6. Participarea la evenimente cu profil turistic din ţară şi din străinătate 

7. Social 

M 7.1. Dezvoltarea resurselor umane din domeniul serviciilor sociale 

M 7.2. Sprijinirea mobilizării comunitare şi a voluntariatului 

M 7.3. Dezvoltarea reţelei şi infrastructurii de servicii sociale, cu accent deosebit 

pe serviciile de prevenţie şi serviciile pentru persoane de vârsta a III a 

M 7.4. Dezvoltarea parteneriatelor dintre instituţiile publice, instituţiile de cult şi 

sectorul nonguvernamental 

M 7.5. Dezvoltarea economiei sociale 

M 7.6. Facilitarea accesului la educaţie a grupurilor vulnerabile 

M 7.7.Sprijinirea dezvoltării ONG-urilor furnizoare de servicii sociale 

8. Educație 

M 8.1. Adaptarea ofertei educaţionale la cererile forţei de muncă locale 

M 8.2. Asigurarea accesului elevilor la IT&C 

M 8.3. Sprijinirea activităţilor de tip „şcoală după şcoală‖ 

M 8.4. Campanii de educare şi informare pentru elevi şi tineri 

M 8.5. Reabilitarea infrastructurii de învăţământ 

9. Sănătate 

M 9.1. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii în care funcţionează unităţile 

medico-sanitare 

M 9.2. Dotarea spitalelor şi ambulatoriilor cu echipamente moderne 

M 9.3. Campanii de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la starea 

de sănătate şi importanţa efectuării controalelor medicale periodice 

M 9.4. Dezvoltarea şi susţinerea serviciilor medicale în mediul rural 

M 9.5. Dezvoltarea resurselor umane implicate în actul medical 

10. Cultură 

M 10.1. Dezvoltarea activităţilor culturale pentru publicul larg 

M 10.2. Reabilitarea infrastructurii în care funcţionează instituţiile de cultură 

M 10.3. Organizarea de evenimente culturale de amploare care să promoveze 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

90 

Nr. 

crt. 
Domeniu Plan măsuri 

valorile culturale judeţene 

M 10.4. Inventarierea şi conservarea valorilor culturale tradiţionale vasluiene 

M 10.5. Campanii de conştientizare şi educare privind valorile culturale 

M 10.6. Manifestări şi evenimente culturale moderne, dedicate în special 

tinerilor 

11. 
Administrație 

publică locală 

M11.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării Consiliului 

Judeţean Vaslui 

M11.2. Dezvoltarea resurselor umane 

M11.3. Dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale 
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V. COMUNA PĂDURENI 
 

 

5.1 Localizare 
Comuna Pădureni este situată în partea de est a țări și în sud-estul Podișului Central 

Moldovenesc. Din punct de vedere al localizării în județ, comuna Pădureni este așezată în partea de 

nord- est a județului - la sud de Municipiul Huși, pe valea pârâului Sărata. 

 

Comuna Pădureni se mărginește: 

 la est cu comuna Stănilești 

 la sud- est comuna Lunca Banului 

 la sud cu comuna Vetrișoaia 

 la vest comuna Dimitrie Cantemir 

 la nord-vest cu comuna Crețești 

 la nord cu municipiul Huși 

 

Comuna Pădureni este aşezată la intersecţia 

coordonatelor geografice de 46°37′16″ latitudine 

nordică 28°5′5″longitudine estică. 

 

Principalele căi de acces în comună sunt: DN 

24 şi DJ 244 (DJ244C). 

 

Oraşe importante apropiate: 

 municipiul Huși– 5 km 

 municipiul Vaslui – 55 km 

 municipiul Bârlad – 70 km 

 

 

Distanţa din centrul comunei până la: 

 DN 24 – 5 km; 

 Drum european E581 – 5 km 

 Aeroport Iaşi – 100 km; 

 Port Galaţi – 200 km; 
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5.2 Cadrul natural 
5.2.1 Relief 

Situată în partea de est a judeţului Vaslui, relieful comunei se încadrează în depresiunea 

Elanului şi în zona dealurilor huşene. 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Pădureni se desfăşoară pe depozite argilo-

nisipoase de vârsta Sarmaţianului superior spre baza dealurilor, şi a Meoţianului, spre culmea 

dealurilor. În şesul pârâului Sărata sunt aluviuni argilo-nisipoase de vârsta Cuaternarului superior 

(Holocen). 

Relieful aparţine Dealurilor Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina-Olteneşti, în partea de 

nord şi de nord-vest a comunei, iar în partea centrală şi de sud, aparţine Depresiunii Elan-Sărata. 

Teritoriul se caracterizează prin prezenta unor culmi deluroase prelungi, monoclinale (Dealul Rusca, 

Dealul Cirligati, Dealul din Mijloc, Dealul Recea, Dealul Cotroceni). 

Versanţii văilor sunt afectaţi de pornituri de teren şi râpi. 

Înălţimea maximă a reliefului este de 326  m în partea de nord-vest a comunei, iar cea minimă 

este de 50 m în şesul pârâului Sărata. 

 

5.2.2 Clima 

Clima este temperat continentală, de nuanţă excesivă. 

Temperatura medie anuală a aerului este de 9-9,5
0
C, cantitatea medie anuală de precipitaţii 

atmosferice este de 450-550 mm. Vânturile au frecvenţă şi viteză mare aproape tot anul. 

 

5.2.3 Reţeaua hidrografică 

Hidrografia este reprezentată prin cursurile superioare ale pâraielor Sărata, Buzeşti, Şchiopeni, 

Frigeni şi Seaca, toate cu curgere aproape temporară. 

Regimul hidrologic al acestor cursuri este torential caracterizat prin cresteri de nivele si debite 

primavara la topirea zapezilor si vara la ploi torentiale si prin scurgeri minime iarna. 

Producerea inundatiilor pe cursurile inferioare ale acestor vai este facilitata de pantele 

longitudinale reduse ale sesurilor, de existenta unor sesuri mai largi pana la 500-700 m, de colmatarile 

accentuate, de sectiunile mici ale albiilor minore, de scurgerile de pe versanti, etc. 
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Bazin hidrografic 

Curs de apă 

Localităţi 

afectabile 
Obiective afectabile Cauzele afectării 

Râul Pârâul Mare Pădureni 
- 50 ha teren arabil 

- 20 ha păşune 

- 1 pod subdimensionat  

- scurgeri de pe versanţi 

Râul Pârâul Mare Davideşti 

- 7 locuinţe 

- 20 ha arabil 

- 5 ha păşune 

- locuinţe situate în zone inundabile 

- 2 poduri subdimensionate şi colmatate 

construite fără aviz de GA 

- scurgeri de pe versanţi 

Râul Pârâul Mare Capoteşti 

- 3 locuinţe 

- 50 ha arabil 

- 15 ha păşune 

- locuinţe situate în zone inundabile 

- 2 poduri subdimensionate şi colmatate 

construite fără aviz de GA 

- scurgeri de pe versanţi 

Râul Sărata Ivăneşti 
- 10 locuinţe 

- 100 ha arabil 

- locuinţe situate în zone inundabile 

- scurgeri de pe versanţi 

Râul Saca Ivăneşti 
- 130 ha păşune 

- 1,5 km DC 

- 4 poduri subdimensionate şi colmatate 

construite fără aviz de GA 

Torent Ivăneşti Ivăneşti 
- 3 locuinţe 

- 0,1 km DC 35 
- scurgeri de pe versanţi 

Râul Schiopeni Văleni 

- 20 locuinţe 

- 150 ha arabil 

- 50 ha păşune 

- locuinţe situate în zone inundabile 

- 3 poduri şi podeţe subdimensionate şi 

colmatate construite fără aviz de GA 

- scurgeri de pe versanţi 

Torent Radu Văleni - 7 locuinţe 

- locuinţe situate în zone inundabile 

- 1 pod subdimensionat şi colmatat 

construit fără aviz de GA 

- scurgeri de pe versanţi 

Sursa: A9 A.N. Apele Române – Ape Prut 

 

5.2.4 Solurile 

Învelişul de sol este alcătuit din soluri cenuşii de pădure în partea de nord şi de nord-vest, şi 

din cernoziomuri, tipice şi levigate, în partea centrală şi de sud. Pe versanţii văilor sunt câteva petice 

de soluri sărăturoase. Pe şesurile pâraielor sunt soluri aluviale 
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5.2.5 Vegetaţia  

Vegetaţia este silvică, în partea de nord, nord-vest și nord-est a comunei, vegetația este csilvo-

stepă (naturală şi antropică) şi stepică, în partea centrală şi de sud a comunei. Pe şesul pâraielor creşte 

o vegetaţie higro şi hidrofilă. 

 

5.2.6 Resurse 

Aproximativ 4359 ha din suprafaţa comunei (8872 ha, din care agricolă 6820 ha) o reprezintă 

terenul arabil şi 1084 ha pădure. Principalele activităţi economice ale comunei sunt reprezentate 

domeniului agro-zootehnic. Condiţiile naturale de practicare a agriculturii cât şi a creşterii animalelor 

conferă o foarte bună calitate produselor agricole şi animaliere. 

 

5.3 Repere istorice 
Izvoarele istorice atesta ca teritoriul comunei Padureni a fost locuit inca din perioada 

neoliticului (Cultura Cucuteni), dar abia din Epoca Feudala apar date importante in actele domnesti, cu 

ajutorul carora unii intelectuali ai vremii au incercat sa schiteze mici monografii cu caracter istoric. 

Potrivit acestora, satele care se afla astazi pe teritoriul comunei Padureni sunt sate vechi, care in mare 

parte existau pe la mijlocul secolului al XV-lea. Documente de pe vremea lui Stefan cel Mare le 

amintesc cu dese schimbari de nume, legate fie de numele, fie de poreclele proprietarilor de mosii. 

Pădureni – fost satul Cârligaţi, este de pe timpul lui Ştefan cel Mare (1489), Văleni – fost 

Şchiopeni,din secolul al XV-lea, Ivăneşti – fost Vlădiceni, este din 1686, Căpoteşti este din 1650, 

Rusca apare după 1711, Leoşti şi Davideşti, după 1864. 

 

Pădureni – satul reşedinţă de comună este situat pe un teritoriu cu urme de locuire omenească 

încă din epoca neolitică (Cultura Cucuteni);  

Căpoteşti – sat component, comuna Pădureni, situat pe valea pârâului Buzeşti, afluent pe 

dreapta al pârâului Sărata.  

Davideşti – sat, comuna Pădureni, situat aproape de vărsarea pârâului Cotroceni în pârâul 

Cârligaţi, afluent pe dreapta pârâului Sărata.  

Ivăneşti – sat, comuna Pădureni, situat pe valea pârâului Sărata. 

Leoşti – sat, comuna Pădureni, situat la sud-vest de satul Pădureni, spre izvoarele pârâului 

Cotroceni. În trecut i se spunea Cotroceni.  

Rusca – sat, comuna Pădureni, situat la nord-vest de satul Pădureni, pe un teritoriu cu urme de 

locuire omenească încă din epoca fierului, perioada Hallstatt.  
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Văleni – sat, comuna Pădureni, situat la sud-vest de satul Pădureni, pe valea pârâului 

Şchiopeni, pe un teritoriu cu urme de locuire omenească încă din epoca neolitică, Cultura Cucuteni. În 

trecut s-a numit Şchiopeni, iar sub numele de Făurei este atestat din anul 1448. 

 

5.4 Personalități locale 
În comuna Pădureni au văzut lumina mari personalități ale științei și culturii românești: 

 Constantin I. Bedreag-Davidești (5 august 1883 – 23 ianuarie 1963), profesor 

universitar, fizician, membru corespondent al Academiei Române, membru al 

Academiei de Științe din Paris 

 Bădărău A. Theodor-Leoști (1872-1958), profesor de biologie, director al Liceului C. 

Negruzzi Iași, autor de manual, scriitor 

 Vasile Coban-Leoști (1907-1982), epigramist 

 Constantin Ghiban-Văleni (1919-1959), ofițer, scriitor, autorul romanului ―Cânta la 

Stupca o vioară‖ 

 Dumitru Miron-Rusca (1894), profesor de franceză, director al Liceului Cuza Vodă 

Huși între anii 1924-1926, apoi conferențiar la Universitatea Al. I. Cuza Iași. 
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5.5 Comuna Pădureni în imagini 
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VI. ANALIZA DIAGNOSTIC 
 

6.1 Suprafața și structura administrativă 
Comuna Pădureni are o suprafaţă totală de 8872 hectare, din care 718 ha intravilan şi 8154 ha 

extravilan. 

 

 Alte categorii de terenuri (fondul funciar – sursă date: Primăria Pădureni, aprilie 2014): 

 

Destinație Suprafață (ha) 

Teren agricol  6820 

Teren arabil 4359 

Pășuni 1971 

Fânețe 262 

Păduri 1084 

Livezi 10 

Vii 228 

Luciu de apă (bălți) 19 

Teren neproductiv 655 

 

Organizarea administrativ – teritorială a comunei Pădureni, județul Vaslui 

 

Comuna Pădureni Denumire localitate 

Cod Siruta 

Siruta superior 

165185 

165201 Capotești 

165210 Davidești  

165229 Ivănești 

165238 Leoști 

165194 Pădureni 

165247 Rusca 

165265 Văleni 
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6.2 Demografie 
6.2.1 Populația 

În luna aprilie 2014, conform biroului Evidența Populației din cadrul Primăriei Comunei 

Pădureni, comuna are o populație de 4028 persoane, dintre care 2064 persoane sunt de sex masculin 

(51,2%) și 1964 persoane de sex feminin (48,8%). 

 

 
Sursa: Primăria Comunei Pădureni (aprilie, 2014) 
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Populația stabilă la recensămintele din anii 1992, 2002, 2011 și aprilie 2014. 
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Populația stabilă pe grupe de vârstă la recensământul din 2002 și 2011. 
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97,1% dintre locuitorii comunei Pădureni sunt români. 

 
 

96,7% dintre locuitorii comunei Pădureni sunt ortodocși. 

 

Români 

97.1% 

Necunoscută 

2.9% 

Populația comunei Pădureni, pe etnii 

Ortodocși 

96.7% 

Necunoscută / 

altă religie 

3.3% 

Populația comunei Pădureni, pe religii 
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6.2.1.1 Mişcarea naturală și migratorie 

Natalitatea arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind un 

fenomen complex, în acelaşi timp biologic şi social, influenţat de o serie de factori legaţi între ei: 

economici, politici, socio-culturali. 

 

Mişcarea migratorie externă este determinată de schimbarea domiciliului în altă ţară sau din 

altă ţară în România.  

 

Mortalitatea reprezintă un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populaţie, 

într-o anumită perioadă la totalul populaţiei respective, pe un anumit teritoriu, ţinând cont şi de 

structura populaţiei. 

 

Definit în literatura de specialitate ca diferenţă între numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor 

într-un an, sporul natural este indicatorul care relevă creşterea sau diminuarea naturală a populaţiei. 

Acesta reflectă echilibrul între cele două componente ale mişcării naturale: natalitatea şi mortalitatea. 

 

 

Comuna Pădureni* - anul 2012 

 

Născuți vii 30 

Născuți morți 1 

Decedați 76 

Decedați sub 1 an 1 

Spor natural -46 

Stabiliri de reședință în localitate, la 1 ianuarie 5 

Plecări cu reședință în localitate, la 1 ianuarie 45 

Spor migratoriu -40 

Căsătorii 6 

Divorțuri 6 

* Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
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Fenomenul de nupțialitate defineşte masa căsătoriilor sau a persoanelor care se căsătoresc în 

limitele unei perioade de timp determinate, de obicei anul calendaristic. Pentru analiza nupțialității 

vârsta joacă un rol esențial, legislația majorităţii ţărilor stabilind vârsta minimă la care o persoană 

poate încheia o căsătorie fără alte implicaţii procedurale, în afara de asentimentul cuplului. 

 

Fenomenul de divorţialitate caracterizează masa divorţurilor într-o perioadă de timp 

delimitată. În general, analiza divorţialităţii încadrează numărul divorţurilor în limitele unui an 

calendaristic. Intensitatea fenomenului se stabileşte ca mărime relativă, comparând numărul 

persoanelor care au divorţat în anul calendaristic. 

 

Șomeri. La finalul lunii februarie 2013, numărul șomerilor înregistrați la nivelul comunei 

Pădureni era de 154 persoane, dintre care 60 sunt persoane de sex feminin (38,9%). În perioada 

februarie 2013 - februarie 2014, numărul șomerilor înregistrați a înregistrat un trend oscilator, atingând 

un punct de minimum în decembrie 2013 – 66 șomeri înregistrați și un punct de maximum în luna 

martie 2013 – 169 șomeri înregistrați. 
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6.3 Locuințe 
În comuna Pădureni fondul de locuințe este format din 1833 unități, din care 1817 sunt 

locuințe în proprietate majoritar privată. 

 

În anul 2012, suprafața locuibilă totală din comuna Pădureni era de peste 56,6 mii mp, iar 

suprafața locuibilă pe cap de locuitor era de 14,0 mp/cap locuitor. Suprafața locuibilă pe locuință este 

de 30,9 mp. 

 

În anul 2012, la nivel local au fost finalizate 4 construcții de locuințe din fonduri private 

 

 

Comuna Pădureni* - anul 2012 

 

Locuințe existente – nr. 1833 

Locuințe existente (proprietate privată) - nr 1817 

Suprafață locuibilă – total, mp 56657 

Suprafață locuibilă / cap locuitor – mp/pers. 14,0 

Locuințe terminate 4 

*Direcția Județeană de Statistică Vaslui, Primăria Pădureni, INS București 

 

În ceea ce privește evoluția construcţiilor de locuinţe în ultimii cinci ani se remarcă un trend 

oscilant, al cărui vârf a fost atins în anul 2010 când au fost finalizate 7 locuințe. În ultimii cinci ani 

toate locuințele construite la nivel local au fost realizate din fonduri private 

 

 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

nr. construcții de locuințe 2 4 7 3 4 
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6.4 Infrastructura 
6.4.1 Infrastructura de drumuri 

Principalele căi de acces în comuna Pădureni sunt: DN 24 şi DJ 244 (C). Rutele drumurilor 

județe și comunale care facilitează accesul rutier în satele componente ale comunei Pădureni sunt: 

 DDJ 244C Huşi (DN 24B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir –

traversează comuna  pe o porțiune de 10 km asfaltat 

 DC 35 Pădureni-Ivănești, lungime 10 km - 7 km asfaltat 

 DC 51 Pădureni-Davidești-Capotești, lungime 4,122 km  - 4,122 km asfalt 

 DC 51 B Pădureni-Rusca, lungime 4 km - 2 km piatră 

 DC 51 A Davidești-Leoști, lungime 2 km -1 km piatră 

 

Oraşe importante apropiate: 

 municipiul Huși– 5 km 

 municipiul Vaslui – 55 km 

 municipiul Bârlad – 70 km 

 

Distanţa din centrul comunei până la: 

 DN 24 – 5 km; 

 Drum european E581 – 5 km 

 Aeroport Iaşi – 100 km; 

 Port Galaţi – 200 km; 

 

Rețeaua de drumuri existentă pe teritoriul comunei Pădureni însumează 130,7 km, dintre care 

17 km drumuri asfaltate, 83,7 km de drumuri pietruite și 30  km drumuri de pământ. 

 

Drumul asfaltat din comuna Pădureni (17 km) este într-o stare fizică bună, dar rețeaua de 

drumuri pietruite și de pământ necesită fonduri de întreținere constantă. 
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Situația drumurilor de acces 

 DJ 244C Huşi (DN 24B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir - 

traversează comuna pe o porțiune de 10 km asfalt; 

 DC 35 Pădureni-Ivănești - 10 km, din care 7 km asfaltat 

 DC 51 Pădureni-Davidești-Capotești, lungime 4,122 km , din care 4,122 km asfalt 

 DC 51 B Pădureni-Rusca, lungime 4 km, din care 2 km piatră 

 DC 51 A Davidești-Leoști 2 km, din care 1 km piatră. 

 

Transportul în comun este realizat pe rutele:  

 Huși-Văleni-Dimitrie Cantemir (stații:Rusca, Pădureni, Leoști, Văleni); 

 Huși-Pădureni-Ivănești (Rusca, Pădureni, Davidești, Capotești, Ivănești); 

 Huși-Rusca (circulă de Luni până Vineri). 

13.0%

64.0%

23.0%

Rețeaua de drumuri din comuna Pădureni

Drumuri asfaltate Drumuri pietruite Drumuri de pământ
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6.4.2 Alimentarea cu apă şi canalizarea 

Rețeaua de alimentare cu apă din comuna Pădureni are o lungime de 21 km conform Direcției 

Județene de Statistică Vaslui. 

Din anul 2004 și până în anul 2012 rețeaua simplă de distribuție a apei potabile s-a majorat cu 

7,5 km. 

Potrivit Direcției Județene de Statistică Vaslui, în comuna Pădureni, în anul 2012, cantitatea de 

apă potabilă distribuită consumatorilor a fost de 67 mii mc, din care 55 mii mc pentru uz casnic. 

 
 

La nivelul comunei Pădureni există un număr de 310 fântâni care deservesc locuitorii din 

comună care, în prezent, nu beneficiază de alimentare cu apă curentă în sistem centralizat. 

 

Reţeaua de canalizare din comuna Pădureni are o lungime de 6 km. 
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La nivel local există stație de epurare în care există montat un modul mecano-biologic de 

epurare RESETILVOS cu debit constant, având urm caracteristici: 

 capacitate:maximum 100 mc/zi, 5.0 mc/h; 

 capacitatea instalată: 4,7kW 

 personalul operator:1 persoană; 

 timpul normativ de funcționare a instalației: 1h/zi 

 greutatea instalației uscate:3,220 tone 

 

Stația de tratare a apelor uzate menajere N2-PM1P-80-911.N+C este formată dintr-un bloc de 

rezervoare, instalate subteran, o unitate de depozitare și de dozare a coagulantului și o unitate de 

sterilizare a efluentului amplasată la suprafața solului. 

 

6.4.3 Alimentarea cu energie electrică 

Rețeaua de energie electrică acoperă în totalitate suprafața comunei. 

 

6.4.4 Iluminatul public 

Rețeaua de iluminat public a comunei Pădureni are o lungime de 30 km, fiind în proporție de 

100% formată din cablu aerian. În rețea sunt instalați 400 stâlpi. 

În prezent, rețeaua de iluminat public din comuna Pădureni nu este prevăzută cu lămpi 

ecologice care să se încarce cu energie solară. 

 

Sistemul de iluminat public de la nivelul comunei Pădureni cuprinde 11 de posturi de 

transformare. 

 

6.4.5 Energia termică 

Comuna Pădureni nu beneficiază de sistem de încălzire centralizat, încălzirea locuințelor și a 

instituțiilor realizându-se cu centrale pe gaze și lemn, respectiv sobe lemn sau alte categorii de 

combustibili solizi. 

 

6.4.6 Alimentarea cu gaze naturale 

La nivelul comunei Pădureni nu există rețea de alimentare cu gaze naturale. 

 

6.4.7 Transportul public 

Transportul în comun este realizat pe rutele:  
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 Huși-Văleni-Dimitrie Cantemir (stații:Rusca, Pădureni, Leoști, Văleni); 

 Huși-Pădureni-Ivănești (Rusca, Pădureni, Davidești, Capotești, Ivănești); 

 Huși-Rusca( circula de Luni până Vineri). 

 

6.4.8 Serviciul de salubritate 

Comuna Pădureni aparține de viitoarea platformă intermediară de colectare și prelucrare a 

deșeurilor ce va fi amplasată în comuna Roșiești. 

 

Managementul deşeurilor. La momentul realizării prezentului document strategic, la nivelul 

teritoriului comunei Pădureni există 5 platforme betonate, 15 euro-containere și 200 euro-pubele. 

 

6.4.9 Rețea comunicații 

 
 

Comuna Pădureni* - anul 2012 

 

Internet – număr abonați 200 

Telefonie mobilă 

Din punct de vedere al rețelei de telefonie 

mobilă, la nivelul comunei Pădureni există 

acoperire totală pentru rețelele Orange, 

Vodafone și Cosmote. 

Telefonie fixă 
Rețeaua Romtelecom (la nivel local existând un 

număr semnificativ de abonați) 

CaTV 
Rețeaua de televiziune prin cablu există la 

nivelul întregului teritoriu al comunei 

Primăria Pădureni 

 

 

6.5 Mediu 
Calitatea factorilor mediu: 

 Aer: datorită faptului că în zona, industria a fost şi este slab dezvoltată, gradul de poluare al 

aerului nu este mare. Singurele emisii poluante sunt emisiile mijloacelor de transport auto şi 

cele datorate folosirii necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor de administrare a 
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îngrăşămintelor chimice.  

 

Pentru îmbunătăţirea microclimatului cu aer curat, sănătos, benefic pentru locuitorii comunei, 

se vor  lua  măsura de împădurire a  unor suprafeţe, pe terenuri degradate şi improprii 

agriculturii. 

 

 Apă: potrivit DSP Vaslui, la nivelul comunei Pădureni procentul probelor necorespunzătoare 

din punct de vedere chimic, respectiv microbiologic este de 22%. 

În comuna Pădureni există un număr 310 fântâni. 

 

 Zgomot: nivelul poluării fonice se situează în limite normale, neexistând surse sau factori de 

zgomot. 

 Arii protejate: nu există arii protejate pe raza comunei. 

 

 

6.6 Sănătate 
6.6.1 Infrastructura sanitară 

La nivelul comunei Pădureni infrastructura sanitară cuprinde: 

 Dispensar uman: 2 unități în localitățile Pădureni și Văleni 

 Farmacie umană: 2 unități în localitățile Pădureni și Văleni 

 Cabinet individual medicina de familie: 2 cabinete de medicină de familie 

 Cabinet stomatologic: 1 unitate în localitatea Pădureni 

 

Din punct de vedere al personalului medico-sanitar, actul medical este asigurat de către: 

 2 medici 

 3 asistenți medicali 

 1 medic stomatolog 

 

Dotările din cabinetul stomatologic sunt moderne. 

 

Întrucât comuna Pădureni se află la o distanță de 5 km de municipiul Huși, populația poate 

apela cu ușurință la infrastructura medico-sanitară din mediul urban pentru cazuri mai complicate sau 

care necesită spitalizare / investigații de lungă durată. 
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6.7 Asistență socială 
Situația beneficiarilor de ajutoare sociale. Compartimentul de asistență socială din cadrul 

Primăriei comunei Pădureni: 1 asistent social și 1 asistent social din cadrul Centrului de zi pentru copii 

Pădureni. 

 

La nivel local, există acreditare pentru următoarele servicii sociale primare: activități de 

identificare a nevoii sociale individuale, familiale și de grup; activitate de informare despre drepturi și 

obligații; măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză; măsuri și 

acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate persoanelor în dificultate; activități și servicii de 

consiliere; măsuri și activități de prevenire sau limitare a unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, 

care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 

În luna aprilie 2014, la nivelul comunei Pădureni existau: 

- 36 de dosare în plată VMG (75 de persoane beneficiare); 

- 20 de persoane cu handicap din care: 1 cu asistent personal și 19 cu indemnizații; 

- 14 copii în plasament (PF și AMP). 

 

La nivelul comunei Pădureni, prin proiecte PHARE a fost construit un centru de zi pentru 30 

de copii care provin din familii aflate în dificultate pentru evitarea abandonului școlar. Aici copiii iau 

masă de prânz, își fac lecțiile, se pot odihni și sunt ajutați de cadre didactice pentru a se pregăti. Seara 

sunt transportați înapoi acasă - la familie cu microbuzul. 

 

6.8 Educaţie şi cultură 
6.8.1 Învăţământ 

Infrastructura de învăţământ a comunei Pădureni cuprinde 

 5 unități clasificate ca fiind grădinițe / creșe amplasate în localitățile Pădureni, 

Văleni, Rusca, Ivănești, Davidești 

 4 unități școlare amplasate în următoarele localități: Pădureni, Văleni, Ivănești, Rusca 
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Numărul cadrelor didactice a avut valori oscilante, mărimea efectivului fiind influenţată de 

numărul elevilor. În prezent sunt 30 de cadre didactice care se ocupă de cei 800 preşcolari şi şcolari.  

 

 
 

Populația școlară din comuna Pădureni este formată în cadrul celor 19 de săli de clase și au la 

dispoziție și un număr de 27 de unități PC. 

 

La nivelul comunei Pădureni există 3 terenuri de sport în următoarele sate componente: 

Ivăneşti, Pădureni şi Rusca. 
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6.8.2 Cultură 

6.8.2.1 Centrul Cultural Pădureni 

Pentru anul 2014, Planul de acțiuni pentru Centrul Cultural pădureni este: 

 15 ianuarie – Să ne amintim de Eminescu 

 8 martie – Sărbătorile primăverii 

 29 mai – De înălțare, onor Eroilor 

 20 iunie – Aniversarea a 25 ani de înfrățire Pădureni-Merdrignac 

 26-29 iunie – Atelier de confecționare a măștilor pentru obiceiurile de iarnă și dans 

popular – acțiune județeană în colaborare cu CJCPCT Vaslui 

 15 august – Târgul producătorilor agricoli 

 7 septembrie – Festivalul anual Hora, ediția a XXXVIII-a 

 6 octombrie – Ziua înțelepciunii (dedicată pensionarilor) 

 20 decembrie – Datini și obiceiuri 

 31 decembrie – Organizarea revelionului 

 

6.8.2.2 Ansamblul „Stejărelul“ din Pădureni 

Comuna Pădureni este descrisă în presa națională ca fiind Pădureni, satul cu hore şi viori. 

 

Ansamblul „Stejărelul― din Pădureni a luat fiinţă în anul 1973
1
, la iniţiativa învăţătorului 

Temistocle Diaconu, un împătimit iubitor al tradiţiilor şi folclorului românesc, astăzi primar al 

localităţii natale. 

Prima participare la un festival adevărat a micilor artişti a fost la „Scoica de aur―, Constanţa, 

în 1975, când au câştigat şi primele premii. Doi ani mai târziu aveau să câştige marele trofeu la acelaşi 

festival. Au urmat turnee în Republica Moldova (1977), la Festivalul din Ličge, Belgia - Marele 

Premiu (1979), la Festivalul Internaţional de la Nice, Franţa, spectacole susţinute la München, 

Germania, la Festivalul de la Kielce, Polonia (1985), participarea la Festivalul Internaţional din 

Ungaria (1986), reprezentarea României la Festivalul Internaţional de Folclor din Istanbul, Turcia 

(1989), deplasări în fiecare an în Belgia şi Franţa (1990/2000), participarea la Festivalul Internaţional 

de Folclor „HORA― de la Muzeul Satului, alături de formaţii din Italia şi Thailanda (1997) şi la 

Festivalul Internaţional de Folclor de la Pizen, Cehia (1998). A urmat apoi o serie de spectacole de 

excepţie în Belgia: la Bons Villiers, în cadrul Festivalului Mondial de Folclor Saint-Ghislain şi în 

cadrul Festivalul Internaţional de Folclor de la Carignan. Totul a culminat cu participarea, în 1999, la 

                                                           
1 sursa informațiilor și fotografiilor: http://ziarullumina.ro 
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Festivalul „La Fęte de Vignerons―, Vevey, Elveţia, o sărbătoare care are loc o dată la 25 de ani, aici 

cei de la Pădureni fiind singurii străini invitaţi. 

 

Azi „Stejărelul― din Pădureni are un palmares imens de premii, trofee, diplome, toate rodul 

muncii a cinci generaţii vreme de 30 de ani. Sutele de premii sunt păstrate şi pot fi admirate de orice 

vizitator într-o sală special amenajată în Centrul Cultural din localitate. 
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6.8.2.3 Biblioteca comunală 

Biblioteca este parte integrată a procesului educațional, partener cheie în educație și în prezent 

pune la dispoziția cititorilor 18.500 volume de cărți.  

 

În prezent, biblioteca este într-un proces amplu de reabilitare, iar activitatea acesteia este 

momentan întreruptă. 

 

Biblioteca comunală din comuna Pădureni a fost înființată în anul 1960. 

 

6.8.2.4 Viața spirituală 

În comuna Pădureni există 5 biserici, câte una în fiecare localitate componentă după cum  

urmează: 

 Biserica Sfântu Gheorghe – localitatea Pădureni 

 Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – localitatea Pădureni 

 Biserica Sfinții Mihail și Gavril – localitatea Văleni 

 Biserica Sfântul Nicolae – localitatea Văleni 

 Biserica Sfântul Ioan – localitatea Rusca 

 Biserica Sfântul Nicolae – localitatea Ivănești 

 Biserica Sfinții Mihail și Gavril – localitatea Davidești 

 Biserica Sfântul Dumitru – localitatea Leoști 

 

Biserica Sfântul Gheorghe (localitatea Pădureni) 

Din documentele ce s-au găsit în anuarul Casei Bisericii și din arhivă, sa constatat că Biserica 

parohială cu hramul Sfântu Gheorghe fost zidită din vălătuci în anul 1728. Aceasta a ars, iar în anul 

1792 se ridică o biserică nouă tot din vălătuci care se menține până în anul 1832. 

 

La începutul anului 1832, se zidește din cărămidă pe temelie de piatră o altă biserică, care este 

acoperită cu șindrilă și se menține în această situație până în anul 1885, când i se mai fac unele 

reparații. În anul 1906 s-a ridicat din cărămidă clopotnița lipită de biserică în partea de apus și s-a 

acoperit cu tablă ambele clădiri. La aceste reparații și la zidirea clopotniței au contribuit Nicolae 

Solomon și Ioan Hristache Ciulei. 

 

Cutremurul din anul 1940, a făcut ca biserica și clopotnița să se dărâme până la temelie. În 

anul 1956 turnul clopotniței a fost refăcut din lemn, iar acoperișul bisericii a fost acoperit cu tablă 
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neagră care a fost vopsită. Toată reparația a fost realizată la îndemnul Preotului Paroh Dumitru Obreja 

și cu contribuțiile enoriașilor.  

 

Biserica din satul Pădureni are formă de Cruce simplă în interior și exterior. Pereții în interior 

sunt pictați. Icoanele din Catapeteasmă, ca și celelalte din Biserică sunt pictate în ulei. Ele nu prezintă 

importanță istorică sau artistică. De asemenea Biserica nu posedă alte obiecte de valoare istorică 

artistică și documentară și nici metale prețioase. 

 

De la 1811, arhivele atestă următorii preoți ai Biserici Sfântul Gheorghe: 

 Preotul Lupu care a slujit 20 de ani 

 Preot D.Popa care a slujit 15 ani 

 Preotul D. Dumbravă - 20 ani 

 Preotul Dumitru Stoica – 5 ani 

 Preotul Nicolae Vîlciu - 2 ani 

 Preotul Gheorghe Stoica – 5 ani 

 Preotul Ioan Cașu – 48 ani 

 Gheorghe Tinirean – 24 ani 

 Dumitru Obreja din 1950 – prezent 

 

Cântăreții care au slujit la această parohie sunt: Ioan Cașu, Ioniță Buznea, Haralamb Popa, 

Hristache Ciulei, Panaite Ciulei, Dumitru Ciulei, Ioan Spiridon, Vasile Hadarag, Gavril Ciulei și în 

prezent Emil Ciulei. 

 

 

Biserica Sfântul Ioan (localitatea Rusca) 

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din această localitate a fost construită în anul 1830. Această 

dată se regăsește după cele trecute în anuarul Casei Bisericești și în Monografia Bisericii, și după 

inscripțiile ce se găsesc pe icoana Domnului Isus Hristos, unde este scris ‖Ieremia Mocanu și soția 

Ana anul 1836‖, iar pe alte icoane se regăsește anul 1833.  

 

Din pomelnicul bisericii Rusca, se cunoaște că biserica este zidită din banii Preotului Ieremia 

Clescă paroh în acest sat. 
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Construcția Bisericii are temelia de piatră pe care sunt puse tălpoaie de lemn de stejar și în sus 

furci de lemn îmbrăcați cu vălătuci de stuf și acoperită cu șindrilă. Biserica are formă de cruce simplă 

în interior și exterior. Pereții în exterior nu sunt pictați. Icoanele din catapeteasmă ca și celelalte din 

biserică sunt pictate în ulei. Acestea nu reprezintă importanță istorică sau artistică. Pictorul lucrărilor 

din biserică nu este cunoscut.  

 

În anul 1908 s-a pus tablă galvanizată pe acoperișul Bisericii, ridicându-se și clopotnița din 

cărămidă până la înălțimea pereților bisericii, iar turnul clopotniței în sus este făcut din lemn și 

scândură, acoperită cu tablă. Această construcție s-a făcut cu contribuția enoriașilor la îndemnul 

Preotului paroh Ioan Cașu. 

 

În anul 1966, s-a înlocuit acoperemântul vechi de la Biserică cu tablă galvanizată, atât pe 

biserică cât și pe clopotniță, făcându-i-se și reparații în interior și exterior, iar temelia de piatră a fost 

cimentată. Toată cheltuiala pentru aceste reparații s-a făcut de la locuitorii satului la îndemnul 

Preotului paroh Dimitrie Obreja.  

 

Drumul de acces din orașul Huși până în satul Rusca se parcurge în orice timp pe șoseaua Huși 

– Pădureni – Rusca cu mașini sau căruțe, distanța fiind de 7 km. 

 

În acest moment starea bisericii Sfântul Ioan din localitatea Rusca este bună, fiind întreținută 

în bune condiții. 

 

6.8.2.5 Evenimente culturale locale 

Evenimentele locale (sărbătorile) din comuna Pădureni sunt: 

 Festivalul anual ―Hora― - prima duminică din septembrie 

 Ziua înțelepciunii -  prima duminică din octombrie 

 Târgul producătorilor agricoli - 15 august 

 Sărbătoarea satului Rusca ―Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul‖ - 29 august 

 Ziua Femeii - 8 martie 

 Revelionul - 31 decembrie 
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6.9 Economie 
6.9.1 Agricultură 

6.9.1.1 Cultivarea cerealelor 

Principalele cereale cultivate pe raza comunei Pădureni sunt: porumbul, grâul, ovăz și 

orzoaica. În perioada 2010-2012, suprafața medie cultivată cu cerealele menționate anterior este de 

1765,3 ha. 

Cereale cultivate 
Suprafaţa cultivată – ha 

2010 

Suprafaţa cultivată – ha 

2011 

Suprafaţa cultivată – ha 

2012 

Porumb 680 839 750 

Grâu 886 668 989 

Ovăz 55 55 55 

Orzoaică 147 96 76 

Total suprafaţă 1768 1658 1870 
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6.9.1.2 Cultivarea plantelor uleioase 

În comuna Pădureni plantele uleioase cultivate sunt rapița și floarea soarelui. Suprafața 

cultivată cu plante uleioase este de 993 ha (fiind în creștere față de anii precedenți). 

Plante uleioase 

cultivate 

Suprafaţa cultivată – ha 

2010 

Suprafaţa cultivată – ha 

2011 

Suprafaţa cultivată – ha 

2012 

Rapiță 26 388 388 

Floarea soarelui 647 346 605 

Total suprafaţă 673 734 993 

Suprafața cultivată cu floarea soarelui a înregistrat o scădere de 301 ha în anul 2011 față de 

anul 2010 și de 42 în anul 2012 față de anul 2010, în timp ce suprafața cultivată cu rapiță a crescut cu 

362 ha. 
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6.9.1.3 Cultivarea legumelor 

Principalele legume cultivate pe raza comunei Pădureni sunt: tomatele, varza, cartoful, ceapa, 

usturoiul, ardei, castraveți,morcovi și fasole. În perioada 2010-2012, suprafața medie cultivată cu 

tomate, varză și cartofi a fost de 143,3 ha. 

Legume 

cultivate 

Suprafaţa cultivată – ha 

2010 

Suprafaţa cultivată – ha 

2011 

Suprafaţa cultivată – ha 

2012 

Tomate 50 50 50 

Varză 50 50 50 

Cartofi 50 30 50 

Total suprafaţă 150 130 150 

Suprafața cultivată cu cartofi a fost cu 20 ha mai mică în anul 2011 față de anul 2010 și anul 

2012, în timp ce suprafețele cultivate cu tomate și varză au rămas constante – 50 ha / cultură / an. 
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În perioada 2010-2012, suprafața cultivată cu ceapă, usturoi și ardei a fost de 100 ha. 

Legume 

cultivate 

Suprafaţa cultivată – ha 

2010 

Suprafaţa cultivată – ha 

2011 

Suprafaţa cultivată – ha 

2012 

Ceapă 50 50 50 

Usturoi 20 20 20 

Ardei 30 30 30 

Total suprafaţă 100 100 100 
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În perioada 2010-2012, suprafața cultivată cu castraveți, morcovi și fasole a fost de 80 ha. 

Legume 

cultivate 

Suprafaţa cultivată – ha 

2010 

Suprafaţa cultivată – ha 

2011 

Suprafaţa cultivată – ha 

2012 

Castraveți 30 30 30 

Morcov 20 20 20 

Fasole 30 30 30 

Total suprafaţă 80 80 80 
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6.9.1.4 Cultivarea viței de vie 

Suprafața cultivată cu viță de vie în comuna Pădureni este de 258 ha. La nivel local, suprafață 

de teren agricol cultivată cu viță de vie nobilă este 114 ha (44,2% din suprafața totală cultivată cu viță 

de vie). 

 

Viță de vie 

cultivată 

Suprafaţa cultivată – ha 

2010 

Suprafaţa cultivată – ha 

2011 

Suprafaţa cultivată – ha 

2012 

Viță de vie nobilă 114 114 114 

Viță de vie nobilă 144 144 144 

Total suprafaţă 258 258 258 
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6.9.1.5 Creşterea animalelor 

Efectivul de animale înregistrat în registrul agricol: 

 

Animale 
Număr capete animale –  

2010 

Număr capete animale –  

2011 

Număr capete animale –  

2012 

Bovine 1056 1056 1056 

Ovine și caprine 10332 10322 10332 

Porcine 1218 1218 1218 

Păsări 16374 16374 16374 

 

În comuna Pădureni, în perioada 2010-2012 efectivul de animale a rămas constant. Astfel, în 

anul 2012, la nivel local, existau 1056 bovine,10332 ovine și caprine, 1218 porcine și peste 16,3 mii 

păsări. 
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La nivelul comunei Pădureni există un dispensar veterinar, iar serviciile medicale veterinare 

sunt asigurate de către un medic veterinar și doi tehnicieni veterinari. 

 

6.9.1.6 Pomicultură 

Pomicultura nu reprezintă un sector tradițional pentru comuna Pădureni și locuitorii din zonă. 

Pe suprafața comunei Pădureni nu există livezi. 

 

6.9.1.7 Piscicultură 

La nivelul teritoriului comunei Pădureni, suprafața acoperită cu luciu de apă (bălți) este de 19 

ha, dar la nivel local nu există  bălţi amenajate sau bălți care să poată fi amenajate pe viitor. 

 

6.9.1.8 Silvicultură 

În comuna Pădureni există o suprafață de 1084 ha acoperite cu păduri și altă vegetație 

forestieră. Această suprafață raportată la suprafața totală a fondului funciar reprezintă 12,2%. 

 

Fondul forestier al comunei  Pădureni este arondat Ocolului Silvic Huşi 

 

Pe raza comunei Pădureni nu există arii protejate. 
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6.9.2 Mediul de afaceri 

Specificul comunei Pădureni este preponderent agro-zootehnic. 

 

Lista cu agenţii economici ce își desfășoară activitatea economică pe raza comunei Pădureni și 

numărul de angajați / agent economic este: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire Domeniu de activitate 

Număr 

angajaţi 

1 S.C. PASMARI S.R.L. comerț 3 

2 S.C. GAVRILITA S.R.L. comerț 2 

3 S..C. LEVANTICA S.R.L. comerț /farmacie 1 

4 I.I. CACIULA ANDREEA comerț 3 

5 S.C. ZOOVASVET S.R.L. dispensar veterinar 1 

6 S.C. MIDOSTEF S.R.L. confecționare încălțăminte 10 

7 I.I. BUBULAC ION comerț 1 

8 I.I. MALES MARINELA comerț 1 

9 I.I. TINTA ANTON comerț 1 

10 I.I. GRECU CRISTINEL comerț 1 

11 I.I. TIGANASU ROZALIA comerț 1 

12 I.I. CIULEI MIHAELA comerț 1 

13 S.C. SILVERMARG COMPANY S.R.L. comerț 1 

14 I.I. BEJAN SPIRIDON comerț 1 

15 I.I. GRECU COSTEL comerț 1 

16. I.I. BACIU MIOARA comerț 1 
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Numărul total de angajați din mediul privat (angajați la cei 16 agenți economici ce își 

desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Pădureni) este de 30 persoane. 
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Conform datelor disponibile la Direcția Județeană de  Național de Statistică, numărul mediu
2
 

al salariaților înregistrați pe teritoriul comunei Pădureni era de 88 persoane în anul 2007 și de 107 în 

anul 2012. 

 

 
 

 

 

  

                                                           
2
 Definție conform INS: Numărul mediu al salariaților reprezintă numărul de salariați angajați cu contracte individuale de muncă, plătiți de 

întreprindere pentru o durată medie normală a timpului de lucru, pe perioada de referință. Se determină ca medie aritmetică simplă calculată prin 

împărțirea sumei efectivelor zilnice de salariați din perioada de referință [....] 

0 20 40 60 80 100 120 140

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012

Numărul mediu al salariaților 88 107 125 116 103 107

Numărul mediu al salariaților - comuna Pădureni 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

149 

Numărul mediu de salariați pe domenii de activitate: 

Nr. 

crt. 
Domeniu Număr mediu salariați 

Procent din 

total (%) 

1 învățământ  39 36.4% 

2 comerț 26 24.3% 

3 sănătate și asistență socială 16 15.0% 

4 administrație publică și apărare 14 13.1% 

5 agricultură, silvicultură și pescuit 8 7.5% 

6 hoteluri și restaurante 2 1.9% 

7 activități profesionale, științifice și tehnice 1 0.9% 

8 activități de spectacole, culturale 1 0.9% 

 Total 107 100.0% 
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6.10 Turism 
6.10.1 Obiective și evenimente turistice 

În comuna Pădureni se află Conacul Jean Atanasiu (în satul component Ivăneşti) și Biserica 

„Sfântul Nicolae‖ , din satul Văleni ce datează din anul 1850 - conform Listei monumentelor istorice 

2006 - Ministerul Culturii și Cultelor. 

 

Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul naţional al 

judeţului Vaslui  intenţionează să reabiliteze şi integreze în turismul din spaţiul rural conacul de la 

Ivăneşti şi să reabiliteze centrul de ţesături de interior Pădureni. 

 

Din punct de vedere al infrastructurii de agrement în comuna Pădureni există următoarele 

facilități ce aduc venituri la bugetul local:  

 lângă clădirea primăriei a fost construită o piscină și un lac de agrement în jurul cărora a 

fost amenajat un spațiu cu grătare, foișoare și mini-terenuri de sport pe care oricine le poate 

închiria. (în anul 2013 a fost înregistrat recordul de persoane care au intrat la piscină, pe bază 

biletelor de intrare: 860 de persoane) 

 în zonă centrală a fost amenajat un alt spațiu verde cu terase, foișoare și locuri de joacă 

pentru copii, spații ce pot fi închiriate 

 

Parcul din centrul comunei – ce este descris ca fiind inedit este  încântător – găzduiește replici 

ale celebrelor lucrări ale lui Brâncuşi (realizate la scară redusă): „Coloana infinitului― şi „Masa 

tăcerii―. 

Zonă de agrement aranjată în stil rustic poartă numele de „Grădina amintirilor―. 

Un aspect foarte important la nivel local este faptul că toate elementele de mobilier din spațiul 

public, precum și din școală sunt construite în cadrul atelierului primăriei, iar activitățile Sălii 

Armonia, ale centrului cultural și ale piscinei produc o șeptime din bugetul comunei Pădureni la 

capitolul venituri. 
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Evenimentele locale (sărbătorile) din comuna Pădureni sunt: 

 Festivalul anual ―Hora― - prima duminică din septembrie 

 Ziua înțelepciunii -  prima duminică din octombrie 

 Târgul producătorilor agricoli - 15 august 

 Sărbătoarea satului Rusca ―Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul‖ - 29 august 

 Ziua Femeii - 8 martie 

 Revelionul - 31 decembrie 
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6.11 Administraţie publică 
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Organigrama Primăriei Comunei Pădureni 

 

 
 

Funcție Nume și prenume 

Primar DIACONU TEMISTOCLE 

Viceprimar PASCAL COSTICA 

Secretar PASCARU GINA 

Contabil TIRZIMAN MIOARA 

Consilieri:              1. BUCIUMAS SILVIU 

2. CIULEI CATALINA 

3. GAVRILITA VASILE 

4. TIRON MIRELA 
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Funcție Nume și prenume 

5. CORCODEL LICA 

6. LAZAR GHEORGHE 

7. CIORBA ILIE 

8. RIPANU IOAN 

9. MIHAI CORNELIA 

10. CARP GEORGEL 

11. SANDU ANDRIAN 

12. TABARA IONEL 

 

 

Structura Primăriei din comuna Pădureni pe departamente: 

Achiziţii publice  

Integrare europeană 

CRETU LARISA EVANDIA 

Compartimentul agricol/urbanism MIHAI GHEORGHE 

POPA MIHAI 

Compartimentul asistență socială Starea civilă PASCAL CAMELIA KORINA 

Serviciul voluntar pentru situații de urgență DIACONU TIMI 

Contabilitate şi finanţe:  

Impozite si taxe. 

Amenzi persoane 

HODOROGEANU NICOLETA 

Casierie POPA ELIZA 

Administrativ gospodăresc PETREA IOANA 

Posturi vacante - 

Servicii subordonate:  

1.Centrul cultural  

Responsabil centrul cultural GHEORGHIU ANDREEA ROXANA 

Coregraf MOCANU ADRIAN 

Îngrijitor MANTA MIRELA 

2.Centrul de zi pentru copii  

Responsabil centru SPATARIU ANCA ELENA 

Administrator  CAPSA MIRELA 
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mii lei 

Venituri 2009 2010 2011 2012 

Venituri proprii 776,3 754,77 822,29 884,1 

Venituri fiscale 2495,2 2009,58 2072,19 2789 

Venituri guvernamentale 0 4085,69 6692,0 - 

Alte categorii de venituri 59,8 287,57 645,87 335,9 

 

mii lei 

 2013 2014 2015 2016 

Buget preconizat 3405 3488 3568 3783 

 

 
 

0 1000 2000 3000 4000

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016

Buget preconizat - mii lei 3405 3488 3568 3783

Buget preconizat - comuna  Pădureni 
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VII. ANALIZA SWOT 

 

 
Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Pădureni a fost evaluarea 

situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie care a permis analiza în detaliu a tuturor 

aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

 

Scopul final al acestei evaluări reprezintă atât formularea obiectivelor strategice ale comunei 

Pădureni pe termen lung, cât şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare pentru a atinge obiectivele stabilite. 

 

Analiza SWOT s-a realizat în cadrul grupurilor de lucru organizate la sediul Primăriei 

comunei Pădureni ce au adunat persoane ce activează în domeniile: demografie, sănătate, asistenţă 

socială, educaţie, cultură, economie, agricultură, turism, infrastructură, mediu unde au participat actori 

locali. 

În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument managerial, 

pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante care vor afecta, într-un mod 

sau altul, evoluţia viitoare a comunei Pădureni. 

 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte 

dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în 

cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase.  

 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel 

mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic. 

 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:  

- realizarea unei analize preliminare; 

- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 

- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 

- articularea documentului strategic. 

  

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari) 
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Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 

 

Pentru a avea certitudinea că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de 

dezvoltare a comunei Pădureni, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi pentru 

accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020. 

 

Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare și prezentate 

în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și amenințărilor. 

 

 Punctele tari se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacitățile de care 

comunitatea dispune și care sunt superioare celor deținute de alte comunități similare. 

 

 Punctele slabe se referă la mediul intern și reprezintă resursele și capacitățile insuficiente sau 

de o calitate inferioară celor deținute de alte comunități similare. 

 

 Oportunitățile se referă la mediul extern și reprezintă suma evoluțiilor favorabile ale 

mediului de ansamblu al țării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările 

legislative, integrarea europeană și posibilitatea oferită comunității de a se dezvolta într-o formă 

superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 

 Amenințările se referă la mediul extern și reprezintă evoluțiile defavorabile ale acestuia 

privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 

mentalitate, lacunele legislative și evoluțiile economice negative sau instabile care afectează 

capacitatea comunității de a atinge obiectivele strategice pe care și le-a propus. 
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În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza 

elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

 

 
 

  

COMUNA  

PĂDURENI 

1. Dezvoltare 
infrastructurii 

Competivitate 

Confort social 

2. Dezvoltare 

economică 

Agricultură 
modernă 

Locuri de muncă 

3. Dezvoltarea 
servciilor publice 

Educație și cultură 

Sănătate 
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7.1 Agricultură şi dezvoltare rurală 
 

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Condițiile climatice locale sunt favorabile agriculturii 

și zootehniei 

- Solurile de calitate și fertile 

- Forţă de muncă are experiență în agricultură (fiind 

transmisă din generație în generație) 

- 76,8 din suprafața totală a fondului funciar local este 

reprezentată de teren agricol (6820 ha dintr-un total de 

8872 ha) 

- 63,9% din suprafața agricolă a comunei este teren 

arabil ( 4359 ha dintr-un total de 6820 ha) 

- Producția agricolă este susținută cu utilaje moderne 

- Condițiile naturale favorabile culturilor de viță de vie 

(atât nobilă, cât și hibridă) 

- La nivel local există o suprafață de 114 ha teren 

acoperită cu viță de vie nobilă 

- Efectivul de animale bogat și diversificat cuprinzând 

bovine, ovine, caprine, porcine și păsări 

- Existenţa la nivel a infrastructurii de susținere a 

potențialul zootehnic: dispensar veterinar, medic 

veterinar şi tehnicieni veterinari 

- Comuna face parte Grupul de Acțiune Locală 

―Moldo-Prut‖ 

- Existența la nivel local a suprafețelor de teren agricol 

degradate și neproductive (9,6%; 655 ha teren 

neproductiv din-un total de 6820 ha teren agricol) 

- Utilaje agricole insuficiente (parc auto agricol mic) 

- Sistemul de colectare, prelucrare şi valorificare 

superioară a produselor agricole locale se face în 

cantităţi mici (individual) 

- Fondurile financiare insuficiente pentru modernizarea 

şi popularea infrastructurii zootehnice 

- Serviciile de consultanţă slab reprezentate la nivel 

local 

- Inexistența la nivel local a unui centru de însămânţare 

artificială 

- Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură 

- Veniturile mici pentru agricultori 

- Investiţii insuficiente în agricultură 

- Lipsa unui spirit de asociere între proprietarii de teren 

agricol și creșterea productivității prin prelucrarea 

terenurilor compacte 

 

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Posibilitatea obţinerii în gospodării a produselor 

naturale, ce pot fi comercializate, astfel populația își 

poate suplimenta veniturile 

- Promovarea intensă la nivel național a produselor 

- Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele 

agro-alimentare de pe piaţa Uniunii Europene; 

- Piaţa de desfacere mică pentru produsele agro-

alimentare din gospodării la nivel județean și regional; 
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naturale și educarea populației în ceea ce privește 

alimentația sănătoasă 

- Facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor 

agricole 

- Existenţa cadrului legislativ pentru întemeierea şi 

dezvoltarea exploatărilor agricole, respectiv a fermelor 

zootehnice 

- Existenţa unor asociaţii profesionale şi a unor 

organisme de sprijin a producătorilor 

- Disponibilitatea fondurilor europene ce pot fi 

absorbite în vederea dezvoltării agriculturii și spiritului 

antreprenorial inovativ 

- Existenţa Planului Naţional Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală 

- Existența GAL-ului Moldo-Prut ce promovează 

accesarea fondurilor europene și organizează sesiuni 

de informare în acest sens 

- Absenţa unui cadru legal pentru protejarea producţiei 

agricole interne 

- Cadrul legislativ instabil ce poate conduce la 

descurajarea producătorilor 

- Resurse financiare reduse / insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor din domeniul 

agricol 

- Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce pot 

conduce la scăderea randamentului în agricultură 

- Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în 

agricultură şi existența riscului de inundaţii 

- Capacităţile reduse de prelucrare a producţiei 

vegetale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf 

de producţie 
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7.2 Infrastructură și mediu 
 

INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Comuna are o suprafață de 8872 ha și 7 sate 

componente: Pădureni, Căpotești, Davidești, Ivănești, 

Leoști, Rusca și Văleni 

- Centru urbane importante apropiate: Huși (5 km), 

Vaslui (55 km), Bârlad (70 km) 

- Existența unei infrastructurii de acces  ce este într-o 

stare bună 

- Existența la nivel local a unui sistem organizat de 

transport în comun și a stațiilor transport special 

amenajate; 

- Existența la nivel local a rețelei de alimentare cu apă 

potabilă, a rețelei de canalizare și a unei stații de 

epurare moderne 

- Existența reţelei de electricitate ce acoperă integral 

teritoriul comunei; 

- Reţeaua de iluminat public este bine dezvoltată și 

acoperă principalele puncte din comună; 

- Existența reţelei de comunicare (telefonie fixă şi 

mobilă, interne) 

- Desfășurarea la nivel local a unor campanii de 

educare a populației cu privire la protecția mediului; 

- Platformele de gunoi sunt închise; 

- Implementarea la nivel local al sistemului de 

management al deșeurilor solide (dezvoltat la nivel 

județean); 

- Existența punctelor special amenajate pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor 

- Existența dotărilor pentru intervenție în caz de 

urgență  

- Existența unei rețele de voluntari pentru intervenții în 

caz de urgență 

- Existența drumurilor pietruite (90 km) și drumurilor 

de pământ (30 km) 

- La nivel local nu există rețea de gaze naturale  

- Comuna Pădureni aparține de viitoarea platformă 

intermediară de colectare și prelucrare a deșeurilor ce 

va fi amplasată în comuna Roșiești 

- Educaţia ecologică superficială în rândul populației; 

- Colectarea neselectivă a deşeurilor în rândul 

populației și agenților economici în vederea reciclării, 

refolosirii, recuperării sau valorificării lor 

- Existența situațiilor în care agenţii economici nu țin 

cont de aplicarea  normelor protecţie a mediului 

înconjurător 

- Insuficienta preocupare a agenţilor economici în 

recuperarea şi refolosirea ambalajelor 

- Poluarea apelor de suprafață și subterane întrucât 

există infiltrări necontrolate întrucât rețeaua de 

canalizare nu acoperă tot teritoriului comunei 

- La nivel local nu există arii protejate 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența la nivel județean al unui Sistem integrat de 

management al deșeurilor solide 

- Existența fondurilor externe destinate pentru 

modernizarea drumurilor comunale și sătești;â 

- Existența fondurilor externe rambursabile și  

nerambursabile ce vizează sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii locale 

- Existența organizațiilor și asociațiilor non-profit și 

neguvernamentale ce pledează pentru agricultura 

ecologică, protecția mediului și dezvoltare durabilă 

- Existența, în special – în zona urbană, a firmelor de 

consultanță ce pot oferi sprijin și transfer de informație 

în ceea ce privește accesarea fondurilor europene în 

mediul rural 

- Existența campaniilor de informare organizate de 

APDPR, APIA etc. care vizează creşterea indicelui de 

absorbţie a fondurilor europene nerambursabile 

- Existenţa Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă 

cu filiale judeţene ce oferă sprijin pentru dezvoltarea 

mediului rural şi agricol 

 

- Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi 

co-finanţarea proiectelor finanţate prin fonduri 

europene; 

- Atitudinea de indiferență a populației și a agenților 

economici față de mediul înconjurător și conservarea 

acestuia. 
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7.3 Economie și turism 
 

ECONOMIE ȘI TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența potențialului pentru obţinerea de produse 

ecologice 

- Existența tradiției locale în creșterea animalelor 

- Existența unor întreprinzători locali ce își desfăşoară 

activitatea în domenii precum comerț, confecționarea 

încălțămintei, farmacie etc. 

- Existența structurilor economice ce asigură locuri de 

muncă localnicilor (aproximativ 30 locuri de muncă); 

- Administrația Locală manifestă și oferă interes și 

sprijin pentru potențialii investitori 

- Existența și păstrarea tradițiilor locale 

- Existența la nivel local al Ansamblului Stejărelul 

înființat în anul 1973  

- Existența la nivel local a Sălii Armonia unde se 

organizează evenimente culturale 

- Existența unui cadru natural cu potențial turistic 

(pentru agro-turism și turismul de agrement, respectiv 

turismul cultural) 

- Existența spațiilor verzi puse în valoare prin Parcul 

existent la nivel local 

- Existenţa bisericilor ortodoxe ce promovează 

tradițiile locale 

- Existența Bisericii „Sfântul Nicolae‖, din satul 

Văleni ce datează din anul 1850 și care este declarată 

monument istoric 

- Existența la nivel local a Conacul Jean Atanasiu (în 

satul component Ivăneşti) pe care autoritățile centrale 

vasluiene și-au propus să îl renoveze și să îl introducă 

în circuitul turistic rural 

- Existența la nivel a Piscinei care atrage turiștii din 

zona municipiului Huși și care i-a adus notorietate la 

- Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru 

susţinerea/promovarea unor investiţii 

- Slaba diversificare a societăţilor în domeniile 

industriei uşoare şi alimentaţiei 

- Infrastructura de susținere a mediului de afaceri local 

este deficitară 

- Absenţa implementării sistemului de calitate în 

cadrul proceselor de producţie şi a produselor 

- Lipsa centrelor de colectare și prelucrare a produselor 

agricole 

- Reprezentanții mediului de afaceri manifestă un grad 

scăzut de interes cu privire la normele europene și 

accesarea fondurilor nerambursabile 

- Infrastructura structurilor de alimentație publică și de 

primire turistică slab dezvoltată (la nivel local există 

doar o tabără de elevi și copii) 

- Lipsa iniţiativelor în domeniul agro-turistic la nivel 

local 

- Lipsa structurile de primire turistică cu funcțiuni de 

cazare și alimentație publică 
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nivel național 

- Existența zonelor de agrement special amenajate 

(Grădina Amintirilor) și a terenurilor moderne de joacă 

pentru copii 

- Existența evenimentului  locale la care sunt 

promovate cultura și valorile locale 

 

ECONOMIE ȘI TURISM 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența structurilor ce oferă sprijin agenţilor 

economici și a producătorilor agricoli în vederea 

accesării fondurilor europene utilizate pentru 

dezvoltarea capacităţilor de producţie; 

- Îmbunătățirea condițiilor economice locale prin 

valorificarea corespunzătoare a resurselor locale 

- Diversificarea activităților economice prin 

valorificarea resurselor locale 

- Existența programelor ce susțin încurajarea și 

creșterea capacității antreprenoriale în rândul tinerilor, 

adulților și a persoanelor de sex feminin 

- Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă 

subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în 

mediul rural 

- Existența programelor guvernamentale în derulare de 

susținere a sectorului IMM 

- Existența fondurilor externe nerambursabile pentru 

dezvoltarea infrastructurii turistice din mediul rural 

- Existența fondurilor guvernamentale acordate pentru 

reabilitarea lăcașelor de cult; 

- Existența unui program de dezvoltare a turismului la 

nivel județean și regional; 

- Încurajarea la nivel județean și regional a unor noi 

forme de turism (religios, rural, ecologic); 

- Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de 

utilităţi la nivel local, județean și regional 

- Legislaţia în continuă schimbare 

- Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari, 

dobânzi mari etc.) 

- Creșterea ratei inflației și a ratei de schimb valutar 

- Reinstalarea unei stări de criză economică la nivel 

global 

- Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei şi asistenţei 

sociale 

- Numărul în scădere a populaţiei active 

- Neadaptarea condițiilor locale turistice la trendul 

regional sau național conduce la scăderea 

competitivităţii turistice locale și la pierderea turiștilor 

ce aleg alte destinații turistice (migrarea potențialilor 

turiști către alte zone) 

- Sistemul foarte greoi și birocratic în ceea ce privește 

obținerea de certificate pentru produsele ecologice și 

bio 
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7.4 Educație și cultură 
 

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența infrastructurii educaționale (unități 

educaționale din categoria: grădinițe și școli) 

- Existența și implementarea unui management şcolar 

adecvat și aliniat cu standardele europene în unităţile 

de învăţământ public local 

- Existența în comună patru cămine culturale în satele 

Pădureni, Văleni, Rusca, Davidești 

- Existența în comună a unei biblioteci comunale (ce 

dețin fond de carte extins) 

- Existența trupei de dans folcloric - Stejărelul 

- Existența la nivel local a infrastructurii de susținere a 

activităților educaționale și culturale (Sala Armonia, 

atelierul de mobilă ce aparține de Primărie) 

- Participarea copiilor și a elevilor în schimburi de 

cultură 

- Gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor 

didactice din școli cu cadre cu normă întreagă; 

- Existența terenurilor de sport și a spațiilor de joacă 

special amenajate 

- Dezvoltarea suficientă a bazei materiale pentru 

desfășurarea activităților de educație fizică 

- Organizarea la nivelul teritoriului comunei Pădureni 

a unor evenimente ce au ca scop promovarea culturii și 

tradițiilor locale  

- Existența copiilor și elevilor cu rezultate bune / foarte 

bune la învățătură și diferitele concursuri școlare 

-  Editarea la nivel local a revistei Pădurenii 

 

- Populaţia şcolarizată în învăţământul primar şi 

învăţământul gimnazial în scădere din cauza micşorării 

sporului natural; 

- Procentajul relativ ridicat de elevi şcolarizaţi în 

învăţământul cu clase simultane 

- Lipsa supravegherii video în unitățile educaționale 

locale 

- Lipsa sistemului de pază în unitățile locale 

educaționale 

- Dezvoltarea medie a bazei materiale pentru 

desfășurarea activităților pentru discipline pentru 

chimie, biologie, fizică 

- Unitățile de învățământ sunt insuficient echipate cu 

mobilier și materiale didactice 

- Dotarea necorespunzătoare a căminelor culturale 
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EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența programelor naționale prin care sunt 

acordate resurse financiare pentru construcția, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor 

culturale 

- Existența fondurilor externe destinate infrastructurii 

de susținerea a activităților sportive 

- Existența unui proiect de lege prin care părinții să fie 

amendați dacă există absenteism în rândul copiilor 

- Introducerea muncii în folosul comunității pentru 

acoperirea echivalentului în lei al amenzilor neachitate 

- Fonduri externe insuficiente alocate pentru 

reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților școlare 

- Reducerea populației școlare datorată declinului 

natalității 

- Buget încă insuficient alocat învățământului public 

generând fenomene de dotare materială la limita 

necesarului unităților sau recurgerea la finanțare 

paralelă prin aportul familiilor 

- Migrarea cadrelor didactice din sistemul educațional 

întrucât nu sunt motivate și nu le sunt asigurate 

condițiile adecvate pentru desfășurarea activității. 
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7.5 Resurse umane și piața muncii 
 

RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența resurselor umane într-un volum și o 

calificare ce pot asigura dezvoltarea activității 

economico-sociale 

- Existența persoanelor cu experiență acumulată în 

domeniul agricol, confecționarea încălțămintei, 

învățământ și comerț 

- Informarea continuă la nivel local cu privire la 

programele de calificare și reconversie existente în 

județ  

- Rata infracționalității redusă la nivel local 

- Existența a 30 persoane angajate în mediul privat (la 

agenții economici locali) și a unui număr mediu de 107 

angajați 

- Ponderea populației apte de muncă este semnificativă 

la nivel local 

- Existența șomajului de lungă durată, care conduce la 

descalificarea și descurajarea foștilor angajați;  

- Număr mare al persoanelor care nu au ocupație; 

- Adaptarea lentă a populației rurale mature și 

vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale, în 

general, și la fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale, în special 

- Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și 

străinătate, mai cu seama a celor cu pregătire 

profesională înaltă 

- Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor 

zonei 

- Ponderea ridicată a pensionarilor (19,8% din 

populației este reprezentată de segmentul 

pensionarilor) 
 

RESURSE UMANE ȘI PIAȚA MUNCII 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Existența unor programe finanţate din fonduri 

guvernamentale pentru reconversie profesională şi 

crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri 

- Existența fondurilor europene pentru dezvoltarea 

profesională a persoanelor active din comună 

- Monitorizarea la nivel național a stării ocupaționale a 

populației 

- Adaptarea programelor de învățământ la cerințele 

economiei de piață 

- Existența unor reglementări ce acordă facilități 

angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru 

șomeri, tineri absolvenți etc. 

- Ieşirea persoanelor calificate din viaţa activă, ceea ce 

duce la micşorarea numărului acestora 

- Declinul demografic și îmbătrânirea populației  

- Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspectivă 

- Majorarea numărului şomerilor în rândul tinerilor 

absolvenţi de liceu sau studii superioare 

- Estomparea tradiţiilor locale odată cu trecerea 

timpului 

- Existența unui trend general de migrare a forței de 

muncă tinere spre zonele urbane sau spre străinătate 
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7.6 Sănătate și asistență socială 
 

SĂNĂTATE ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența la nivel local a infrastructurii și 

personalului specializat de prestare servicii medicale 

- Informare operativă cu privire la formele de ajutor de 

stat 

- Implicarea activă a autorităţilor locale în problemele 

comunităţii 

- Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor 

comunei 

- La nivel local se acordă atenție serviciilor sociale în 

vederea rezolvării situațiilor specifice din comunitate 

- Existența la nivel local al unui centru de zi pentru 

copii (cu o capacitate de 30 de copii) 

- Existența cabinetului stomatologic dotat cu aparatură 

de specialitate 

- Rata sărăciei la nivel local (39,4%) este inferioară 

celei înregistrate în spațiul rural românesc (42,4%) 

(conform PNDR) 

 

- Serviciile acordate sunt afectate de bugetul 

insuficient 

- Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale 

- Sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea 

activă 

- Personal insuficient pentru asistenţă socială 

- Societatea civilă insuficient implicată în rezolvarea 

problemelor locale din sfera socială 

- Informare insuficientă cu privire la alte fonduri 

sociale 

- Migrarea populației către zonele urbane în vederea 

investigațiilor medicale 

- Existența la nivel local a persoanelor fără ocupație și 

a șomerilor (indemnizați și ne-indemnizați) 

- Profunzimea sărăciei (deficitul de consum: resurselor 

care ar trebui transferate persoanelor sărace) este de 

11,4% fiind superioară celei înregistrată în spațiul rural 

românesc (9,6%) 

- Lipsa aparaturii moderne din sistemul medical local; 

- Lipsa aparatelor medicale adecvate determină 

migrarea locuitorilor către unitățile medicale din 

mediul urban 
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SĂNĂTATE ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Rezolvarea cazurilor medicale deosebite în sistemul 

medical județean (distanța mică față de municipiul 

Huși - 5 km, municipiul Vaslui – 55 km) 

- Promovarea la nivel național a principiilor naturiste 

și adoptării standardelor alimentare sănătoase 

- Sprijinirea financiară a şcolarilor care doresc 

obţinerea unei burse de studiu 

- Existența fondurilor destinate pentru reabilitarea şi 

dotarea corespunzătoare a unităților medicale 

- Încurajarea și susținerea la nivel național a centrelor 

sociale multifuncționale prin programare de finanțare 

 - Existența fondurilor nerambursabile destinate pentru 

dezvoltarea de centre de zi pentru copii, adulți și 

vârstnici 

-  Existența programelor complexe de urmărire a stării 

de sănătate a populaţiei 

- Dezvoltarea economică a comunei poate conduce la 

suplimentarea veniturilor destinate asistenţei sociale 

- Politica socială susţinută din partea Uniunii Europene 

- Existenţa Strategiei Naţionale Anti-sărăcie 

 

- Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme sanitare 

impuse 

- Costurile ridicate pot conduce la renunţarea la dotări 

- Pragul de rentabilitate depinde de numărul de 

persoane active asistate 

- Politici de specializare zonală a centrelor de asistenţă 

sanitară 

- Creșterea gradului de sărăcie prin prisma înăspririi 

condițiilor de acordare a ajutoarelor sociale și scăderii 

numărului de beneficiari 

- Costul serviciilor medicale în creștere 

- Lista medicamentelor compensate sau gratuite nu 

acoperă necesităților populației 

- Costul medicamentelor foarte ridicat și existența 

situațiilor în care veniturile mici ale populației 

restricționează dreptul la tratarea diferitelor afecțiuni 

- Condiții aspre de funcționare a centrelor 

multifuncționale 

- Inexistența unei necorelării a legislației în vigoare ce 

reglementează centrele multifuncționale și politica de 

angajare / dezvoltare de noi locuri de muncă în 

sistemul public 

- Lipsa unei diferențieri clare între salariile 

personalului medico-sanitar și costurile pentru 

consumabile, respectiv medicamente 

- Sursele de finanțare pentru medicina primară foarte 

reduse 

- Bugete reduse acordate pentru medicina primară  

(medicamente și consumabile) 
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VIII. PARTENERIATE OPORTUNE 

 

 
Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, 

Autoritatea Publică Locală Pădureni poate încheia parteneriate cu: agenţi economici, entități juridice 

private; instituţii de învăţământ şi cultură; organizații neguvernamentale și non-profit (ONG-uri); alte 

administraţii publice. 

 

Comuna Pădureni face parte din Grupul de Acțiune Locală Moldo-Prut. 

 

Asociaţia ―Grupul de Acţiune Locală Moldo-Prut‖ (GAL Moldo-Prut) este un parteneriat 

public-privat care şi-a început activitatea la începutul anului 2010.  

 

Teritoriul parteneriatului Moldo-Prut se întinde pe o 

suprafață de 1478,93 km
2
, reprezentând 27,8% din teritoriul 

județului Vaslui (5318 km
2
 total județ). Densitatea populației, în 

medie, este de 45,97 locuitori/km
2
 și variază între 31,3 

locuitori/km
2
 la Tătărăni și 73,8 locuitori/km

2
 la Drânceni. 

Includerea orașului Murgeni în componența teritoriului a fost 

necesară pentru asigurarea continuității teritoriale. 

GAL Moldo-Prut este situat în partea estică a României, 

la granița cu Republica Moldova, în cadrul Podișului Moldovei, 

fiind cuprins între paralelele de 46
o
06’12‖ N, la sud și 

46
o
51’58‖N, la nord și meridianele de 27

o
49’39‖, la vest și 

28
o
15’35‖, la est. În componența Grupului de Acțiune Locală 

Moldo-Prut intră un număr de 17 comune și 1 oraș aparținând 

județului Vaslui, cu o suprafață medie de 82 km
2
, care variază 

între 40,7 km
2
 (Arsura) și 147,6 km

2
 (Fălciu). 

 

Zona este deservită de o rețea de drumuri cu lungime totală de cca 494 km drumuri, din care 

120 km sunt drumuri naționale, iar 83 km sunt drumuri județene. Rețeaua feroviară este mai deficitară, 

lungimea totală a căilor ferate în cadrul regiunii fiind de doar 52 km, deosebindu-se 2 tronsoane, 

Crasna-Huși, respectiv Bârlad-Fălciu. 
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Componența teritoriului se prezintă astfel: 

comuna Arsura, comuna  Bunești-Averești, comuna  

Drânceni, comuna  Duda-Epureni, comuna  Crețești, 

comuna  Tătărani, comuna  Dimitrie Cantemir, comuna  

Hoceni, comuna  Lunca Banului, comuna  Stănilești, 

comuna Pădureni, comuna Oltenești, comuna  

Vetrișoaia, comuna  Berezeni, comuna  Fălciu, oraș 

Murgeni, comuna  Mălușteni, comuna  Blăgești. 

 

Principalele priorități ale GAL-ului Moldo-Prut 

în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală ale zonei 

rezultate în urma analizei diagnostic și a analizei 

SWOT sunt următoarele: 

1. Îmbunătățirea competitivității sectorului 

agroalimentar cu respectarea principiilor dezvoltării 

durabile și a standardelor europene în vigoare; 

2. Conservarea și protecția mediului 

înconjurător, a resurselor naturale, habitatelor și 

peisajului rural; 

3. Îmbunătățirea dinamicii socio-economice și 

creșterea atractivității teritoriului Moldo–Prut. 
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IX. POLITICI PUBLICE ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 
 

 

Lista proiectelor realizate în perioada 2008 – 2013. Pe plan de infrastructură Comuna Pădureni 

s-a dezvoltat foarte mult. Autoritățile locale au reușit să realizeze investiții foarte importante (astfel, la 

nivel local există proiecte finalizate, proiectele în curs de implementare și proiecte în proces de 

aprobare). 

 

Printre cele mai spectaculoase investiții ale primăriei se număra piscină, sală de spectacole și 

un parc inedit. Toate acestea în paralel cu investiții în infrastructura rutieră și de utilități. 

 

Infrastructură 

 a fost înființat un atelier de tâmplărie, un gater al primăriei și un atelier mecanic pentru 

mijloacele de transport de care comuna beneficia înainte de 1990 

 prin SAPARD au fost modernizați 4,37 km de drum între 3 sate 

 prin măsură 322, din 2011 comună Pădureni dispune de canalizare, stație de epurare. Au 

fost modernizați 7 km de drum și trotuare în satul Pădureni, și a fost achiziționat un boldo-

excavator pentru întreținere drumuri 

 cu ajutor financiar din Elveția s-a realizat alimentare cu apă într-un sat 

 primăria a achiziționat un tractor cu remorcă, autogunoieră și două microbuze cu care 

comună se gospodărește 

 în satul Davidești, cu ajutor financiar din Belgia, a fost introdusă "prima centrală 

telefonică acolo în sat în sistem digital" și televiziune prin cablu toate satele 

 prin PHARE a fost accesat un proiect privind colectarea și selectarea deșeurilor 

 în comună funcționează două dispensare, două cabinete de medicină de familie, farmacii 

și stomatologii 

 

Cultură și educație 

 prin proiecte PHARE a fost construit un centru de zi pentru 30 de copii care provin din 

familii aflate în dificultate pentru evitarea abandonului școlar 

 dintr-o fostă brutărie a fost amenajată sală Armonia, care funcționează că sală de festivități 

și ca discotecă 

 în comună se organizează Festivalul Hora, eveniment înființat de primar la 23 de ani, pe 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Autogunoier%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Davide%C8%99ti,_Vaslui
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când era director de cămin cultural. În anul 2013, la festival au participat 2.200 de persoane 

care au plătit bilet 

 centrul cultural este locul unde își desfășoară activitățile ansamblul Stejărelul, Asociația 

Culturală Ethnos, grupul vocal și alte formații. Sala Armonia și sala de festivități a centrului 

cultural se închiriază fie de către localnici, în primul rând, fie de persoane din alte localități 

 cu ajutor financiar din Elveția s-a realizat reparația unei școli la Văleni, modernizarea și 

extinderea centrului cultural din Pădureni, o sală de gimnastică la școală Pădureni și un 

cabinet de informatică - primul în școlile din mediul rural din județul Vaslui, spune primarul 

 în satul Davidești, cu finanțare din Belgia a fost construit un cămin cultural 

 primăria a câștigat un proiect prin Asociația Culturală Ethnos, care a fost finanțat pentru 

educarea populației privind protecția mediului. Grupe de copii - Străjerii mediului - au mers 

prin sate și au colectat deșeurile. 

 La nivel local există revista Pădurenii 

 

Agrement 

 lângă clădirea primăriei a fost construită o piscină și un lac de agrement în jurul cărora a 

fost amenajat un spațiu cu grătare, foișoare și mini-terenuri de sport pe care oricine le poate 

închiria 

 în zonă centrală a fost amenajat un alt spațiu verde cu terase, foișoare și locuri de joacă 

pentru copii, spații ce de asemenea pot fi închiriate 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C4%83min_cultural&action=edit&redlink=1
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X. PORTOFOLIU DE PROIECTE DE DEZVOLTARE  

PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 
 

Proiectele care trebuie demarate și implementate la nivelul comunei Pădureni, în perioada 

2014-2020, în vederea dezvoltării echilibrate a comunității sunt: 

 

 Proiect integrat în comuna Pădureni: Stație tratare apă potabilă și Extindere rețea 

canalizare menajeră în sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui 

 Alimentare cu apă sat Rusca 

 Alimentare cu apă satele Leoști, Davidești, Căpotești 

 Sistem de canalizare și stație de epurare satele Văleni, Rusca, Ivănești, Leoști, Davidești, 

Căpotești 

 Modernizare drum: DC 35 

 Modernizare drum: DC 51A 

 Modernizare drum: DC 51Bl 

 Modernizare drumuri locale - 30 km 

 Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Pădureni 

 Reabilitare Cămine culturale: Văleni, Ivănești 

 Reabilitare Bibliotecă Comunală (clădire, mobilier, logistică) 

 Piață produse agro-alimentare și lactate în sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui 

 Sat de vacanță în sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui 

 Centru de informare pentru dezvoltare rurală, comuna Pădureni, județul Vaslui 

 Centru pentru persoane vârstnice, sat Văleni, comuna Pădureni, județul Vaslui 

 Modernizarea rețelei de electricitate de pe raza comunei Padureni 

 Lucrări de reabilitare și modernizare a rețelei de iluminat public prin montarea de lămpi 

ecologice 

 Realizarea de alei pietonale 

 Reabilitarea și dotarea unităților educaționale (grădințe și școli) din satele componente ale 

comunei Pădureni 

 Dotarea unităților educaționale cu materiale didactice specifice și achiziționarea unuii 

video-proiector 

 Lucrări de regularizare a albiei pârâurilor Sărata, Buzeşti, Şchiopeni, Frigeni şi Seaca 

 Renovarea, modernizarea și dotarea cu apatură și materiale specifice a dispensarelor de pe 
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raza comunei Pădureni 

 Înființarea, dotarea corespunzătoare și darea în folosință a unui atelier de creație pentru 

copii 

 Amenajarea de spații de joacă pentru copii în satele componente ale comunei Pădureni 

 Reabilitarea și modenizare Postului de Poliție Locală de pe raza comunei Pădureni 

 Reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Pădureni 

 Înființarea unui punct de prelucrare și valorificare a lânii 

 Înființarea unui centru de colectare, depozitare și sortare a cerealelor, repsectiv a 

legumelor 

 Achiziția de utilaje pentru dotarea structurii Gospodărire Comunală responsabilă cu 

servicii publice de deszăpezire, întreținere drumuri și spații verzi 

 Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporară și 

transportul deșeurilor 
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DESCRIERE PROIECTE 

PROIECTUL 

NR. 1 

PROIECT INTEGRAT ÎN COMUNA PĂDURENI: STAȚIE 

TRATARE APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA 

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT PĂDURENI, COMUNA 

PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții pentru construirea unei stații de tratare a apei 

potabile și extinderea rețelei de canalizare menajere 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe raza comunei 

Pădureni are o lungime de 21 km, în timp ce rețeaua de canalizare 

însumează 6 km. 

Studii existente 

 
SF  

Valoare estimată 

 
706.978,00 LEI 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 2 
ALIMENTARE CU APĂ SAT RUSCA 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea asigurării apei potabile în sistem 

centralizat pentru locuitorii din satul Rusca 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, locuitorii din satul Rusca nu beneficiază de apă potabilă 

asigurată prin intermediul unei rețele centralizate. 

Proiectul este necesar pentru ca locuitorilor satului Rusca să li se asigure un 

gread sporit de confort casnic și pentru ca atât populația, cât și instituțiile 

publice, unități de alimentație publică, agenți economici, etc., să beneficieze 

de apă potabilă. 

Studii existente 

 
SF  

Valoare estimată 

 
575.000,00 LEI 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 3 

ALIMENTARE CU APĂ SATELE LEOȘTI, DAVIDEȘTI, 

CĂPOTEȘTI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea alimentării și asigurării apei potabile în 

sistem centralizat pentru locuitorii din satele Leoști, Davidești, Căpotești 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, locuitorii din satele Leoști, Davidești, Căpotești nu beneficiază 

de apă potabilă asigurată prin intermediului unei rețele centralizate. 

Realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în aceste 

sate se impune ca o necesitate deosebită, în scopul asigurării unui grad mai 

ridicat de confort casnic, pentru un număr cât mai mare de locuitori, 

urmărindu-se obiective precum: modenizarea ehipamentelor tehnico-

sanitare atât în gospodăriile persoanelor fizice, cât și în instituții și 

încetinirea sau chiar stoparea procesului actual de impurificare a pânzei 

freatice. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 4 

SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE 

VĂLENI, RUSCA, IVĂNEȘTI, LEOȘTI, DAVIDEȘTI, CAPOTEȘTI 

Descrierea proiectului 

Realizarea unor investiții pentru înființarea și darea în folosință a sistemului 

de canalizare și a stației de epurare și tratare a apelor reziduale în comuna 

Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

La nivel local, rețeaua de canalizare are o lungime totală de doar 6 km. În 

aceste condiții, în profil teritorial există un cadru favorabil pentru poluarea 

apelor de suprafață și subterane, deoarece există infiltrări necontrolate 

(ținând cont de faptul că foarte puțini localnici au fose septice). 

Proiectul are ca scop îmbunățirea calității vieții la sate în conformitate cu 

standardele europene. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 5 
MODERNIZARE DRUM: DC 35 

Descrierea proiectului 
Realizarea de investiții în vederea realizării unor lucrări de modernizare a 

drumului DC 35 Pădureni-Ivănești, de pe raza comunei Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

Modernizarea infrastructurii de transport comunale în vederea creşterii 

gradului de siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie prin 

fluidizarea traficului, reducerea poluării aerului în zona ţintă, reducerea 

consumului de carburanţi auto, redarea unui aspect modern comunal. 

Lungimea totală a drumului comunal DC 35 este de 10 km, dintre care doar 

7 km de drum sunt asfaltați. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 6 
MODERNIZARE DRUM: DC 51A 

Descrierea proiectului 

Realizarea de investiții în vederea realizării de lucrări de modernizare a 

drumului DC 51 A, Pădureni-Davidești-Căpotești, de pe raza comunei 

Pădureni  

Justificarea 

proiectului: 

Modernizarea infrastructurii de transport comunale în vederea creşterii 

gradului de siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie prin 

fluidizarea traficului, reducerii poluării aerului în zona ţintă, reducerii 

consumului de carburanţi auto, redarea unui aspect modern comunal. 

Drumul comunal DC 51A face legătura între satele Davidești și Leoști, ceea 

ce însemnă că acest drum asigură accesul la serviciile publice locale din 

centrul comunei (satul Pădureni) pentru aprox. 10% din populația totală a 

localității. Aceste sate sunt locuite de persoane vârstnice (fiind sate 

îmbătrânite), astfel că modernizarea drumului DC51A este absolut necesară. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 7 
MODERNIZARE DRUM: DC 51B 

Descrierea proiectului 
Realizarea de investiții în vederea realizării de lucrări de modernizare a 

drumului DC 51 B Pădureni-Rusca, de pe raza comunei Pădureni  

Justificarea 

proiectului: 

Modernizarea infrastructurii de transport comunale este necesară a fi 

realizată în vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei și a reducerii 

timpului de călătorie prin fluidizarea traficului.  

Drumul comunal DC 51B face legătura între satul reședință de comună 

Pădureni și satul Rusca pe o lungime de 4 km, dintre care 50% este drum de 

piatră, ceea ce face ca în perioadele ploioase și în perioada de iarnă, accesul 

persoanelor să fie îngreunat.  

Aproximativ 14% din populația comunei Pădureni este localizată în satul 

Rusca, iar DC 51B asigură accesibilitatea locuitorilor spre reședința 

comunei, respectiv spre căile de acces de interes județean ce fac legătura cu 

zona urbană a județului Vaslui. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 8 
MODERNIZARE DRUMURI LOCALE - 30 KM 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea modernizării drumurilor locale din 

comuna Pădureni pe o lungime de 30 km 

Justificarea 

proiectului: 

Modernizarea infrastructurii de transport locale din comuna Pădureni în 

vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de 

călătorie prin fluidizarea traficului, reducerii poluării aerului în zona ţintă, 

reducerii consumului de carburanţi auto, redarea unui aspect modern 

comunei. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 9 

MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN 

COMUNA PĂDURENI 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează modernizarea sistemului rutier în concordanță cu noile 

cerințe rezultate din intensitatea traficului, a dezvoltării utilajelor de 

exploatare agricolă și transport produse agricole și a condițiilor privind 

circulația pe drumurile publice prin modernizarea drumurilor ce asigură 

accesul către exploatațiile agricole situate în comuna Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

Drumurile de exploatație agricolă necesită modernizare întrucât prin 

intermediul acestora este asigurat accesul populației către exploatațiile 

agricole de pe raza comunei Pădureni. Prin modernizarea drumurilor de 

exploatație agricolă se poate mări producția la hectar la nivel local, 

deoarece populația va putea interveni pe terenurile agricole cu utilaje de 

profil agricol. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 10 
REABILITARE CĂMINE CULTURALE: VĂLENI, IVĂNEȘTI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea reabilitării căminelor culturale din 

satele Văleni și Ivănești 

Justificarea 

proiectului: 

Prin definiție, Căminul Cultural este locul în care populația poate să 

participe la activități culturale specifice zonei sau activități culturale 

specifice altor zone/etnii. Potențialul cultural local este de nemăsurat, iar 

tradiția nu poate fi păstrată decât în momentul în care beneficiază de un 

cadru specific de susținere. În prezent, căminele culturale din satele Văleni 

și Ivănești nu sunt dotate corespunzător și necesită lucrări de reabilitare. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 11 

REABILITARE BIBLIOTECĂ COMUNALĂ (CLĂDIRE, 

MOBILIER, LOGISTICĂ) 

Descrierea proiectului 

Proiectul își propune reabilitarea bibliotecii comunale din comuna Pădureni, 

amenajarea clădirii bibliotecii, dotarea acesteia cu mobilier și cu sistem de 

logistică pentru buna desfășurare a activităților din cadrul acesteia. 

Justificarea 

proiectului: 

Biblioteca comunală din comuna Pădureni a fost înființată în anul 1960 și în 

prezent deține un fond de carte de peste 18.000 de volume. Momentan, 

activitatea culturală a bibliotecii comunale este întreruptă deoarece clădirea 

bibliotecii este în stare avansată de degradare și necesită lucrări de 

consolidare și reabilitare, iar mobilierul trebuie înlocuit. Biblioteca are 

nevoie inclusiv de un sistem de logistică ținând cont de specificacitatea 

activității desfășurate. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 12 

PIAȚĂ PRODUSE AGRO-ALIMENTARE ȘI LACTATE ÎN SAT 

PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea asigurării  unei piețe de produse agro-

alimentare și lactate în sat Pădureni, comuna Pădureni, județul Vaslui 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, locuitorii din comuna Pădureni nu au la dispoziție o piață de 

desfacere pentru produsele agro-alimentare și lactate în satul Pădureni. La 

nivel local există suprafețe agricole întinse cultivate cu legume și viță de 

vie, iar agricultura prin ramura de creștere a animalelor este foarte bine 

dezvoltată.  

În acest context, la nivel local se impune amenajarea unui spațiu care să 

faciliteze schimburile comerciale între oameni și să ofere posibilitatea 

producătorilor din comuna Pădureni de a-și expune produsele (de origine 

vegetală și de origine animală) în condiții civilizate și în conformitate cu 

normele igienico-sanitare ale Uniunii Europene. O astfel de investiție ar 

contribui și la creșterea nivelului de trai din localitatea Pădureni prin 

sporirea veniturilor agricultorilor care se axează pe culturile de valoare 

înaltă. 

Producerea culturilor de valoare înaltă, în special a fructelor şi legumelor și 

produsele lactate oferă posibilitatea obţinerii unor bune cote ale profitului  

şi deci prezintă un potenţial important pentru sporirea veniturilor 

agricultorilor, care s-au orientat și se vor orienta către acest sector. 

Studii existente 

 
SF  

Valoare estimată 

 
207.186,97 euro 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 13 

SAT DE VACANȚĂ ÎN SAT PĂDURENI, COMUNA PĂDURENI, 

JUDEȚUL VASLUI 

Descrierea proiectului 

Proiectul îşi propune dezvoltarea unui sat de vacanță în satul Pădureni, 

comuna Pădureni, județul Vaslui pentru dezvoltarea turismului şi creşterea 

potenţialului turistic pentru această zonă 

Justificarea 

proiectului: 

Asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care 

bogăţiile de mediu, culturale şi de patrimoniu ale satului Pădureni să fie 

în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare, 

dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de 

afaceri local. 

Studii existente 

 
SF  

Valoare estimată 

 
430.888,04 euro 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 14 

CENTRU DE INFORMARE PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, 

COMUNA PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea dezvoltării unui centru de informare 

pentru dezvoltarea rurală a comunei Pădureni, Judeţul Vaslui 

Justificarea 

proiectului: 

Accesul la informație este un drept al omului și este un aspect foarte 

important într-o societate care tinde spre progres și îmbunătățirea condițiilor 

de viață. În prezent, locuitorii din comuna Pădureni nu beneficiază de un 

centru de informare pentru dezvoltare rurală și acesta poate fi un 

impediment în depășirea condițiilor actuale de trai. 

Studii existente 

 
SF  

Valoare estimată 

 
171.137,84 euro 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 15 

CENTRU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, SAT PĂDURENI, 

COMUNA PĂDURENI, JUDEȚUL VASLUI 

Descrierea proiectului 
Înfiinţarea unui centru pentru persoane vârstnice în sat Pădureni, comuna 

Pădureni, județul Vaslui  

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, locuitorii din comuna Pădureni nu beneficiază de un centru 

pentru persoane vârstnice, unde persoanele aflate în dificultate pot beneficia 

de găzduire și masă, respectiv de măsuri de suport specifice situaţiei de 

dependenţă, prin asigurarea serviciilor de îngrijire. La nivelul comunei 

Pădureni, peste 27% din populație este reprezentată de grupa de vârstă 60 

de ani și peste (1.117 persoane dintr-un total de 4.112 persoane – conform 

RPL 2011), dintre care doar 800 de persoane sunt înregistrate ca fiind 

pensionari. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 16 

MODERNIZAREA REȚELEI DE ELECTRICITATE DE PE RAZA 

COMUNEI PĂDURENI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea modernizării reţelei de electricitate de 

pe raza comunei Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

Rețeaua de electricitate de pe raza comunei Pădureni este destul de veche, 

iar realizarea de investiții în vederea modernizării rețelei actuale ar conduce 

la reducerea semnificativă a numărului de incidente şi deranjamente în 

alimentarea cu energie electrică, dar şi la creşterea nivelului de securitate al 

instalaţiilor. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Fonduri private – investiții ale operatorului de electricitate 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 17 

LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE A REȚELEI DE 

ILUMINAT PUBLIC PRIN MONTAREA DE LĂMPI ECOLOGICE 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea reabilitării și modernizării reţelei de 

iluminat public prin montarea de lămpi ecologice. 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, rețeaua de iluminat public din comuna Pădureni nu este 

prevăzută cu lămpi ecologice care să se încarce cu energie solară. Lămpile 

solare oferă o soluție simplă şi economică pentru iluminat. Montarea de 

lămpi ecologice în sistemul de iluminat public ar contribui la realizarea de 

economii în ceea ce privește fondurile financiare alocate la nivel local în 

această direcție. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 18 

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE 

 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune efectuarea lucrărilor de amenajare a căilor de acces 

pietonale ce aparţin rețelei de străzi a comunei Pădureni.  

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, în profil teritorial local nu sunt amenajate aleile pietonale. 

Amenajarea aleilor pietonale este necesară atât din punct de vedere al 

accesibilității pietonilor, cât și pentru aspectul îngrijit al comunei. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 19 

REABILITAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR EDUCAȚIONALE 

(GRĂDINȚE ȘI ȘCOLI) DIN SATELE COMPONENTE ALE 

COMUNEI PĂDURENI 

Descrierea proiectului 

Proiectul propune reabilitarea şi modernizarea unităţilor educaţionale din 

satele componente ale comunei Pădureni: 

Infrastructura de învăţământ a comunei Pădureni cuprinde: 

- 5 unități clasificate ca fiind grădinițe/creșe amplasate în localitățile 

Pădureni, Văleni, Rusca, Ivănești, Davidești 

- 4 unități școlare amplasate în următoarele localități: Pădureni, Văleni, 

Ivănești, Rusca 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, în comuna Pădureni învață aproximativ 800 de preşcolari şi 

şcolari. Pentru menţinerea stării de sănătate a elevilor şi asigurarea unui 

climat propice studiului este necesară reabilitarea și dotarea unităților 

educaționale. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 20 

DOTAREA UNITĂȚILOR EDUCAȚIONALE CU MATERIALE 

DIDACTICE SPECIFICE ȘI ACHIZIȚIONAREA UNUI VIDEO-

PROIECTOR 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune dotarea unităților educaționale cu materiale didactice 

specifice și achiziționarea unui video-proiector 

Justificarea 

proiectului: 

Unităţile educaţionale din comuna Pădureni se confruntă cu lipsuri în ceea 

ce privește materialele didactice specifice. În vederea formării elevilor și a 

realizării schimbului de informație educațională în sistem instituționalizat, 

unitățile educaționale de pe raza comuni Pădureni trebuie dotate cu 

materiale didactice pe arii curriculare şi cu un video-proiector care ar 

contribui la asimilarea cunoștințelor în mod vizual. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 21 

LUCRĂRI DE RECULARIZARE A ALBIEI PÂRÂURILOR 

SĂRATA, BUZEŞTI, ŞCHIOPENI, FRIGENI ŞI SEACA 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea recularizării albiei pârâurilor Sărata, 

Buzeşti, Şchiopeni, Frigeni şi Seaca 

Justificarea 

proiectului: 

Hidrografia este reprezentată prin cursurile superioare ale pâraielor Sărata, 

Buzeşti, Şchiopeni, Frigeni şi Seaca, toate cu curgere aproape temporară. 

Regimul hidrologic al acestor cursuri este torenţial caracterizat prin creşteri 

de nivele şi debite primăvara, la topirea zăpezilor şi vara, la ploi torenţiale şi 

prin scurgeri minime iarna. 

Producerea inundaţiilor pe cursurile inferioare ale acestor văi este facilitată 

de pantele longitudinale reduse ale şesurilor, de existenţa unor șesuri mai 

largi până la 500-700 m, de colmatările accentuate, de secţiunile mici ale 

albiilor minore, de scurgerile de pe versanți. Datorită acestor factori sunt 

necesare lucrări de recularizare a albiei acestor pârâuri pentru a evita 

producerea inundaţiilor ce pot afecta în comună atât terenul agricol, 

păşunile, cât şi locuinţele și drumurile comunale. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 22 

RENOVAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CU APATURĂ ȘI 

MATERIALE SPECIFICE A DISPENSARELOR DE PE RAZA 

COMUNEI PĂDURENI 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune renovarea, modernizarea și dotarea cu apatură și 

materiale specifice a dispensarelor de pe raza comunei Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

Cele două dispensare de pe raza comunei Pădureni, din satele Pădureni și 

Văleni își desfășoară activitatea în spații care necesită reabilitare, 

modernizare și dotarea cu aparatură specifică domeniului medico-sanitar. 

Cele două dispensare oferă servicii de specialitate pentru întreaga populație 

a comunei indiferent de domiciliu (comuna Pădureni având în componență 

7 sate). 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pădureni, Județul Vaslui 

pentru perioada 2014-2020 

 

199 

PROIECTUL 

NR. 23 

ÎNFIINȚAREA, DOTAREA CORESPUNZĂTOARE ȘI DAREA ÎN 

FOLOSINȚĂ A UNUI ATELIER DE CREAȚIE PENTRU COPII 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții pentru înființarea, dotarea corespunzătoare și 

darea în folosință a unui atelier de creație pentru copii 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, copii din comuna Pădureni nu beneficiază de un spațiu și un 

cadru care le ofere condiții și sprijin în vederea valorificării potențialului 

creativ al acestora. 

Un atelier de creație ar contribui la dezvoltarea personală a copiilor din 

comuna Pădureni prin utilizarea fructuoasă a timpului liber și prin 

interacționarea atât cu un îndumător, cât și cu colegii. Într-un cadru 

organizat, copiii își pot dezvolta inteligența emoțională prin desfășurarea de 

activități creative. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 24 

AMENAJAREA DE SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN 

SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI PĂDURENI 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune amenjarea de spații de joacă pentru copii în satele 

componente ale comunei Pădureni. 

Justificarea 

proiectului: 

Numărul copiilor din comuna Pădureni se cifrează la 300, iar la nivel local 

există spații special amenajate pentru micuții localității, doar în curtea 

unităților educaționale. Accesul copiilor la spațiile de joacă special 

amenjate este restricționat prin prisma programului de desfășurare a 

activităților unităților educaționale. Pe perioada vacanței sau în timpul 

anului școlar după finalizarea programului educativ, copiii nu mai au acces 

la aceste facilități recreative. 

La nivel local, există necesitatea amenajării de spații de joacă care să fie 

independente de unitățile educaționale și programul acestora de formare. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 25 

REABILITAREA ȘI MODENIZAREA POSTULUI DE POLIȚIE 

LOCALĂ DE PE RAZA COMUNEI PĂDURENI 

Descrierea proiectului 
Realizarea unor investiții în vederea reabilitării și modernizării postului de 

poliție locală de pe raza comunei Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, Postul Local de Poliție de pe raza comunei Pădureni își 

desfășoară activitatea într-un spațiu care se află în stare de degradare. 

Activitatea desfășurată de această instituție este foarte importantă la nivel 

local, iar reabilitarea și modenizarea clădirii trebuie realizată înainte ca 

stadiul de degradare să avanseze, iar clădirea să fie declarată nefuncțională. 

Activitatea acestei instituții nu poate fi întreruptă, indiferent de starea 

imobilului. 

Studii existente 

 
- 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 26 

REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL (PUG) 

AL COMUNEI PĂDURENI 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune reactualizarea planului urbanistic general (PUG) al 

comunei Pădureni 

Justificarea 

proiectului: 

PUG-ul este un proiect deosebit de complex, care conţine prevederi la scara 

întregului teritoriu al unei unități administrativ-teritoriale. Activitatea de 

reactualizare a PUG-ului este una complexă și de durată. PUG-ul este un 

element definitoriu și important în cadrul dezvoltării teritoriului comunei 

Pădureni. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 27 

ÎNFIINȚAREA UNUI PUNCT DE PRELUCRARE ȘI 

VALORIFICARE A LÂNII 

Descrierea proiectului 
Construirea unui punct de prelucrare și valorificare a lânii rezultată din 

zootehnie 

Justificarea 

proiectului: 

La nivelul comunei Pădureni populația deține un efectiv de aproximativ 

10.332 capete de ovine și caprine și în prezent lâna rezultată este aruncată 

sau arsă întrucât în zonă nu există un centru de prelucrare și valorificare a 

acestei resurse. Prin dezvoltarea unui punct de prelucrare și valorificare a 

lânii, populația va avea posibilitatea de a-și suplimenta veniturile, calitatea 

aerului ar crește (nu ar mai exista poluare produsă de arderea lânii), iar 

tradiția covoarelor românești țesute ar putea reînvia. 

 

Punctul de prelucrarea și valorificare a lânii din comuna Pădureni se va 

adresa inclusiv locuitorilor din localitățile învecinate. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 28 

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE, DEPOZITARE ȘI 

SORTARE A CEREALELOR, RESPECTIV A LEGUMELOR 

Descrierea proiectului 

Construirea unui centru de colectare, depozitare și sortare a cerealelor, 

respectiv a legumelor și achiziționarea utilajelor necesare prelucrării acestor 

produse de un real interes din partea consumatorilor. 

Justificarea 

proiectului: 
Valorificarea produselor locale și crearea de noi locuri de muncă. 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 29 

ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA STRUCTURII 

DEGOSPODĂRIRE COMUNALĂ RESPONSABILĂ CU SERVICII 

PUBLICE DE DESZĂPEZIRE, ÎNTREȚINERE DRUMURI ȘI 

SPAȚII VERZI 

Descrierea proiectului 

Proiectul îşi propune achiziția de utilaje pentru dotarea structurii de 

gospodărire comunală responsabilă cu servicii publice de deszăpezire, 

întreținere drumuri și spații verzi 

Justificarea 

proiectului: 

În prezent, structura de gospodărire comunală responsabilă cu servicii 

publice de deszăpezire, întreținere drumuri și spații verzi de pe raza 

comunei Pădureni necesită dotare cu utilaje. Este foarte important ca la 

nivel local să existe dotări pentru a se putea interveni prompt în momentul 

în care căile de acces sunt afectate de inundații sau sunt înzăpezite. 

Utilajele necesare structurii de gospodărire comunală vizează și spațiile 

verzi ce oferă un aspect plăcut comunității și contribuie la îmbunătățirea 

factorilor de mediu locali (spațiul verde contribuie la îmbunătățirea calității 

aerului și implicit la evoluția stării de sănătate a populației). 

Studii existente 

 
Idee de proiect 

Valoare estimată 

 
- 

Posibile surse de 

finanţare 

Buget local 

Buget de stat 

Fonduri europene 

Alte surse 

Perioada estimată de 

implementare 
2014 – 2020 
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XI. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 

 

 
Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a proiectelor, 

programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor asupra 

desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relative la dezvoltarea comunităţii. 

 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 

 constatarea durabilităţii proiectelor implementate 

 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor locuitorilor la 

procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei strategii vor 

fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de 

implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan instituţional principalii actori locali ai 

implementării strategiei vor fi: 

 administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 

 agenţii economici 

 societatea civilă 

 locuitorii comunei 

 structurile/entitățile externe (instituţii judeţene, regionale) 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: adoptarea, 

implementarea, monitorizarea, evaluarea implementării strategiei și analiza impactului. 

 

Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma 

dezbaterilor se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea 

aprobării. 

 

Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi 

proiectele concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului, sursele de finanţare.  
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Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 

patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în sine), 

ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitate, informaţie necesară, 

colectare informaţie, modalitate utilizare informaţie, ritmicitate utilizare informaţie, persoană 

responsabilă cu adunarea informaţiei. Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin 

intermediul indicatorilor de proiect. În cazul înregistrării unor devieri în procesul de implementare se 

vor lua măsuri de corectare. Monitorizarea implementării va fi realizat de o structură de evaluare care 

va avea în componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare.  

 

Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

 comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 

 comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 

 secretariat. 

 

Responsabilităţile de bază sunt: planificarea implementării acţiunilor;  elaborarea şi 

promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;  coordonarea activităţilor de implementare a 

acţiunilor şi proiectelor; coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate; monitorizarea implementării; elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către 

consiliul local; acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; elaborarea şi 

dezbaterea proiectelor prioritare; analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale; elaborarea şi 

iniţierea modificărilor în strategie; elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.  

 

Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare 

proiect stabilit va avea stabiliți indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se 

vor efectua evaluări intermediare, pe faze de implementare. 

 

Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, 

modul cum influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor 

efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 

după finalizarea proiectului. 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic un raport 

asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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XII. CONCLUZII 

 

 
Dezvoltarea comunei Pădureni nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci 

ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în realizarea 

proiectelor strategice.  

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Pădureni pentru perioada 2014 - 2020 va folosi drept 

suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite vizând creşterea calităţii 

vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a comunei.  

 

Comuna Pădureni se confruntă cu problemele specifice unui comunităţi medii, iar autorităţile 

locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând 

oportunităţile de care beneficiază comuna.  

 

Realizarea proiectelor strategice propuse este în strânsă dependenţă de sursele nerambursabile 

de finanţare ce pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine realizarea acestora. 

 

Obiectivul principal este atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă, fapt prevăzut de 

administraţia locală şi susţinut cu fermitate de comunitatea locală. Un alt obiectiv important este 

finalizarea tuturor utilităţilor, aducând comuna la un standard ridicat, cât şi dezvoltarea potențialul 

agricol, a potențialul eolian în vederea reducerii cheltuielilor cu asigurarea iluminatului public și 

pentru protejarea mediului, dezvoltarea infrastructurii de utilități și modernizarea infrastructurii rutiere. 

 

Ca o concluzie, se poate menţiona că strategia elaborată este realizabilă în condiţiile precizate 

şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă 

şi aplicabilă. 
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În concluzie, strategia de dezvoltare este o radiografie a prezentului și 

viitorului, care stabilește direcțiile de dezvoltare și care stă la baza deciziilor 

viitoare, ale celor ce vor hotărî măsurile necesare atingerii țintelor propuse. 


