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1.1.    ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 
Denumirea lucr ării:   Actualizare Plan Urbanistic General – Comuna ŞTEFAN CEL MARE, 
Jud. VASLUI 
 
Elaboratori       

• Proiectant general:  S.C. TOPOGEOTEHNIC S.R.L. 
• Proiectant de specialitate: S.C. ARHITECTIS TRUST S.R.L.  

                                   S.C. LANDSCHAFT CONSULTING S.R.L. 
Număr proiect:      174/2015 
Beneficiar:       U.A.T. ŞTEFAN CEL MARE, Consiliul Local al Comunei ŞTEFAN CEL 
MARE, Judeţul VASLUI 
Perioada elabor ării:   2018 - 2020  

 
           
                                        
1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 
  
Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Ştefan cel Mare, Jud. Vaslui, 

reprezint ă strategia, cadrul de dezvoltare în perspectiv ă a unit ăţii administrativ- 
teritoriale şi corelarea cu strategiile elaborate în cadrul plan ific ărilor spa ţiale ale 
Regiunii de Dezvoltare Nord – Est   şi ale jude ţului Vaslui. 
 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 
 Durata de valabilitate a lucrării este de 10 ani , dacă pe parcurs nu apar elemente 
importante de dezvoltare care necesită actualizare, conform GP 038/1999 privind 
Metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG. 

 
P.U.G.  se elaborează în scopul: 

- Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 
dezvoltare urbanistică a localităţilor;  

- Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;  
- Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi 

geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit  existent); 
- Evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 
- Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente 

locuirii şi serviciilor; 
- Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică; 
- Asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor  de 

urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
- Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 

 

Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică 
reglementate prin P.U.G. se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul 
propriu al unităţilor teritorial  administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la 
bugetul statului sau ale unor întreprinzători. 
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Dintre principalele obiective  urmărite în cadrul Actualizării Planului Urbanistic General 
se menţionează: 

� Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 
� Valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 
� Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 
� Stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 

viitoare de dezvoltare; 
� Stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 
� Stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 
� Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 

construire; 
� Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 
� Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 
� Stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 
� Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare 
şi realizare a construcţiilor. 

 
În "Caietul de sarcini" şi în Tema-program a Elabor ării Planului Urbanistic General 

al comunei Ştefan cel Mare, Jude ţul VASLUI , Consiliul Local a formulat solicitări pentru: 
� Reambularea  planurilor topografice; 
� Modernizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie; 
� Înfiinţarea sau modernizarea  unor dotări din sistemul echipării tehnico – 

edilitare; 
� Preluarea în PUG şi rezervarea unor amplasamente pentru viitoarele proiecte a 

tuturor programelor aflate în derulare cât şi a celor  ce urmează a fi finanţate din 
fonduri NAŢIONALE şi ale UNIUNII EUROPENE (FONDURI STRUCTURALE). 

� Realizarea unor indicatori de locuire la nivelul mediei pe judeţ; 
� Dezvoltarea economică în cadrul industriei mici şi agriculturii; 
� Dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în    

perspectivă, ţinând cont de factorii reali de dezvoltare a localităţilor; 
� Instituirea zonelor de protecţie pentru monumente; 
� Mărirea suprafeţei intravilanului, cât şi îmbunătăţirea zonificării funcţionale a 

acestuia. 
� Corelarea propunerilor privind protecţia mediului cu prevederile Planului Local de 

Acţiune Pentru Mediu, Respectiv cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor  
  Completările intravilanelor şi reconsiderarea utilităţilor în localităţile comunei Ştefan 
cel Mare se vor face pe cât posibil în suprafeţe compacte care să permită uşor dotarea cu 
echipări edilitare, de-a lungul drumurilor principale care le traversează, cât şi a celor de 
legătură şi exploatare a satelor.  

 Proiectantul va studia teritoriul comunei ŞTEFAN CEL MARE, depistând posibilităţi 
de introducere în intravilan a suprafeţelor care corespund, fără restricţii şi fără riscuri în 
ceea ce priveşte posibilităţile de construire, terenuri proprietate ale persoanelor fizice sau 
juridice. 

 
Planul urbanistic general  (P.U.G.) orientează aplicarea unor politici în scopul 

construirii şi amenajării teritoriului localităţilor, politici ce îşi propun, între altele, restabilirea 
dreptului de proprietate şi implementarea unor noi relaţii socio-economice în perioada de 
tranziţie spre economia de piaţă şi integrare europeană.   
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           1.3. NECESITATEA ŞI SCOPUL LUCRĂRII 
 

 Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 
desfăşurării funcţiilor localităţilor urbane/rurale din Comuna Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui 
care după anul 1989 respectiv 2000 au cunoscut  procese noi de dezvoltare şi extindere. 
Localitatile ce compun U.A.T. Ştefan cel Mare sunt: satul Mărăşeni, satul Ştefan cel Mare, 
satul Cănţălăreşti, satul Brăhăşoaia, satul Călugăreni, satul Bârzeşti, satul Munteneşti. 
 Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor 
de dezvoltare urbanistică a U.A.T. ŞTEFAN CEL MARE şi a localităţilor componente, din 
punctul de vedere al amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului Judeţului Vaslui (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a 
Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est şi cu prevederile Planului de 
Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) - secţiunile I - V, precum şi cu "Strategiile de 
dezvoltare şi planificare a teritoriului jude ţului Vaslui" , strategii elaborate de Consiliului 
Judeţean Vaslui. 
 
 
 1.4. DOMENII DE UTILIZARE 
 
 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna 
Consiliului Local şi al U.A.T. Ştefan cel Mare, care hotărăsc strategiile de dezvoltare şi 
amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 
 Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea autorizării construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective 
de utilitate publică. 

 
 

 1.5. EFECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE SCONTATE 
 
 
 Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin 
găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort 
acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile 
colective în spaţiul administrativ, prin lucrările propuse se doreşte facilitarea accesării 
fondurilor de finanţare naţionale şi internaţionale ale U.E. (Fonduri Structurale şi de 
Coeziune). 
 
 
 1.6. BAZA JURIDIC Ă 
 
 Planul urbanistic general este elaborat în conformitate cu prevederile actelor 
normative în vigoare, specifice domeniului sau în complementarea acestuia. Dintre 
principalele acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se menţionează: 

� Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
� Legea nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea  Legii  nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
� Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
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cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor 
publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1430/2005 cu modificări şi completări şi Legea 
177 / 2015 privind modificarea Legii 50/1991. 

� Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii; 
� Legea nr. 18/1991 republicată în 1998 a fondului funciar, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
� Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
� Legea nr. 54/1998 - privind circulaţia juridică a terenurilor; 
� Legea nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauză de utilitate publică; 
� Legea nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; 
� Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată în M.Of. 201 

din 03.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare; 
� Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală; 
� O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului aprobată prin Legea 265 din 2006; 
� Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărire comunală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
� Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor; 
� SR 13387/1997 Salubrizarea localităţilor.  Deşeuri urbane. Prescripţii de proiectare a 

punctelor pentru precolectare. 
� Legea nr. 82/1998 - pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 

drumurilor; 
� Legea nr. 203/2003 republicată în 2005 privind realizarea, dezvoltarea şi 

modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european; 
�  Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin Legea nr. 310/2004; 
� Legea nr. 41/1995 - privind protecţia patrimoniului naţional; 
� Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
� Regulamentul RUR din 26.09.2006 referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului 

Urbaniştilor din România, publicat în M.O.nr. 853/18.10.2006. 
� Codul civil; 
� Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
� Legea nr.363/2006 privind aprobarea PATN - Secţiunea I - Căi de comunicaţie; 
� Legea 171/1997 privind aprobarea PATN - Secţiunea II – Apa; 
� Legea 5/2000 privind aprobarea PATN - Secţiunea III - Zone protejate; 
� Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; 
� Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Secţiunea V- Zone de riscuri naturale. 
� Legea 215/2001 a administraţiei publice locale; 
� Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă; 
� Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 
� H.G.R. nr. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general 

de urbanism 
� H.G.R. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiective de mobilier urban 
� Ordinul Ministerului Transporturilor nr.50/1998, privind “Normele tehnice privind 

proiectarea  şi realizarea străzilor în localităţile rurale” publicat în M.Of. nr. 
138bis/1998. 

� Ordinul comun al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Şefului 
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministrului Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 62/N/19.O/288/1.955 privind delimitarea zonelor 
expuse riscurilor naturale 
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� H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism pentru zonele de riscuri naturale; 

� H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi 
inundaţii. 

� H.G.R. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare 
cu apă; 

� H.G.R. 974/2004 privind normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare 
a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei 
apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei 
potabile; 

� H.G.R.  348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice; 

� Ordinul Ministerului de Interne nr. 171/1998 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor; 

� H.G.R. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe; 

� H.G.R. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse 
acestei proceduri. 

� HGR nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 
publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice 

� Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 aprobată prin Legea nr. 82/1998 privind regimul 
juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 571/1998, privind aprobarea "Normelor 
tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere", publicat 
în Monitorul Oficial nr. 15/1998; 

� Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998, privind aprobarea „Normelor tehnice, 
privind amplasarea lucrărilor edilitare a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în 
localităţile urbane şi rurale, publicat în Monitorul Oficial nr. 138bis/1998"; 

� Normativul C 173/1986 privind amenajarea intersecţiilor; 
� Actul comun A.N.D. şi Departamentul Politiei Rutiere cu nr. A.N.D.93/1404/1998 şi 

I.G.P.153149/1998. 
 

 1.7. MODUL DE ELABORARE 
 
La baza elaborării Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Ştefan cel Mare  se 
află: 
 

1. Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid 
privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”; 

2. Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi 
conţinutul - cadru al Planului Urbanistic General. 

3. Ordinul comun al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului 
apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de 
Informaţii nr.34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea precizării privind avizarea 
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor 
tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor. 
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1.8.  BAZA ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE, SUPORTUL 
TOPOGRAFIC 

 
 

Baza documentar ă 
Planul Urbanistic General reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în 

elaborarea documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare spaţială şi economică 
a comunei analizate.  

Pentru fundamentarea Planului Urbanistic General este necesară studierea 
documentelor elaborate anterior, a studiilor de bază, sectoriale şi de fundamentare – 
elaborate pe domenii de activitate ce intră în incidenţa amenajării teritoriului: 

• Planurile de amenajare a teritoriului naţional:    
  P.A.T.N. - secţiunile I - V; 
  P.A.T.Z.R. Regiunea de Nord - Est; 

• Planurile de amenajare a teritoriului judeţean: 
  P.A.T.J. Vaslui elaborat de I.N.C.D. URBANPROIECT BUCUREŞTI - 2004 

• Planurile urbanistice generale ale unităţii teritorial administrative: 
  P.U.G.-ul Comunei Ştefan cel Mare elaborat de S.C. PROVAS S.A. VASLUI în 
anul 2000.  

• Strategii de dezvoltare: 
  Strategia de dezvoltare economico sociala a judeţului Vaslui cu orizontul de 
timp 2013 – 2020. 
  Strategia de dezvoltare locală a Comunei Ştefan cel Mare 2014 - 2020.  
 
 Surse statistice: 

- Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică  Direcţia Judeţeană Vaslui; 
- Date puse la dispoziţie de către Agenţia de Protecţia Mediului Vaslui; 
- Date de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui; 
- Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al Comunei Ştefan cel Mare prin 

fişele localităţilor. 
- Date puse la dispoziţie de către Primăria Comunei Ştefan cel Mare prin 

compartimentul specializat de urbanism şi amenajarea teritoriului. 
 Obiectivul acestora este punerea în evidenţă a stadiului actual al dezvoltării şi 
opţiunile generale ale amenajării teritoriului în vederea utilizării judicioase a solului, 
repartizării armonioase a activităţilor social-economice, protejării factorilor de mediu şi 
peisajului. 
 Analiza de detaliu a relaţiilor complexe şi sincrone dintre spaţiul rural  (reprezentat de 
Comuna Ştefan cel Mare) şi spaţiul urban (reprezentat de Municipiul Vaslui şi Bîrlad) se 
face pe baza a numeroase cercetări de teren, a interpretării de date statistice, a 
caracteristicilor şi funcţiilor economice, a poziţiei geografice, dar mai ales în raport cu 
deplasările pentru muncă şi aprovizionarea cu produse agroindustriale. Se utilizează de 
asemenea date privind gradul de dezvoltare al oraşului, modul de utilizare actuală a 
terenurilor, producţia agricolă şi forţa de muncă la nivel de unitate administrativă. 

  
Suportul topografic 

 
      Suportul topografic al lucrării constă în planşe reactualizate, după cum urmează: 

• ortofotoplanuri – scara 1:5000; 
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• planuri topo – trapeze - încadrarea localităţilor Comunei Ştefan cel Mare în 
teritoriul  administrativ -scara 1 : 25.000. 

• planuri topo – trapeze -  intravilanele localităţilor Comunei Ştefan cel Mare - scara 
1: 5000 
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2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI EVOLUŢIE 
 
 

2.2.1. Date privind evolu ţia în timp a unit ăţii teritorial – administrative 
 

Comunei Ştefan cel Mare este localizată în nordul judeţului Vaslui, având un relief 
deluros străbătut de pâraiele Bîrlad şi Telejna. O mare parte din teritoriul administrativ al 
comunei Ştefan cel Mare se află în lunca pârâului Bîrlad. În raport cu teritoriul judeţului 
Vaslui, comunei Ştefan cel Mare este poziţionată în zona de nord, la o distanţă rutieră de 
cca. 6,40 km de municipiul reşedinţă de judeţ Vaslui, respectiv 46.8 km faţă de municipiul 
Bîrlad.  

Coordonatele geografice ale comunei Ştefan cel Mare sunt: 
• latitudine Nordic ă 46.43ºN [LAT (DMS) 46º 43´0N] 
• longitudine Estic ă 27.37ºE [LONG (DMS) 27º 37´30E] 

şi altitudinea medie de 108m, se află la extremitatea de est a României, iar pe latitudine 
nu departe de paralela 45 care determină o zonă climatică temperată.  
 Poziţia geografică a comunei este la nord de paralela 46 aproape de meridianul 28 
latitudine estică, ceea ce face să avem o climă temperat continentală, cu ierni blânde şi 
veri secetoase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aşa cum se menţionează şi în P.A.T.J. Vaslui, repartiţia şi evoluţia în teritoriu a 
reţelei de localităţi, în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii naturale şi social 
economice din diferite etape istorice. 
 Aşezările rurale au evoluat în principal sub acţiunea factorilor social-economici, dar 
s-au dezvoltat şi sub influenţa mediului natural, a localizării în raport cu posibilităţile de 
alimentare cu apă, cu existenţa unor resurse  (lemn, piatră, loc de cultivat şi de păşunat), 
a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc. 
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 Referitor la formarea şi evoluţia aşezărilor rurale menţionăm că actuala reţea este 
rezultatul unui proces istoric, multisecular care atestă continuitatea de locuire a acestui 
teritoriu din cele mai vechi timpuri. Se consideră că actuala configuraţie este moştenită din 
perioada feudală cu completările ulterioare care s-au produs prin defrişări, împroprietăriri, 
roiri. 
 Astfel, reţeaua de localităţi prinde contur abia în partea a doua a sec. XIX, prin 
formare de sate noi prin împroprietărire. La definitivarea şi fixarea reţelei de localităţi au 
contribuit în mare măsură construcţia căii ferate şi modernizarea drumurilor principale. 
 Acestea au provocat fenomenul de roire, satele de codru şi cele retrase migrând 
spre zone deschise, de-a lungul drumurilor şi spre văi. 
 Fenomenele de roire şi formare de sate prin împroprietărire au determinat în unele 
cazuri extinderi tentaculare sau constituirea de nuclee noi. 
 Fenomenul de extindere tentaculară a vetrelor de sat ia amploare după 1989 
aproape în tot judeţul, satele ieşind din perimetrele în care au fost încorsetate şi obligate 
să se dezvolte prin legea sistematizării din 1974. 
  Analizând poziţia în teritoriu a comunei cu localităţile aferente se constată că, 
comunei Ştefan cel Mare se află în zona de influenţă a municipiului Vaslui. 

 Această zonă se caracterizează prin următoarele elemente: 
 - localizare: regiunea Podişul Central Moldovenesc în partea nordica, Depresiunea 

Vasluiului. 
- componenţă: localităţile  Ştefan cel Mare, Bârzeşti, Brăhăşoaia, Călugăreni, 

Cănţălăreşti, Mărăşeni, Munteneşti. 
- potenţial fizico-geografic: zonă de luncă şi terasă, cu soluri cu potenţial mediu spre 

ridicat, suprafeţe extinse de păşuni. 
 
  
Poziţia şi localizarea georgrafică a Judeţului Vaslui 

Punctul extrem  Longitudine estic ă1) Latitudine nordic ă 
Nord Sat Protopopeşti, com.Tăcuta 27°38' 20'' 46°57' 57'' 
Sud Sat Pochidia, com. Tutova 27°40' 02'' 46°01' 10'' 
Est  Sat Săratu, com. Stănileşti 28°16'15'' 46°37'08'' 
Vest Sat Băceşti, com. Băceşti 27°12'16'' 46°50'30'' 

1) după Greenwich 
 
 Teritoriul administrativ al comunei 
Ştefan cel Mare se învecinează cu şase unităţi 
administrativ-teritoriale şi anume: 
 
- la nord şi nord est  Comuna Vulturesti,  
- la nord            Comuna Zapodeni, 
- la nord-vest   Comuna Oşeşti,  
- la vest   Comuna Cozmeşti, 
- la sud   Comuna Bălteni, 
- la sud-vest    Comuna Deleşti, 
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 Satul Ștefan cel Mare a fost întemeiat în anul 1878 în urma împroprietăririi 
însurățeilor promovată de domnitorul Carol I . Până la 1864, trupul de moșie „Dealul 
Bîrladului” pe care a fost așezat satul, era în proprietatea mănăstirii Fâstâci din județul 
Vaslui. După aplicarea legii de „Secularizare a averilor mănăstirești”, această moșie a fost 

declarată moșie a statului și dată în arendă prin licitație celor interesați.  

 Două grupuri de săteni fără pământ din satele Bahnari  (22 km SE) și Muntenii de 
Sus  (20 km E) au constituit „obști de arendare” beneficiind și de avantajul că și înaintașii 
lor lucraseră aici ca clăcași și au început să lucreze pământul. Decretul-Lege nr. 
1550/02.07.1878 le-a acordat acestor două obști privilegiul împroprietăririi și al întemeierii 
noului sat tocmai datorită vechimii lor ca arendași și foști clăcași. La întemeiere, satul avea 
30 de familii cu 176 de suflete. 

 În 1970, la sud de fostul CAP, în jurul izvoarelor din dreapta DN 15D D Vaslui-
Roman, s-au descoperit resturi ceramice de tip „Poienești” (sec. II-III), resturi de amfore 
romane, precum și fragmente de vase caracteristice secolului al IV-lea  d.Hr. 

 
2.2.2. Relieful 

 
Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul studiat  se încadrează în Podişul 

Central Moldovenesc.  
Fiind o zonă de tranziţie între relieful structural din Podişul Central Moldovenesc şi 

relieful colinar din aşa zisa platformă pliocenă, cât şi eorziunea care a executat o activitate 
variată găsim forme de relief asemănătoare din Podişul Central Moldovenesc cât şi din 
Colinele Tutoveni. 
 Din punct de vedere geografic, comunei Ştefan cel Mare este situată în Podişul 
Central Moldovenesc, subdiviziune a Podişului Bîrladului fiind drenată de valea largă a 
Bîrladului şi afluientul acestuia Telejna.  
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Alternează dealurile joase cu luncile Bîrladului şi Telejnaului. Dacă Valea Bîrladului 
limitează la nord şi vest comunei Ştefan cel Mare, Telejnaul trece chiar prin partea 
mediană a comunei, formând o vale cu sectoare alternante înguste şi largi, lăţimea 
oscilând între 500m şi 200m. 
 Cuaternarul este reprezentat prin depozite de argile, argile prăfoase, uneori 
leossoide, nisipuri argiloase, nisipuri şi prundişuri care formează relieful de luncă şi şes, 
terase şi versanţi deluvieni. 
 Din punct de vedere structural, arealul comunei Ştefan cel Mare se suprapune 
sectorului caracteristic părţii sudice a Platformei Moldoveneşti peste care s-au aşternut 
însă depozitele relativ uniforme ale cuverturii monoclinale. 
 Partea lor superioară aparţine formaţiunilor sarmato-pliocene, care se succed de la 
nord la sud, trecând treptat unele sub altele. Procese active de eroziune se localizează în 
bazinele Telejnaului şi Bîrladului, pe versanţi cuestiformi (alunecări de teren aparţinând 
mai multor generaţii, organisme torenţiale de intensitate şi extindere mare). 

Suprafaţa teritorială a U.A.T. Ştefan cel Mare este de 13474 ha, din care arabil 
12396,34 ha. Suptafaţa ocupată cu păduri este de 23.20 ha iar cu păşuni 3298 ha şi are 
un nr. de 3160 de locuitori (2011) in scadere fata de recensamantul din 2002 cand erau 
3388. 

Majoritatea locuitorilor sunt români  (97,63%). Pentru 2,34% din populație, 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt ortodoc și (96,87%). Pentru 2,56% din populație, nu este cunoscută 
apartenența confesională.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aria teritorială a comunei Ştefan cel Mare (intravilan şi extravilan) se întinde în 

lunca Bîrladului, pe aproape toată partea luncii. Urmărind hidrografic acestă arie, în 
contextul întregii unităţi naturale, constatăm efectele evidente ale acţiunii apelor 
curgătoare, a izvoarelor de pantă cat şi a torenţilor, în crearea văilor cu multiple elemente 
morfologice ca alibi minore şi majore, terase, versanţi cu pante uşoare sau cu aspect de 
cuesta. Apoi, a interfluviilor cu elemntele lor, şi mai ales a ravenelor sau văilor tinere, ca 
efect al eroziunii permanente şi îndelungate. 

Datorită depozitelor argilo-nisipoase aparţinând meoţianului, prin structura, 
mobilitatea şi permeabilitatea lor, s-a generat acestă formă de relief. 

Relieful se caracterizează prin dealuri mijlocii şi joase cu văii lungi, pe unde curg 
pârâuri mici, iar multe din acestea seacă pe timp de vară. 
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Interfluviile au aspect de dealuri mijlocii şi joase care dau notă caracteriestică,  
reliefului de la o extremitate la alta.  
 
 
 2.2.3. Resursele naturale 
 
 În ceea ce priveşte resursele subsolice prezente în aria studiată, putem aprecia, 
având în structura geologică a regiunii, că teritoriul comunei Ştefan cel Mare beneficiază 
de rezerve foarte modeste de substanţe minerale utile. 
 Formaţiunile care aflorează sunt sarmaţiene, astfel încât, din punct de vedere 
litologic, importanţă prezintă, mai ales marnele şi argilele salifere cu texturi grele ce apar 
în special pe versanţi. În zonele de albie prezintă interes exploatarea straturilor de nisip, 
pentru uzul imediat al locuitorilor din zonă. 
 În acest context, resursele naturale cu cel mai important rol în stabilirea şi 
organizarea habitatului în zonă sunt rezervele de apă, respectiv solurile din zonă, care 
permit practicarea agriculturii, cu toate implicaţiile acesteia. Caracteristicile reţelei 
hidrografice şi ale învelişului pedologic vor fi detaliate în cele ce urmează. 
 O ultimă categorie de resurse sunt cele de biomasă, respectiv fondul forestier al 
comunei Ştefan cel Mare, cu utilizări multiple, care are în prezent o suprafaţă de 23.20 ha 
din totalul de 13474.00 ha. 
 
 2.2.4. Clima 
 
 Poziţia geografică pe glob a ţării noastre o plasează în plină zonă a climei 
temperate, iar prin aşezarea sa în Europa primeşte influenţa climei temperat-continentale. 

Teritoriul judeţului Vaslui este situat în estul ţării, cu o largă deschidere spre Europa 
răsărietană, formele de relief ale judeţului fiind acoperite iarna de masele de aer rece ale 
anticiclonului siberian, iar vara, de aerul uscat continental sau tropical, clima având astfel 
un caracater temperat continental cu accentuări mari în sudul Podişului Moldovei, la limita 
de sus a judeţului. Continentalismul excesiv este scos în evidenţă de regimul pluviometric, 
caracterizat de numeroase contraste, cu fluctuaţii importante de la o lună la alta, de la un 
sezon la altul, de la un an la altul. (sursa: „Unele particularităţi ale regimului pluviometric în 
Podişul Central Moldovenesc”, Seminarul Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.23-24/2004). 

Temperatura aerului constituie un parametru climatic important, înregistrând un 
grad ridicat de variabilitate în timp şi în spaţiu, prezentând variaţii anuale, sezoniere, 
diurne, lunare, cât şi diferenţieri pe latitudine şi altitudine.  

Pentru caracterizarea sumară a climei comunei Ştefan cel Mare pentru perioada 
1986 – 2018, s-au folosit şi preluat datele climatice ale Staţiei meteorologice Vaslui . 

Regimul anual al temperaturii aerului înregistrează, la nivel de judeţ, valori 
maxime în luna iulie (34,5ºC - la staţia meteorologică Negreşti, 34,2ºC la staţia Vaslui şi 
33,6ºC la staţia Bîrlad) şi valori minime în luna ianuarie (-21,2ºC la staţia meteorologică 
Negreşti -18,0ºC la staţia meteorologică Vaslui şi -15,5ºC la staţia Bîrlad). 

Distribuţia temperaturilor, la nivelul anului 2013, se regăsesc în tabelul următor: 
 
 

            Date climatice la nivelul anului 2018 pentru judeţul Vaslui  
Staţia 
Meteo 

Temperatura aerului ( 0C) Precipita ţii 
atmosferice  

(l/mp/an)  
Medie 

multianuală 
Medie 
anuală 

Minima 
anuală 

Maxima 
anuală 

Vaslui 9,60 10,50 -18,00 34,20 652,70 
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   *Obs:staţie cu program redus de observaţii meteorogice;(sursa Administraţia Naţională de Meteorologie- 
ANM) 
 
Evoluţia temperaturilor medii, anuale, în perioada 2008-2018, înregistrate la staţiile meteo din judeţul Vaslui 
(sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie) 
 

 
Staţia Meteo 

Temperatura medie a aerului ( 0C) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaslui 11,0 10,8 10,2 9,7 10,30 10,50 
 
Caracteristicile reliefului influenţează distribuţia spaţială a precipitaţiilor,  

determinând o zonare pe verticală a acestora. 
Valorile medii lunare ale precipitaţiilor atmosferice au atins maximum în lunile iunie 

şi septembrie, cantitatea cea mai mică fiind cea corespunzătoare lunii decembrie. 
 
 

Cantitatea lunară de precipitaţii (sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie) 
 

Staţia 
Meteo 

Luna/Cantitatea de precipita ţii(l/mp) 
 Ian. Febr Mart Apr. Mai  Iun.  Iul.  Aug.  Sept. Oct.  Nov. Dec. 

Vaslui 57,4 58,1 34,7 24,6 98,0 136,2 77,2 53,3 54,5 11,6 39,6 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evoluţia cantităţii lunare de precipitaţii la staţiile meteorologice din judeţul Vaslui – Staţia Vaslui 
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Harta valorilor de temperatura a aerului (ºC) la nivelul ţării şi a Comunei Ştefan cel Mare prin Staţia Vaslui 
(sursa: http://www.meteoromania.ro/anm) 

 
Harta cu Indicele de confort termic la nivelul ţării şi a Comunei Ştefan cel Mare prin Staţia Vaslui 

(sursa: http://www.meteoromania.ro/anm) 
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Figura ….. Harta cu Cantitatea lunară de precipitaţii – luna Mai 2015 la nivelul ţării şi a Comunei Ştefan cel 
Mare prin Staţia Vaslui (sursa: http://www.meteoromania.ro/anm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harta cu Temperatura medie lunară – luna Mai 2015 la nivelul ţării şi a Comunei Ştefan cel Mare prin Staţia 
Vaslui (sursa: http://www.meteoromania.ro/anm) 
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 Fiind situată în partea centrală a Podişului Bîrladului, Comunei Ştefan cel Mare are 
o climă temperat continentală, fiind determinată în special de poziția geografică, dinamica 
maselor de aer, caracteristicile reliefului. Temperatura aerului, în Comunei Ştefan cel 
Mare, este condiţionată de distribuţia radiaţiei solare, ceea ce face ca temperaturile medii 
lunare şi anuale să fie mai ridicate pe versanţii însoriţi cu expoziţie sudică, sud-vestică şi 
vestică. Astfel, temperaturile medii anuale se situează în jurul valorii de 9.3°C. 
 Temperaturile foarte coborâte din timpul iernii (media -3°C) sunt cauzate de 
pătrunderea aerului continental, rece şi uscat generat de anticiclonul euroasiatic, a cărui 
arie se extinde până la Carpaţi, acoperind şi Podişul Central Moldovenesc. Îngheţul este 
un fenomen prezent în raza comunei Ştefan cel Mare, în medie aproximativ şase luni pe 
an.  Perioada zilelor cu îngheţ este de aprox 185 zile, consecinţele negative ale 
îngheţului resimtindu-se cel mai acut în agricultură, când sunt însoţite de brume, 
surprinzând plantele care toamna nu şi-au încheiat ciclul vegetal (viţa de vie, varza de 
toamnă, legumele etc.), dar şi plantele aflate primăvara în stadiul incipient de dezvoltare 
(pomii fructiferi). Datorită aşezării Comunei Ştefan cel Mare în estul României, viscolul din 
timpul iernii influenţează deseori uniformitatea stratului de zăpadă. Nopţile de iarnă cu 
temperaturi sub -20ºC şi cu un sol dezvelit de zăpadă generează temperaturi la suprafaţa 
solului foarte coborâte, ducând la vătămări prin îngheţ ale culturilor de toamnă. Regimul 
anual al precipitaţiilor scoate în evidenţă un minim pentru luna februarie, destul de 
apropiat valoric de precipitaţiile căzute în luna ianuarie şi un maxim pentru luna iunie, 
individualizat net de celelalte luni. Valoarea medie a precipitaţiilor multianuale oscilează în 
jurul a 550 mm. 

Din punct de vedere climatic, teritoriul Comunei Ştefan cel Mare şi împrejurimile 
sale se încadrează în tipul climatic temperat-continental cu nuanţe excesive propriu 
zonelor colinare din sudul Moldovei, caracterizat prin ierni deosebit de reci şi veri foarte 
fierbinţi şi secetoase. Iarna temperaturile coboară până la -30ºC (temperatura minim 
absolută din ianuarie 1942, în zona Bîrladului a fost de -30,5ºC iar vara acestea urcă până 
la 39ºC - 40ºC (temperatura maxim absolută a fost atinsă în anul 1942 de +46,6ºC 
înregistrată la Ştefan cel Mare la 21 august 1952). Caracteristica acestui climat este 
cantitatea mică de precipitaţii anuale, în jur de 450mm. 

 
 Evoluţia cantităţii anuale de precipitaţii, în perioada 2013-2018, înregistrate la staţiile meteo din 
judeţul Vaslui (sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie) 

 
Staţia Meteo 

Precipita ţii atmosferice (l/m 2)- cantitate anual ă 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Vaslui 480,8 481,2 797,2 418,8 652,9 652,7 
 

Extremele climatice - cu referire la precipita ţii- care au caracterizat lunile iunie şi septembrie 
2018, au generat manifest ări ce au provocat pagube la nivelul jude ţului Vaslui. 
 
Situaţia pagubelor provocate de inundaţii, în judeţul Vaslui, în anul 2018 
Anul  
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Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţului  VASLUI  
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2020 

 

Pagina   |   24  

 

Luna cea mai rece este ianuarie cu o valoare medie de 2,9ºC cea mai scăzută 
temperatură medie lunară a fost în luna ianuarie 1985, de -8,2ºC iar cea mai ridicată a fost 

în ianuarie 1983, de +1,2ºC. 
În perioada de vegetaţie 1 

martie – 15 octombrie, temperatura 
însumează un număr de 3,3ºC. 

După datele termice şi 
observaţii locale se cosntată ca 
primele îngheţuri au loc în a doua 
jumătate a lunii noiembrie iar ultimile 
la sfârşitul lunii martie. Durata medie 
a îngheţului este de 176 zile. 

La sfârşitul lunii octombrie 
apare bruma, iar ultimle zile cu 
brumă au loc la sfârşitul lunii aprilie şi 
foarte rar la începutul lunii mai. 

Umiditatea relativă variază 
între 43% şi 70% cu valori maxime în 
lunile noiembrie – decembrie-
ianuarie iar valori minime se 
înregistrează în lunile iunie-iulie. 

 
Harta temperaturilor medii anuale 

judeţul Vaslui – Comunei Ştefan cel Mare. 
 
Media anuală a umidităţii 

relative a aerului este de 69,6% (după higrometru). 
 
Media plurianuală a precipitaţiilor a fost de 

535,41 în perioada 1985 – 2005 şi are tendinţe 
de scădere în ultimii ani. Cantităţile medii anuale 
de precipitaţii variază în limite foarte largi. Astfel 
anul cu cele mai multe precipitaţii a fost anul 
1986 cu – 879,4mm iar anul cu cele mai puţine 
precipitaţii a fost 1990 cu – 294,0mm considerat 
cel mai secetos an din ultimii 40 ani. 

Circa 37,1% din totalul precipitaţiilor sunt 
cu ploi cu caracter torenţial, ceea ce ar însemna 
176,3mm, rezultă că peste 60% din apa căzută 
din precipitaţii să se piardă prin scurgeri de pe 
versanţi către piciorul pantei. 

 
Harta precipitaţiilor atmosferice. Izohietele 

anuale – judeţul Vaslui(după atlasul climatologic 
al României).  

 
 
 

În perioada de vegetaţie 1 martie – 15 octombrie, suma precipitaţiilor este de 
345,2mm. Precipitaţiile sub formă de zăpadă au o grosime medie anuală de 57 cm. 
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obişnuit, însă, zăpada cade în mai multe etape şi în majoritatea cazurilor se topeşte în 
timp de 4-5 zile. 

Sunt destul de frecvente, pe suprafeţe restrânse şi alte fenomene meteorologice 
ca: grindina, poleiul, chiciura, burniţele etc. 

 
Regimul vânturilor 

Directia N NE E SE S SV V NV Calm Total 
Frecvenţa 32,1 11,4 1,9 4,1 13,6 9,5 4,4 6,6 16,4 100% 

Intensitatea 2,3 1,7 1,1 1,7 2,1 1,9 1,9 1,9 X X 
 
Vânturile predominante bat cu o frecvenţă mai mare dinspre nord, sud şi sud-est cu 

viteze medii anuale cuprinse între 1,6 şi 6,5 m/s. 
Vâtul cel mai puternic şi mai frecvent este cel de nord(de origine termică, 

anticiclonul Siberian) – Crivăţul, are frecvenţa de 32,1% şi intensitatea de 2,3º ce adduce 
scăderea bruscă a temperaturii la începutul primăverii şi sfârşitul toamnei. Acest vânt bate 
mai mult în timpul iernii. Valea Horgii cu direcţia Nord-Sud este deschisă total Crivăţului. 

Alt vânt cu frecvenţa (13,6%) este şi vântul de sud, Băltăreţul, care bate mai mult la 
sfârşitul primăverii şi începutul toamnei. 

Un alt vânt este cel de apus, Austrul, numit local “Sărăcilă” sau vântul de la 
Ciomaga. 

Variaţiile de temperatură între vară şi iarnă, sunt temperatura medie a lunii ianuarie 
fiind de -2,50, alunii iunie de +21,60, iar media anuală de +10,20. Trecerea de vară la 
iarnă se face treptat. 

Ameliorarea acestui climat s-ar putea face prin creearea a cât mai multe lacuri de 
acumulare(care pe lângă infuenţa umidităţii atmosferei ar putea folosi la irigaţii) şi 
plantarea de livezi şi perdele forestiere. 

Factorii climatici generali şi în special cei locali, sunt favorabili datorită circulaţiei 
maselor de aer din zona depresionară. Este carcateristic topoclimatul de depresiune, 
temperaturile fiind oscilante cu ierni friguroase şi veri predominat secetoase. 

Radiaţia solară globală variază anual în comunei Ştefan cel Mare între 115kcal/cm² 
în nord şi nord-vest şi 120kcal/cm² în sudul şi sud-estul. 

Durata de strălucire a soarelui (insolaţia) înregistrarea în sectoarele de dealuri 
înalte şi împădurite 1900 – 1950 de ore anual, îar în sud, în est şi în sud-est, în sectoarale 
depresionare. 

Secetele sunt fenomene meteorologice frecvente aici. Acestă situaţie este 
confirmată şi de faptul că anii cu cantităţi de precipitaţii sub media plurianuală reprezintă 
circa 48% din întreaga perioadă de observaţii meteorologice de până acum (1896 – 1972), 
iar în anii ca 1896, 1921, 1937, 1945, 1946, 1948 etc. au căzut sub 300 şi chiar sub 200 
mm precipitaţii. 

Zăpada este prezentă în fiecare iarnă, însă numărul de zile cu ninsoare şi durata de 
acoperire a solului cu zăpadă diferă de la la an la an şi de la sector la sector. În generală, 
pe dealurile mai înalte de 300m zăpadă cade mai devreme şi se topeşte mai târziu (cu 3-5 
zile). La nivelul celor trei staţii meteorologice cu durata mai mare de funcţionare (Vaslui, 
Bîrlad, Huşi), numărul mediu de zile cu ninsoare este de 18 anual, durata de acoperire a 
solului cu zăpadă de circa 60 zile, iar grosimea stratului de zăpadă nu depăşeşte 10 – 12 
cm anual. 
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 2.2.5. Hidrografia 
 
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Ştefan cel Mare aparţine 

bazinului râului Bîrlad.  
Caracteristicile litologice şi morfologice ale teritoriului condiţioneazǎ formarea 

rezervelor de apǎ în stratele acvifere subterane, în vǎile care fragementeazǎ relieful. 
Legǎtura apelor de suprafaţǎ cu cele subterane şi rolul acestora din urmǎ, în 

practicǎ, îndeosebi în alimentarea centrelor populate, a industriei şi a unitǎţilor 
agrozootehnice, fac necesarǎ cunoaşterea atât a stratelor acvifere de adâncime, cât şi a 
celor freatice. 
 Reţeaua hidrografică din comunei Ştefan cel Mare este formată din cursul superior 
al râului Bîrlad și afluentul său Telejna. Apa are un caracter ascensional, nivelul pizometric 
stabilindu-se la 1,70-2,80m adâncime. Apele subterane freatice sunt cantonate în 
aluviunile permeabile ale luncilor și teraselor fiind întâlnite la adâncimi cuprinse între 1-3m 
în lunci și 8-12m în terase chiar și 16m. Nu există lacuri, lacuri de acumulare, acumulări 
piscicole sau baraje pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare. 

 
Apele subterane de adâncime 
Se gǎsesc acumulate în depozitele cuverturii sedimentare care acoperǎ 

fundamentul precambrian peneplenizat al Podişului Moldovenesc. Cele mai importante 
strate acvifere, interceptate de foraje, sunt înmagazinate în depozitele sarmaţiene şi 
pliocene. 

Asfel, pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare, grosimea şi permeabilitatea mare a 
nisipurilor pliocene, ca şi structura monoclinalǎ a acestora (cu uşoarǎ înclinare spre sud) 
au favorizat acumularea unor rezerve importante de ape cu caracter ascendent. 

Apele înmagazinate în depozitele ponţiene au în general debite mici (sub 0,5 l/s). În 
schimb, la sud de Vaslui, unde sunt rǎspândite formaţiunile daciene, stratele acvifere sunt 
mai bogate, debitele fiind cuprinse frecvent între 1 şi 5 l/s. Aceste ape, interceptate în 
forajele de la Ştefan cel Mare, Bîrlad şi Vaslui, se menţin în limitele de potabilitate 
prevǎzute de STAS (1342/961), având o mineralizare foarte micǎ (reziduu fix = 436 mg/l) 
şi o duritate slabǎ (2-5 grade germane). Sunt însǎ dificultǎţi în exploatarea lor, din cauza 
rǎspândirii nisipurilor fine care duc la colmatarea forajelor şi la micşorarea treptatatǎ a 
debitelor.  

 
Apele freatice 
Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare, stratele acvifere din depozitele pliocene ale 

interfluviilor ocupǎ suprafeţe reduse. Ele au favorizat apariţia pe coasta dealurilor de aici a 
numeroase izvoare cu apǎ de bunǎ calitate.  

Debitele mici ale izvoarelor care provin din nisipurile meoţiene şi daciene (în 
general sub 1 l/s) sunt depǎşite de cele ce provin din stratele levantine, dinspre sud care, 
în multe cazuri, sunt captate pentru alimenatarea cu apǎ a centrelor populate.  

O altǎ categorie a apelor freatice sunt cele cantonate în depozitele deluviale. Pe 
suprafaţa comunei Ştefan cel Mare, unde depozitele deluviale au un procent mai mare de 
nisipuri, stratele acvifere, al cǎror nivel hidrostatic nu depǎşeşte 5 m în adâncime şi 
prezintǎ mari fluctuaţii pe verticalǎ, sunt ceva mai bogate. Apa este de bunǎ calitate fiind 
folositǎ la alimentarea populaţiei din numeroase sate.  
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 Apele de suprafaţă 
 
 Reţeaua hidrografică din comunei Ştefan cel Mare este formată din cursul superior 
al râului Bîrlad și afluentul său Telejna. Apa are un caracter ascensional, nivelul pizometric 
stabilindu-se la 1,70-2,80m adâncime. Apele subterane freatice sunt cantonate în 
aluviunile permeabile ale luncilor și teraselor fiind întâlnite la adâncimi cuprinse între 1-3m 
în lunci și 8-12m în terase chiar și 16m.  
 
 Apele subterane  
 
 Din perspectiva locuirii, cele mai importante ape subterane sunt cele freatice, 
cantonate în baza aluviunilor din şesuri şi terase. În această zonă, stratele freatic cu 
debitul cel mai mare se găsesc la baza depozitelor aluviale argilo-nisipoase din şesul r. 
Bîrlad, respectiv în orizonturile de nisipuri fine şi prundişuri ale teraselor, la adâncimi de 
10-15 m. 
 
 2.2.6. Solurile 
 
 Învelişul de sol s-a format într-o perioadă considerabilă de timp sub influenţa unui 
ansamblu de factori pedogenetici, dintre care cei mai importanţi sunt: 

- clima; 
- relieful; 
- apa freatică şi apa din profilul de sol; 
- rocile de solificare; 
- vegetaţia; 
- procesele de eluviere-iluviere; 
- sărăturarea (salinizarea şi alcalinizarea), etc. 

 Complexul de condiţii bioclimatice, hidrologice şi geomorfologice din aria studiată a 
determinat formarea unui înveliş pedologic mozaicat, în care predomină tipurile de sol 
aparţinând claselor: 

• soluri cenuşii de pădure 
• soluri cernoziomoidale levigate pe podişuri şi pante 
• soluri aluvio-coluviale pe lunci şi şesuri 

 
Solul comunei Ştefan cel Mare este unul dintre elementele specifice ale peisajului 

geografic format prin acţiunea îndelungată şi interdependenţa unui complex de factori 
abiotici şi biotici care au acţionat asupra faciesului litologic şi a resturilor organice de la 
suprafaţa sa, care influenţează în mare măsură aspectul vegetaţiei şi în mod direct 
influenţează clima. 

Solurile din comuna Ştefan cel Mare sunt soluri zonale şi anume soluri cenuşii de 
pădure şi soluri cernoziomice de silvostepă, dar care datorită factorilor antropici, au 
căpătat o serie de trăsături distincte. 

Solurile cenu şii de p ădure sunt caracteristice zonelor împădurite şi reliefului care 
coboară sub 300m altitudine. Ele s-au format în condiţiile unui climat sud-european. 
Bogăţia rocii mame în conţinut de carbonat de calciu, a făcut să se menţină o structură 
glomerulară în orizontul cu humus însă, sărurile uşor solubile au fost spălate la adâncime 
mare. Argilele şi hidroxizii de fier şi de aluminiu, au fost în parte levigate din orizontul cu 
humus şi din cele de tranziţie, acumulandu-se în orizontul B. Aceste soluri au o textură 
luto-nisipoasă cu profil de tipul Am-Ame-Bt-C (Al-A2-Bt-C-D). Astfel de soluri sunt întâlnite 
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pe Dealul Birlad, Ciofeni, etc. Ele, au fertilitate mijlocie şi o aprovizionare mediocră şi 
submediocră cu humus, azot şi fosfor. Reacţia (ph) este slab acidă. 

Solurile cernoziomoidale se întâlnesc pe terenurile în pantă şi pe cele uşor 
înclinate folosite pentru agricultură, unele suprafeţe fiind acoperite cu păşuni. Aceste 
cernoziomuri sunt în diferite stadii de levigare, prezentând profile de tipul: Am-A/C-C-D (A, 
A/C, C, C/D,D). Ele au o textură lutoasă şi luto-nisipoasă fiind formate pe aceeaşi rocă 
mamă, însă sub vegetaţie ierboasă. 

În cazul acestui tip de sol, levigarea argilei este mai redusă, iar carbonaţii sunt 
levigaţi destul de puţin până la 80-100cm, influenţând mai puternic structura solului. 
Aceste soluri au o reacţie slab acidă spre neutru, mediu aprovizionată cu humus şi fosfor 

şi bine aprovizionată cu azot deci au o 
fertilitate destul de bună. 

Pe pantele mai moderate se 
întâlnesc soluri argilo-coluviale aflate 
în diferite stadii de eroziune cu o textură 
luto-nisipoasă. Acestea pe lângă faptul 
că sunt gradate la suprafaţă mai 
prezintă şi o eroziune de adâncime, 
prezentând chiar la suprafaţă, orizontul 
D. 

În general fertilitatea acestei 
categorii de pământ este redusă până 
la neproductivă fiind necesară 
intervenţia omului care să planteze 
aceste terenuri cu specii forestiere. 

 
Harta solurilor – judeţul Vaslui 
 
 
Analizându-se solul teritoriului 

comunei Ştefan cel Mare se constata 
cinci grupe de soluri care cuprind 
subgrupe cu proprietăţi fizice şi chimice 
asemănătoare. Grupele s-au constituit 
dupa mai multe criterii şi anume: grad 
de eroziune, textura, grad de 

sărăturare, tip de sol, caractere morfologice, etc.  
Aceste grupe sunt: 
I. Grupa cernoziomurilor slab şi moderat erodate  care cuprind terenuri cu 

pante între 3-15°, cu textură luto-nisipoasă, cu adâncimea orinzontului A între 20-45cm, 
soluri formate pe loessuri şi argile. Din analiza probelor de sol rezultă că la această grupă 
conţinutul de humus şi azot este normal, dar totuşi folosirea îngrăşămintelor organice este 
indicată deoarece aceste soluri sunt sărace în fosfor şi potasiu asimilabil. Cel mai potrivit 
îngrăşământ organic ar fi gunoiul de grajd, bine fermentat, administrat în cantităţi de 15-
20t/ha la patru ani odată, toamna şi îngropat sub brazdă. În lipsa gunoiului de grajd se pot 
aplica îngrăşăminte chimice azotoase, ca: azotat de amoniu sau sulfat de amoniu. 

II. Grupa cernoziomurilor cu profil normal , sunt cernoziomuri levigate şi 
ciocolatii cu textură luto-nisipoasă. Aceste soluri se află pe platouri sau porţiuni cu pante 
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foarte slabe. Sunt terenuri arabile din categoria I de fertilitate locală, pe care se cultivă 
plante cerealiere şi se aseamănă foarte mult cu prima grupă. 

III. Grupa cernoziomurilor nisipoase  cuprinde porţiuni restrânse sub formă de 
pete, sunt soluri sărace în substanţe organice şi fosfor. Pe aceste soluri trebuie să se 
administreze îngrăşăminte organice, gunoi semifermentat şi toate lucrările se vor face pe 
curbă de nivel. Textura acestor soluri este nisipoasă sau nisipo-lutoasă, grosimea 
orizontului A fiind de 20-40cm, iar roca mamă a acestor soluri este nisipul. 

IV. Grupa solurilor aluvionare  cuprinde luncile pâraielor şi sunt în general 
inundabile. 

V.  Complex de soluri  în această grupă sunt înglobate soluri cu eroziune 
puternică şi foarte puternică cu pante între 10-25°. Randamentul obţinut pe aceste soluri 
este foarte scăzut pentru că orizontul cu humus este distrus de ape. Aceste soluri sunt 
formate pe loessuri, marne şi argile cu textură lutoasă sau luto-nisipoasă. Combaterea 
eroziunii acestor soluri se poate face prin plantarea acestor terenuri cu viţă de vie şi pomi 
fructiferi pe curba de nivel şi în terase. Unde este necesar se pot planta perdele 
antierozionale pentru a împiedica alunecările de teren. 
 
 
 2.2.7. Vegeta ţia şi fauna 
 
 Vegeta ţia 
           
            Vegetația include atȃt elemente specifice pǎdurilor central-europene (gorun, fag) 
cȃt și specii floristice caracteristice stepelor și silvostepelor continentale est-europene.  
Deși nu dispune de un patrimoniu turistuc valoros, comuna Ştefan cel Mare suscitǎ interes 
prin aspectul peisagistic, predominant deluros și de podiș dar și prin existența unor 
obiective social-istorice și cultural-artistice sau a mai multor rezervații naturale forestiere 
din comunele limitrofe. 
 Pe raza comunei Ştefan cel Mare se întâlnesc păduri de gorun în amestec cu 
carpen, fag şi stejar pedunculat in suprafata mica cca 20 ha, predominând speciile: 
Quercus petraea , Quercus dalechampii , Carpinus  betulus , Fraxinus excelsior , Tilia 
tomentosa . Foarte dezvoltat este stratul de arbuşti, format din: Ligustrum  vulgare , 
Cornus sanguinea , Cratagus monogyna , Cornus mas , Prunus spinosa  etc. 
 
 Stratul ierbos, dezvoltat cu precădere în albiile majore ale celor două râuri Bîrlad şi 
Buda şi pe versanţii afectaţi de alunecări şi alte procese de versant, este constituit din 
speciile de pături xeroterme (Paeonia peregrina , Carex michelii , C. tomentosa , 
Asparagus tenuifolius  etc), pătrunzând, totuşi, specii de stepă, mai ales în poieni: 
Festuca vallesiaca , Poa angustifolia , Adonis vernalis , Galium verum  etc. 
 
 Vegetaţia de luncă apare în lungul luncilor râurilor ce străbat Podişul Bîrladului, iar 
N.Doniţă (1992) include această vegetaţie de luncă în unitatea pădurilor de luncă 
danubian-pontice (Quercus robur, Quercus pedunculiflora, Fraxinus pallisae,Fraxinus 
angustifolia), în complex cu zăvoaie de plop şi salcie (Populus alba, Populus nigra, Salix 
alba)”. Ca specii faunistice întâlnim rozătoarele (Spalax leucodon, Cricetus cricetus, Lepus 
europaeus), păsări (Coturnix coturnix, Perdix perdix, Alauda arvenis). Ihtiofauna râurilor şi 
lacurilor este reprezentată de biban (Pesca fluviatilis), crap (Cyprinus carpio) etc. 
  
 Pădurea Ştefan cel Mare este o arie naturală protejată de interes național ce 
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier și floristic), situată 
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în județul Vaslui, pe teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare. Pădurea Ştefan cel 
Mare cunoscută și sub denumirea de Dumbrava Ştefan cel Mare, se află în Podișul 
Central Moldovenesc, în partea nordică a județului Vaslui și în cea estică a satului Ştefan 
cel Mare și este străbătută de apele râului Bîrlad, ocupând ambele maluri ale acestuia. 
 

 
 
 Rezervația naturală cu o suprafață de 22 de hectare, declarată arie protejată prin 
Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a III-a - zone protejate), este o zonă depresionară în lunca Bîrladului 
(temporar inundabilă), forestier și floristic datorită speciilor arboricole și ierboase întâlnite 
în perimetru acesteia. Vegetația forestieră este constituită atât din elemente arboricole, cât 
și din specii de arbuști, astfel: *specii de arbori: stejar (Quercus robur), stejar brumăriu 
(Quercus pedunculiflora), carpen (Carpinus betulus), frasin (din genul Fraxinus 
augustifolia), velniș (Ulmus laevis), tei argintiu (Tilia tomentosa), plop alb (Populus alba), 
plop tremurător (Populus tremula), arțar (Acer platanoides), arțar tătăresc (Acer tataricum); 

 
 

Salbă moale (Euonymus europaeus) 
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*specii de arbuști: corn (Cornus mas), alun (Corylus avellana), dârmoz (Viburnum 
lantana), păducel (Crataegus monogyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), călin 
(Viburnum opulus), vorniceriu pitic (Euonymus nana), salbă moale (Euonymus europaeus) 
sau măceș (Rosa canina). La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe specii floristice, 
printre care: lalea pestriță (Fritillaria meleagris), ghiocel de baltă (din genul Liocojum 
aestivum, înrudit cu lușca), stânjenel (Iris graminea), stânjenel galben (Iris pseudacorus), 
lăcrămioară (Convallaria majalis), toporași (Viola odorata) , obsigă (Bromus mollis L.) sau 
păiuș (Festuca ovina) 
 
 
 
 
 

 
 

Stânjenel de balt ă (Iris pseudacorus) 
 

 
 

Laleaua pestri ță (Fritillaria meleagris) 
 
 Ca şi căi de acces menţionăm: 
*Drumul național (DN15D) - Vaslui (la o distanță de 11 km față de acesta) - Mărășeni. 
*Drumul județean (DJ207E) - Vaslui - Rediu - Brodoc, sud-vest de localitate, la o distanță 
de 1,5 km se poate ajunge în rezervație. 
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Natura 2000 
Pădurea B ălteni - Hârboanca 

 
 LOCALIZAREA SITULUI 
 
Coordonatele sitului 
N 46º 40' 16'' / E 27º 39' 22'' 
 
Suprafa tasitului (ha) 526 
Altitudine (m) Min. 95 Max.248 Med. 139 Latitudine Longitudine 
Regiunile administrative 
NUTS % Numele judetului RO016 100 Vaslui Cod Denumire habitat % Reprez. Supr. rel. 
Conserv.Global 
 
Caracteristici generale ale sitului 
 
 DESCRIEREA SITULUI 
N12 2 211 - 213 Culturi (teren arabil) 
N16 83 311 Paduri de foioase 
N26 15 324 Habitate de Paduri (Paduri în tranzitie) 
Alte caracteristici ale sitului: 
Padurea Hârboanca este localizata pe versantul drept al vaii Bîrladului, în apropierea 
satului Brahasoaia şi reprezinta o insula tipica dinsilvostepa de altadata a Podisului 
Central Moldovenesc. 
Altitudinea variaza între 185m  şi 240 m şi expozitia generala este V - SV. 
Stratul geologic este format dintr-un complex de marne şi marne nisipoase, care constituie 
mai ales baza şi un complex mai nisipos superior, in care se gasesc intercalatii de marne. 
In complexul inferior exista şi un orizont de calcar. Stratigrafic, complexul inferior apartine 
sarmatianului mediu, iar cel situat deasupra este de varsta sarmatianului superior şi a 
meotianului. 
Climatul este specific stepei, cu întrepatrunderi ale nuantei de silvostepa. Cantitatea de 
precipitatii anuale oscileaza intre 550 – 600mm. 
 
STATUTUL DE PROTECTIE AL SITULUI şi LEGATURA CU SITURILE CORINE 
BIOTOPE 
 
Clasificare la nivel national şi regional 
 
ACTIVITATILE ANTROPICE şi EFECTELE LOR ÎN SIT şi ÎN VECINATATE 
 
Activit ati antropice, consecin tele lor generale şi suprafa ta din sit afectat a 
Cod Categorie IUCN % 
RO04 Categoria IV IUCN 10,87 
Cod Categorie Tip % Codul national şi numele ariei naturale protejate 
 
Relatiile sitului cu alte arii protejate 
 
- desemnate la nivel na tional sau regional 
RO04 Rezervatie naturala * 8,14 2.778.- Padurea Harboanca 
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RO04 Rezervatie naturala * 2,73 2.779.- Padurea Bălteni 
 
- Activit ati şi consecin te în interiorul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare 
230 Vanatoare  
- Activit ati şi consecin te în jurul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
Structuri agricole  
Alte impacte determinate de turism şi recreere ce nu au fost mentionate mai sus 
Solurile sunt cele de tip cernoziomului levigat in diferite grade de evolutie. Pe partile cu 
relief mai accident, solul este mai putin evoluat. 
Substratul litologic pe care s-au format aceste soluri este reprezentat de marne şi nisipuri 
iesite la suprafata in unele puncte. 
Flora instalata pe aceste soluri este una cu caracter mezo-xerofil sau chiar xerofil. 
Pe lânga fondul de baza al elementelor euroasiatice şi europene, se remarca o abundenta 
şi larga participare a elementelor continentale, pontice, pontice - submediteraniene şi 
endemice. Dintre speciile continentale enumeram: Amygdalus nana (migdal pitic), 
Echinops sphaerocephalus, Viola jordanii var.iassiensis (toporasi). s.a., din numarul mare 
al speciilor de origine pontica citam: Dianthus membranaceus (garofita), Iris hungarica 
(stânjenel), Quercus pedunculiflora (stejar brumariu), etc.; din grupul elementelor 
submediteraniene merita a fi amintite speciile: Chrysopogon gryllus (sadina), Quercus 
pubescens (stejar pufos), Sorbus domestica (scorus) , Rhamnus tinctoria (crusin), Viola 
alba (toporasi),s.a.; dintre elementele pontico - submediteraneene amintim doar 
speciile: Iris graminea (stânjenel), Carex michelii (rogoz), Crocus variegatus (sofranel, 
brândusa), Rosa gallica (trandafir pitic sau rasura), 
Scutellaria altisima (gura lupului) etc. Specia de stânjenel (Iris brandzae) este endemica. 
În liziera Padurii se întâlnesc tufisuri de migdal pitic, visin pitic şi porumbar, iar în poieni 
apare o vegetatie ierboasa xerofila dominata de sadina (Chrysopogon gryllus) şi paius 
(Festuca valesiaca). 
 
Calitate şi importan ta: 
Situl a fost desemnat datorita prezentei în cadrul acestuia a unui tip de habitat de interes 
pe 100% din suprafata reprezentând în acelasi timp mai mult de 15% din prezenta la nivel 
national a acestuia: 91Y0 - Paduri dacice de stejar şi carpen. 
Padurea Harboanca prezinta o importanta deosebita din punct de vedere floristic, 
corologic şi genetic prin identificarea mai multor specii şi varietati de Quercus, şi in special 
a unei serii de hibrizi interspecifici, dintre care unii cu valoare de elemente endemice 
(Quercus x diversifrons var. homophylla, Quercus x dacica var. tiszae, Quercus virgiliana 
f. pungens, Quercus x valachica, Quercus x kerneri, Quercus pubescens var. macrocarpa, 
Quercus x budensis var. vasluiensis, Quercus x spinosa var. brachylepis, etc). 
Prin hibrizii care vegeteaza aici, padurea Harboanca poate fi considerata pe drept cuvant, 
un veritabil centru genetic hibridogen de Quercus. 
 
Vulnerabilitate: 
Suprafata Padurii Harboanca este redusa, se invecineaza cu asezari umane şi terenuri 
cultivate, care au permis infiltrarea unui grup important de specii antropice. 
 
Desemnarea sitului (vezi observa tiile privind datele cantitative mai jos): 
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A fost declarata rezervatie naturala in baza Deciziei nr. 220/1973 a Comitetului executiv al 
Consiliului Popular Judetean Vaslui şi este inclusa in Anexa I a Legii nr. 5/2000 la pozitia 
2778; suprafata rezervatiei fiind de 40.8 ha. 
 
Tip de proprietate: 
Proprietete de stat. 
 
Documenta tie: 
prof. Dr. Ion Iordache, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova şi a situatiei lor 
actuale, 1997; 
 
Istoric (se va completa de c atre Comisie) 
Organismul responsabil pentru managementul sitului: 
Custodele rezervatiei forestiere şi botanice Padurea Harboanca este Directia Silvica 
Vaslui - Ocolul Silvic Brodoc. Incredintata prin Conventia de custodie nr. 4551/2004. 
 
Managementul sitului 
Planuri de management ale sitului: 
Planul de management a fost elaborat de Directia Silvica Vaslui - Ocolul Silvic Brodoc. 
 

Particularitǎțile florei sunt determinate de așezare, de configurația terenului dar și 
de caracteristicile pe care le prezintǎ clima și  solurile; aspectul și modul de rǎspȃndire al 
vegetației dau ȋn mod pregnant acestei zone imaginea de silvo-stepǎ, reprezentatǎ și de 
prezența masivǎ de arboret, trandafir sǎlbatic, porumbar, paius și altele. 

Se dezvoltǎ cu succes ȋn regiune arbori precum: Stejarul (Quercus Robur), Teiul 
(Tilia), Carpenul (Carpinus Betulus), Frasinul (Fra xinus Excesior), Jugastrul (Acer 
Camestre), Paltinul (Acer Platanoides), S ȃngerul (Cornus Sanguinea), Gorunul 
(Quercus Petraea), Alunul (Corylus AvTelejnaa), Ulm ul (Ulmus Carpinifolia), 
Scoru șul (Dorbu Domestica), Salc ȃmul (Robinia Pseudacacia), Cire șul (Cerasus 
Avium), M ǎcesul (Rosa Canina), S ǎlcioara (Eleaegnus Augustifolia), Ar țarul (Acer 
Platanoides), Cornul (Cornus Mas) și altele.  

În ansamblu, clasa de producție a arboretelui este apreciatǎ drept corespunzǎtoare 
deoarece productivitatea obținutǎ pȃnǎ ȋn prezent este mijlocie. 

Stratul subarboretelui și cel erbaceu asigurǎ o bunǎ hranǎ pentru animalele care, ȋn 
cursul verii, sunt aduse pentru pǎsunat ȋn aceastǎ zonǎ. De asemenea, litiera și stratul 
muscinal fiind din abundențǎ, influențeazǎ ȋn mod favorabil grosimea și compoziția 
specificǎ de acoperiere a solului precum și instalarea semințisului.  

Caracterul de stepǎ este dat și de Trandafirul s ǎlbatic (Rosa Ferox), Porumbarul 
(Prunus Spinosa), Pirul (Festuca Pseudovina), Pirul  Crestat (Agropirum Cristatum), 
Pirul T ȃrȃtor (Agropyrum Repens), Lucerna Galben ǎ (Medicago Lupuuna), Sulfina 
(Meliotus Officinaus), Obsiga (Bronus Sterilis), Pa iusul (Festuca Pseudovina), etc. 

Structura pajiștilor este, ȋn general, neomogenǎ dat fiind condițiile de relief și 
clasele inferioare ale solului, fapt pentru care se apreciazǎ ca deosebitǎ etajarea sau 
stratificarea acesteaia care sunt dominate de stratul inferior.  

Dintre buruieni se gǎsesc: Pǎpǎdia (Taraxacum Officinale), P ǎtlagina Îngust ǎ 
(Plantago Lanceolata), Coada Șoricelului (Achilleia Milefolium), morcovul S ǎlbatec 
(Daucus Carota), Ciulinul (Carduus Mutans), Scaiul Dracului (Eryngium Campestre), 
Pelinul (Artemisia Austriaca și Artemisia Maritima). 

În porțiunile joase ale luncilor se gǎsesc:  Raigrasul Englezesc (Lolium Perena), 
Firu ța de Paji ște( Poa Pratensis), Paiusul (Fetusca Sulcata), Iarb a Cȃmpului 
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(Agrostis Alba), Rogozul (Carex Praecox și Cares Distans), Trifoiul Hybrid (Trifolium 
Fragifarum) și Trifoiul T ȃrȃtor(Trifolium Repens).  

Pe terenurile cultivate se ȋntȃlnesc petece de pir gros (Conodon Dactylon), douǎ 
s[ecii de mohor (Setaria Glaunca și Setaria Viridis), mustrul sǎlbatec (Sinapsis Arvensis), 
palamida (Cirsium Arvense), volbura (Convolvus Arvensia), holera (Xantium spinosum), 
etc. 

Dintre plantele cultivate pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare ȋntȃlnim: porumbul, 
grȃul, orzul, ov ǎzul, floarea-soarelui, cartoful, fasolea, varza, ro șiile, ardeii, vinetele. 
Pe suprafețe destul de mari se cultivǎ vi ța de vie și diferiți pomi fructuferi: mǎrul, prunul, 
cire șul, vi șinul, gutuiul și, mai rar, nucul. 

Dintre buruienile din culturi, amintim: neghina (Agrostema Gitagi), alb ǎstri ța ( 
Centaurea Cyanus), corni șorul (Delphinum Consolida), obsiga (Bromus Secalinu s), 
susaiul (Sonchus Arvensis), zamosita (Hibiscus Tern atus), puturoasa (Diplotavis 
Ternu Ifolia), mohorul (Setaria Viridis), loboda (C henopodium Album), știrul 
(Artiplex), rapi ța sǎlbatic ǎ (Sinapsis Arvensis), p ǎlǎmida (Cirsium Arvense), volbura 
(Corvolvulus Arvensta), holera (Xanhium Spinosium) și altele.  

Creșterea plantelor medicinale este foarte variatǎ pe acest teritoriu și este centratǎ 
ȋn asociațiile vegetale de mai sus. În pǎdurile existente cresc speciile: frǎsinelul ( 
Dictamus Albus), degetarul (Digitalis Lahata), solo vȃrfi ța (Phlomis Tuberosa), 
jolesul (Stachis Officinalis), iarba fiarelor (Vinc etoxicum Officinale), cioroiul (Inula 
Britanica), fragii (Fragaria Viridis), cutenrig (He lleborus Odorus), ruscuta 
prim ǎvǎratic ǎ (Adonis Vernalis), m ǎceș (Rosa Canina), floarea de tei (Tilia), 
mușețelul (Matricaria Chamomilla), rostopasca (Chelidoni um Madus), menta (Menta 
Piperita), pojarni ța (Hypericum Perforatium) și multe altele. 

 
 
 Fauna 

Fauna prezintǎ aceeași varietate dar, deși se adaptează, ȋn general, zonei de 
vegetație respective, animalele pot trece mai ușor dintr-o zonǎ ȋn alta datoritǎ marii lor 
mobilitǎți. Ca și ȋn cazul plantelor, fauna de pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare provine 
din toate pǎrțile continentului exceptȃnd pe cele specifice terenului muntos și pe cele 
marine sau de deltǎ. 

Fauna comunei Ştefan cel Mare se aflǎ ȋntr-o strȃnsǎ corelație cu mediul geografic 
stepic și cu vegetația și se caracterizeazǎ printr-o predominare a rozǎtoarelor ca 
popȃndǎi (Citellus Citellus, Citellus suslica), șoareci de c ȃmp (Apodemus agrarius), 
hȃrciogi (Cricetus Cricetus) , etc. 

În numǎr destul de mare se ȋntȃlnesc: Lupul (Canis Lupus) – trǎiește ȋn pǎdurile 
vecine, Vulpea (Vulpes-Vulpes) – vulpea cu blana roșie, trǎiește, mai rar, ȋn pǎduri și ȋn 
viziunele de prin livezi, pe pjiști cu terenuri erodate; Dihorul (Mustela Putorius) – trǎiește 
prin zonele neumblate din curțile oamenilor și este cǎutat pentru valorificarea blǎnii; 
Nevǎstuica (Mustela Nivalis)- trǎiește, ca și dihorul, prin curțile oamenilor și este cautatǎ 
pentru blana sa; Viezurele (Meles Meles)- Bursucul- este cǎutat pentru blana lui deși nu 
este la fel de bunǎ ca altele. 

Dintre mamiferele ierbivore amintim: Cǎprioara (Capreolus Capreolus 
Capreolus)- trǎiește pe tot teritoriul comunei, este ocrotitǎ și protejatǎ asigurȃndu-i-se 
hrana pentru iarnǎ, ȋn pǎdure; Mistre țul (Sus Scrofa) – porcul sǎlbatic- trǎiește ȋn cele 
mai mari desișuri și ȋn cele mai ȋnsingurate locuri ale pǎdurii. 

O altǎ categorie o constituie mamiferele rozǎtoare, din care amintim: Iepurele 
(Lepus Europagus) – are o rǎspȃndire foarte mare, este cǎutat și vȃnat pentru carnea și 
blana lui; Popȃndǎul (Citellus Citellus) – trǎiește ȋndeosebi ȋn pǎșuni și fȃnețe, evitȃnd 
pǎdurea; Șobolanul (Microtide) – trǎiește ȋn pivnițe, case pǎrǎsite și ȋn mijlocul naturii; 
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Șoarecele (Mus Musculus) – trǎiește ȋn preajma omului și, din cauza daunelor pe care le 
provoacǎ, este urmǎrit și vȃnat. 

Dintre mamifere  amintim: ariciul (Erinaceus Europaeus Roumanucus), c ȃrti ța 
(Talpa Europaea), liliacul (Chiroptera). 

Nenumǎrate sunt speciile de pǎsǎri,  permanente sau migratoare, ce trǎiesc pe 
acest teritoriu: cioara, co țofana, graurul, turturica, uliul, vrabia, r ȃndunica, 
porumbelul, privighetoarea, grangurul, mierla, gai ța, barza. 

Cele mai ȋntȃlnite specii, pe tot parcursul anului, sunt: pescǎrușul argintiu (Larus 
Argentatus), pesc ǎrușul r ȃzǎtor (Larus Ridbundis), vrabia de cas ǎ (Passer 
Domesticus), vrabia de c ȃmp (Passer Montanus), co țofana (Pica Pica), gugu știucul 
(Steptopelia Decaocto), st ǎncu ța (Corvus Corone Corone), cioara neagr ǎ (Corvus 
Corone Corone), cioara griva (Corvus Corone Cornix) , cioara de sem ǎnǎturǎ 
(Corvus Frugilegus), gai ța (Garrulus Glandarius), r ȃndunica (Hirundo Rustica).  

Alte specii de pǎsǎri observate ȋn ecosistemele acvatice sunt: berzele, cocorii, 
gȃștele și ra țele sǎlbatice și se cuvine sǎ amintim, ca raritate, dropia (Otis Tarda), 
corcodelul negru (Podiceps Cristatus), corcodelul c u cap negru (Podiceps 
Nigricollis), leb ǎda de var ǎ (Cygnus Olor), stare cenu șiu (Ardea Cinerea), stare ro șu 
(Ardea Purpurea), cormorant mare (Phalacrocorax Car bo), cormorant mic 
(Phalacrocorax Pygmaeus), egreta (Egretta Alba), ra ța cu cap alb (Oxyura 
Leucocephala), etc. 

Pe apele Bîrladului urcǎ diferite soiuri de pești mici: crapi, caras (Carassius 
Carassius), somn, lin, șalǎu, biban, caracud ǎ, oblet, etc. 

Dupǎ modul de nutriţie, avem: 1 specie fitozoobentofaga (ro şioara), 1 specie 
fitozooplanctonofaga (sânger), 1 specie fito-detritifaga(scobar), 3 specii 
zooplactonofage (tufa, oblet, borate), 17 specii zoobentofage (cega, b ǎbǎuşca, 
porcu şor de nisip, porcu şor de şes, cosac cu bot turtit, moruna ş, caras argintiu, 
crap, mreana, clean mic, zvârluga, moaca de br ǎdiş, ciob ǎnaş, murgoi b ǎlţat, bâtca, 
ghibort, ţipar),  4 specii sunt rǎpitori tipici (somn, şalǎu, avat, ştiuca). 
        

Pe lǎngǎ casa omului sunt cunoscute şi trǎiesc specii de animale şi pǎsǎri ca:  oaia, 
capra, vaca, calul, porcul, pisica, câinele, g ǎina, ra ţa, gâsca, curca, bibilica. 

În cuncluzie, apreciem cǎ pe teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare se 
gǎseşte o paletǎ variatǎ de arbori, arbuşti, plante, pǎsǎri şi animale.  

Zonele verzi ale comunei(ecologice, agrement-recreative, complementare) constituie 
un domeniu în care rezolvǎrile urbanistice privind suprefaţa şi distribuţia vegetaţiei în 
intravilan sunt determinante pentru confortul cetǎţenilor.  

        
 
 2.2.8. Caracteristici geotehnice 
 
 Geologia zonei 
 
 Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Ştefan cel Mare face parte 
integrantǎ din unitatea structuralǎ a Platformei Moldoveneşti delimitatǎ de linia sudicǎ, 
datǎ de o linie ce ar uni localitǎţile Fǎlciu, Crasna, Bogdana, limitǎ ce corespunde unei falii 
profunde şi spre est şi nord-est Platforma Moldoveneascǎ se întinde în afara graniţelor, 
fǎcând corp comun cu Platforma Est-Europeanǎ. 

Din punct de vedere structural Platforma Moldoveneascǎ este alcǎtuitǎ din soclu, 
etajul inferior şi cuvertura – etajul superior al platformei. Soclul a fost interceptat numai în 
diferite foraje executate la adâncimi de 1000 m şi este alcǎtuit din şisturi magmatice roşii, 
ganise şi paragnaise, strǎbǎtut de numeroase filoane de pegmatite. 



Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţului  VASLUI  
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2020 

 

Pagina   |   38  

 

Cuvertura Platformei Moldoveneşti este alcǎtuitǎ din depozite de conglomerate în 
straturi subţiri, gresii cuarţoase, albicioase, alternanţe de gresii cu şisturi argiloase, toate 
reprezentând, în mare mǎsurǎ Ordovicianul. Silurianul este reprezentat prin depozite 
predominant calcaroase cu intercalaţii de marne şi argile marnoase. Devonianul este 
reprezentat de gresii silicioase în intercalaţii de argile şi calcare. Mezozoicul este slab 
reprezentat, succesiunea litologicǎ variind în funcţie de zona studiatǎ. Neozoicul este mai 
puternic reprezentat în comuna Ştefan cel Mare fiind constituit din conglomerate, nisipuri 
şi calcare de diferite tipuri, în alternanţǎ de argile şi nisipuri, cinerite şi depozite grezoase 
argiloase.   
 
 
 Tectonica zonei 
 
 Zona prezintă o structură tipică, monoclinală, de platformă, astfel încât  zona de 
interes este stabilă şi nu produce fenomene geologice care să influenţeze activitatea 
antropică, studiile geologice evidenţiind uşoare ridicări ale scoarţei. 
  

Încadrarea seismic ă 
 
 Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se află în zona de incidenţă a 
cutremurelor de tip moldavic cu epicentrul în zona Vrancei. În conformitate cu Normativul 
P100-1/2013 Codul de proiectare seismică - Reglementări tehnice, Cod de proiectare 
seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri), zona seismică în care se 
încadrează comuna Stefan cel Mare este caracterizată de următorii parametri:  
 - acceleraţia orizontală a terenului ag = 0,12 g, şi 
 - perioada de colţ Tc = 0,7 sec 
 Zona studiată prezintă o stabilitate medie la seisme locale (care nu depăşesc 
gradul 4 pe scara Richter, cf. Atanasiu, 1961), dar vibrează cu intensităţi diferite sub 
influenţa mişcărilor seismice provocate de un epicentru mai îndepărtat.  
 
 
 Adâncimea de înghe ţ 
 
 Conform prevederilor STAS 6054 – 77, adâncimea maximă de îngheţ din zonă este 
considerată 100 – 110 cm de la cota terenului natural. 
 
 Stratifica ţia terenurilor 
 
 Sarmaţianul este format din argile marnoase bazale vinete-cenuşii, prezente la 
adâncimi între 16-18 m pe platouri şi pe partea superioară a versanţilor, 13-14 m în partea 
medie a versanţilor şi 10-12 m la baza versanţilor. 
 Stratele de vârstă sarmaţiană sunt acoperite de Cuaternar, care este reprezentat 
prin: 

- soluri vegetale, cu grosimi de 0,6-1,0 m, 
- prafuri argilo-nisipoase loessoide cu grosimi de 3-5 m 
- un complex granular format din nisip fin, mijlociu cochilifer cu pietriş în grosimi 

diferite. 
 Din punct de vedere geotehnic, studiile efectuate în zonă relevă următoarea 
stratificaţie: 

- soluri vegetale şi umpluturi de pământ, în grosimi de 0,7-0,9 m, 
- argilă prăfoasă loessoidă, plastic vârtoasă, cu grosime de 5,90-6,20 m, 
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- argilă galben-cafenie, plastic vârtoasă, în grosime de 5,20-5,30 m, 
- praf nisipos cu trecere în nisip, cu grosime de 4,30-4,60 m, 
- argilă marnoasă bazală, la peste 16,00-16,30 m. 

 
 Apa subterană este cantonată în pachetul granular permeabil al cuaternarului, sub 
presiune, la adâncimi de peste 10-12 m de la suprafaţa terenului, cu nivel variabil în 
funcţie de factorii care o generează şi poziţia plafonului de argilă bazală impermeabilă.  
 
 Caracterizarea şi identificarea pământurilor care alcătuiesc terenurile de de 
fundare: 
 a) terenuri normale 
 b) terenuri dificile 
 
 a) Terenurile normale de fundare 
 
 Aceste terenuri conţin nisipuri prăfoase, îndesate, cu stratificaţie orizontală, nisipuri 
argiloase şi prafuri nisipoase cu stratificaţie orizontală, nisipuri argiloase, prafuri nisipoase 
- argiloase şi argile în condiţiile unei stratificaţii uniforme şi orizontale, prezente în zone de 
platou şi şes în stratificaţie orizontală. 
 
 b) Terenurile dificile de fundare 
 
 În această grupă sunt incluse pământurile sensibile la umezire (P.S.U.), 
reprezentate prin argile prăfoase loessoide, prafuri argiloase loessoide şi, mai ales pe 
versanţi, prafuri nisipoase loessoide, şi pământurile cu umflări şi contracţii mari (P.U.C.M.), 
în care sunt incluse argilele contractile. 
 
 Terenurile cu pământuri sensibile la umezire (P.S.U.) 
 În marea majoritate a cazurilor, sunt alcătuite din argile prăfoase şi prafuri argiloase 
loessoide grupa A (tasarea suplimentară la umezire la sarcina 300 KPa 2<Im3<5 cm/m) şi 
nu se tasează sub greutate proprie (sarcina geologică) prin umezire. Terenurile cu 
pământuri sensibile la umezire sunt prezente în zona de platou şi pe versanţi. 
 
 Terenurile cu pământuri cu umflări şi contracţii mari (P.U.C.M.) 
 Sunt prezente în zonele de şes ale râurilor, principala lor caracteristică fiind 
potenţialul de umflare – contracţie volumică în funcţie de umiditatea naturală. Astfel, în 
situaţiile în care acest indice geotehnic are valori reduse, se produce fenomenul de 
contracţie volumică, iar în cazul creşterii umidităţii naturale, se produce fenomenul de 
umflare. 
 Această activitate a P.U.C.M. are efecte nefaste asupra construcţiilor dacă nu au 
fost proiectate şi executate conform legislaţiei în vigoare (în prezent „Codul de proiectare 
şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari” - Indicativ 
NE 0001-96). 
  

 
Adâncimi de fundare 

 
 Adâncimile de fundare sunt reglementate de normativele în vigoare, după cum 
urmează: 
 - pentru terenurile normale de fundare, adâncimea de fundare va depăşi cu 
minimum 20 cm adâncimea maximă de îngheţ a terenului (Normativul NP 112-2004); 
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 - pentru terenurile cu pământuri sensibile la umezire, adâncimea minimă de fundare 
va fi 1,00 - 1,50 m (conform Normativului P7-2000); 
 - pentru pământurile cu umflări şi contracţii mari adâncimea minimă va fi de 1,50-
2,00m, conform „Codului de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri 
cu umflări şi contracţii mari” indicativ NE 0001-96. 
 
 Recomand ări 
 
 Pentru orice construcţie se va întocmi, în prealabil, un studiu geotehnic la obiect, 
conform normativelor in vigoare (implicit studii de stabilitate sau hidrogeologice, dacă este 
cazul), în care, pe baza prospecţiunilor de teren şi a analizelor specifice de laborator, vor fi 
precizate condiţiile geotehnice ale amplasamentului, natura terenului de fundare, 
capacitatea portantă a acestuia, adâncimea apei subterane şi influenţa acesteia asupra 
terenului de fundare, respectiv a construcţiei proiectate, precum şi recomandări privind 
proiectarea şi exploatarea construcţiei. 
 Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de umpluturi şi sol 
vegetal respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu şi adâncimea de fundare 
conform normativelor în vigoare, funcţie de terenul de fundare şi caracteristicile obiectului 
proiectat.  

Ca soluţie de fundare se recomandă fundarea directă în complexul de argilă 
prăfoasă galbenă plastic vârtoasă la tare, interceptat sub stratul de sol vegetal. 
 Pentru terenurile de fundare încadrate în categoria pământuri dificile de fundare, la 
proiectare, execuţie şi exploatarea construcţiiilor se vor respecta prescripţiile Normativelor 
in vigoare. 
 La proiectare se vor avea în vedere precizările normativelor actuale privind 
adâncimea maximă de îngheţ, seismicitatea şi evaluarea acţiunilor din vânt şi zăpadă. 
 Se va evita amplasarea construcţiilor pe lucrări de drenare, consolidare, amenajări 
de suprafaţă în zonele susceptibile de alunecări, în zonele cu alunecări active, în zonele 
mlăştinoase sau inundabile. 
 În privinţa zonelor afectate de alunecări sau susceptibile la instabilitate, eroziune 
sau prăbuşiri, se recomandă ca acestea să fie amenajate prin terasări, plantări de arbuşti, 
înierbări sau, acolo unde se impune, prin lucrări speciale de consolidare şi drenare, lucrări 
care se vor realiza în urma unor studii şi proiecte de specialitate la obiect. 
 Este necesară amenajarea versanţilor prin terasări, captări de izvoare şi plantări de 
arbuşti, în special salcâmi, pentru a preveni declanşarea alunecărilor de teren de mari 
proporţii, fenomen care pune în pericol siguranţa localităţilor. 
 De asemenea, se impune amenajare şi regularizarea albiilor pâraielor afluente, mai 
ales în intravilan. 
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 2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 
 

2.3.1. Încadrarea în teritoriu 
 
Comunei Ştefan cel Mare este localizată în nordul judeţului Vaslui, având un relief 

deluros străbătut de pâraiele Bîrlad şi Telejna. O mare parte din teritoriul administrativ al 
comunei Ştefan cel Mare se află în lunca pârâului Bîrlad. În raport cu teritoriul judeţului 
Vaslui, comunei Ştefan cel Mare este poziţionată în zona de nord, la o distanţă rutieră de 
cca. 6,40 km de municipiul reşedinţă de judeţ Vaslui, respectiv 46.8 km faţă de municipiul 
Bîrlad.  
 Teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare are in compenenţă şapte 
localităţi şi anume: Ştefan cel Mare , Bârzeşti, Brăhăşoaia, Călugăreni, Cănţălăreşti, 
Mărăşeni şi Munteneşti. 
 
Teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare se învecinează cu şase unităţi 
administrativ-teritoriale şi anume: 
 
- la nord şi nord est  Comuna Vulturesti,  
- la nord            Comuna Zapodeni, 
- la nord-vest   Comuna Oşeşti,  
- la vest   Comuna Cozmeşti, 
- la sud   Comuna Bălteni, 
- la sud-vest    Comuna Deleşti, 

 
 

Sistemul de localităţi al comunei Ştefan cel Mare cuprinde : Ştefan cel Mare 
(reşedinţa de comună),  Ştefan cel Mare, Bârzeşti, Brăhăşoaia, Călugăreni, Cănţălăreşti, 
Mărăşeni şi Munteneşti. 

Centrul politico-administrativ al comunei este satul Ştefan cel Mare.  
Vetrele de sat sunt dezvoltate de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră, 

un drum naţional şi două drumuri judeţene pe care s-au dezvoltat şi încă se vor mai 
dezvolta sunt: drumul national  DN 15D Roman – Negreşti;  DJ 247 Limita Jud. Iasi loc. 
Cordaesti – Zapodeni – Bălteni - (DN2F), DC 1, DC 2, DC110, DC 109, DC110, DC 110A. 
  
  2.3.2. Relaţiile în teritoriu  ale comunei Ştefan cel Mare sunt cu: 

•  cealalte localitati: între comunei Ştefan cel Mare şi celelalte comune există un 
sistem de relaţii, care are ca scop coordonarea, deservirea şi cooperarea în 
comun a unităţilor agricole  şi industriale; în comună, localitatea Ştefan cel Mare 
are rol de coordonare administrativă şi socio-culturală. 

• municipiul Bîrlad: relaţiile sunt constituite, în principal, din deplasările pentru 
muncă, deplasările pentru învăţământ, aprovizionarea cu produse comerciale de 
larg consum, sau pentru comercializarea de produse agroalimentare. 

• municipiul Vaslui: relaţiile sunt constituite în principal din deplasările pentru 
învăţământ preuniversitar, muncă, servicii specializate din domeniul sănătăţii, 
parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum, sau pentru 
comercializarea de produse agroalimentare.  

 Între localitatile comunei Ştefan cel Mare s-a stabilit un sistem complex de relaţii de 
complementaritate, care include relaţii demografice, relaţii economice, social - culturale şi 
relaţii administrative. 

Toate aceste relaţii sunt facilitate de un transport în comun organizat printr-o reţea 
de maxi – taxi şi microbuze aparţinând unor firme de transport călători private.  
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Reţeaua de căi ferate asigură transportul unui însemnat număr de locuitori ai 

comuna spre principalele comune, unii dintre aceştia deplasându-se zilnic spre locurile de 
muncă. 
  

Relaţiile economice 
Relaţiile economice ale comunei Ştefan cel Mare cu zona înconjurătoare, şi în 

special cu municipiul Vaslui în a cărui zonă de influenţă se află, constituie suportul 
material al dezvoltării mediului urban. Astfel, prin asigurarea cu materii prime pentru unele 
ramuri industriale din comună, cu produse agroalimentare pentru piaţa urbană, se obţin 
cea mai mare parte a veniturilor necesare dezvoltării comunale şi traiului zilnic al 
populaţiei şi, în acelaşi timp, comuna acoperă cu produse agricole necesarul spaţiului 
urban. 

În conturarea zonei de influenţă, relaţiile economice au devenit fundamentale, 
realizând legătura materială dintre spaţiul rural şi cel urban. Ele se caracterizează printr-o 
mare complexitate şi printr-o stabilitate ce depăşeşte celelalte tipuri de relaţii. Această 
stabilitate rezultă din relaţiile de complementaritate care există între potenţialul economic 
al comunei şi cel al zonei înconjurătoare. 

După nivelul de dezvoltare, comuna Ştefan cel Mare este centru social-
administrativ, este centru principal de producţie agro-industrială, fiind mai dezvoltat şi din 
punct de vedere al echipării edilitare.  
  

 
 Relaţii demografice 
 

Dinamica relaţiilor demografice dintre comună şi zona limitrofă urban / rurală în care 
este inclusă comunei Ştefan cel Mare evidenţiază în final un avantaj categoric pentru 
mediul urban. Astfel, raportul dintre populaţia născută în comună şi cea provenită din alte 
localităţi relevă aportul important al sporului migratoriu în creşterea populaţiei urbane 
limitrofe.  

În perioada anterioară anului 1989, eliberarea unui mare volum de forţă de muncă 
din ramurile agricole a determinat intense mişcări de populaţie din zonele rurale spre 
comuna, pe de o parte, dar şi migrări spre zonele deficitare ale ţării, pe de altă parte. În 
prezent asistăm la schimbarea sensului de flux migrator prin revenirile în zonele de origine 
şi angrenarea populaţiei în activităţi agricole cu eficienţă scăzută. 

Inexistenţa locurilor de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului pentru 
dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul 
relativ modest al dotărilor comunale au determinat o mare parte din populaţia tânără să 
emigreze spre municipii (Bîrlad, Vaslui, Iasi şi Bucuresti) sau în ţări din vestul Europei în 
căutarea unui loc de muncă bine remunerat. 
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2.4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE  
 

Comuna Ştefan cel Mare ocupă o poziţie central nordică în cadrul judeţului Vaslui, 
fiind situată în Podişul Central Moldovenesc, pe valea râului Bîrlad, afluent de pe dreapta 
Siretului. Poziţia geografică a favorizat în trecut legăturile comerciale care se stabileau 
între munte şi „câmp”. 

Aşezarea comunei Ştefan cel Mare în Podişul Central Moldovenesc, lunca 
Bîrladului determină specificul dominant agricol al economiei în localităţile care intră în 
componenţa comunei. Situaţia este tipică multor alte comune din Podişul Central 
Moldovenesc, lipsite de resurse naturale importante dar în care solul fertil joacă un rol 
major în asigurarea existenţei respectivelor comunităţi.  

Din punct de vedere al tipului de spaţiu urban, conform Atlasului României 2006, 
comunei Ştefan cel Mare face parte din categoria spaţiilor urbane cu economie agricolă de 
subzistenţă, îmbătrânite.  

Din perspectiva polarizării spaţiilor agricole, conform aceluiaşi Atlas al României 
2006, comunei Ştefan cel Mare se încadrează în tipul 9, fiind caracterizată de o polarizare 
îndepărtată, cu direcţie nedefinită, cu piaţă locală redusă şi cu agricultură nespecializată 
(cereale, cartofi, legume, fructe, creşterea animalelor).  
 Acest studiu urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale comunei Ştefan 
cel Mare precum şi evidenţierea disfuncţionalitatilor în vederea stabilirii celor mai bune 
direcţii de dezvoltare economică a acestei unităţi administrativ – teritoriale.  
 În realizarea acestui studiu s-au folosit date din Fişa localităţii, furnizată de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Vaslui, informaţii din Anuarul Statistic al judeţului Vaslui.  
 
 Structura activit ăţilor economice  
 

Analiza situaţiei economice pe domenii, structură şi formă juridică de organizare – 
Numărul şi structura activităţilor economice din comunei Ştefan cel Mare în anul 2018: 

 

 TOTAL 
INTREPRINDERE 

FAMILIARA SRL SA 
 

PF 
 

Sectorul primar 7 2 4 - 1 
 

Industrie 3 - 3 - - 
 

Construcţii 4 2 2 - 
- 
 

Servicii 8 3 5 - 
- 
 

Total 22 7 14 - 1 
 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui 
 
Conform datelor din tabelul anterior, se observă că, din punct de vedere al formei 

juridice de organizare, unităţile care funcţionează în comunei Ştefan cel Mare sunt în mare 
parte cele de tip P.F., S.R.L. şi A.F. 

Pe domenii de activitate, cele mai multe activităţi economice se desfăşoară în 
domeniul ter ţiar , mai precis un număr de 12 de activităţi, reprezentând 60% din totalul 
activit ăţilor economice  desfăşurate în comunei Ştefan cel Mare. Sectorul terţiar (sau al 
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serviciilor) reuneşte serviciile de comercializare a bunurilor, serviciile de transporturi 
rutiere de mărfuri, unităţi de alimentaţie publică. 

Domeniul secundar , reunind activităţile din industrie şi construcţii se află pe locul 
trei, reprezentând 13% din totalul activit ăţilor economice  desfăşurate în teritoriul 
studiat. 

Sectorul primar  reprezentată 27 % din numărul total de firme care activează pe 
teritoriul comunei Ştefan cel Mare, societăţi din cadrul acestui sector sunt specializate pe 
creşterea animalelor, cultivarea legumelor sau legate de activităţi specifice sectorului 
primar. 

 
 2.4.1. Sectorul primar 
 
  2.4.1.1. Agricultura 
  

Din punct de vedere al polariz ării spa ţiilor agricole , conform Atlasului României 
2006, comuna Ştefan cel Mare se încadrează în categoria spaţiilor cu polarizare 
îndepărtată, cu direcţie nedefinită, cu piaţă locală redusă şi cu agricultură nespecializată 
(cereale, cartofi, legume, fructe, creşterea animalelor). 

La nivelul anului 2018, suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Ştefan cel 
Mare era de 13474.00 ha. Din această suprafaţă, 13396,34 ha reprezint ă terenul 
agricol , adică 68,62% din totalul suprafeţei comuna.  

La nivelul anului 2018, structura modului de folosinţă a terenurilor agricole era 
următoarea: 

 
 Categorii de folosin ţă a terenurilor – anii 2008 - 2018: 

  
SUPRAFAŢA TOTALĂ  13474.00 
Suprafaţa arabila  12044.71 
Suprafaţa - livezi şi pepiniere pomicole  59.00 
Suprafaţa - vii şi pepiniere viticole  62.00 
Suprafaţa - păşuni  1890.00 
Suprafaţa - fâneţe  298.00 
Suprafata - luciu de apa 378.34 
Paduri 23.20 
Alte terenuri 35.57 

Sursa: date furnizate de Directia Judeteana de Statistica Vaslui 

 
Din datele şi graficul anterior se observă că, din totalul de 13474.00 ha teren 

agricol, 68.62% reprezintă suprafaţa ocupată de cea arabilă. Aceasta este dominantă ca 
suprafaţă, fiind urmată de suprafaţa ocupată de păşuni cu 28% din terenul agricol. Un 
procent de 2.8% îl reprezintă suprafaţa fâneţelor. Suprafaţa ocupată de livezi şi vii este 
nesemnificativă, comunei Ştefan cel Mare nu deţine plantaţii viticole şi pomicole propriu – 
zise, acestea fiind răspândite, pe suprafeţe mici, în gospodăriile populaţiei. Rezultă deci că 
sectorul culturilor agricole reprezintă, din punct de vedere al utilizării terenului agricol, 
principala ramură, creşterea animalelor ocupând un loc secundar.  
  
 

Reducerea suprafeţelor agricole reprezintă una din urmările aplicării Legii 18/1991, 
de retrocedare a terenurilor care fuseseră supuse colectivizării. O dată ajunse înapoi în 
posesia populaţiei, mare parte dintre aceste plantaţii au decăzut, sau au fost tăiate 
datorită, în mare parte, insuficienţei resurselor financiare pentru întreţinerea unor astfel de 



Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţului  VASLUI  
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2020 

 

Pagina   |   45  

 

plantaţii, dar şi pregătirii precare a populaţiei în ceea ce priveşte aplicarea tratamentelor, a 
lucrărilor de îngrijire, care, până în acel moment erau conduse de specialişti agronomi din 
cadrul C.A.P. – urilor.  

 
 Incadrarea în clase de favorabilitate şi pretabilitate  
 

Din punct de vedere al categoriilor de folosinţă a terenului agricol, teritoriul comunei 
Ştefan cel Mare include, majoritar, teren arabil şi păşuni.  

Pentru agricultură, pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare prezintă interes solurile 
favorabile pentru culturile agricole.  

Din acest punct de vedere, în teritoriul studiat, sunt predominante molisolurile, 
reprezentate în special de cernoziomuri şi cernoziomuri levigate, care ocupă cca. 57,63% 
din teritoriu, suprapunându-se în general pe suprafeţe plane şi versanţi slab sau moderat 
înclinaţi.  

Conform Studiului Pedologic furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Vaslui, important pentru agricultură este faptul că o caracteristică a solurilor de pe teritoriul 
studiat o constituie gradul ridicat de argilozitate, chiar de la suprafaţa solului şi rezerva 
mică de humus în orizonturile superioare.  

Pe categorii de folosinţă agricolă, situaţia notelor de bonitare, şi implicit a claselor 
de calitate este prezentată în tabelul următor:  

 
 

Modul de CLASA DE CALITATE 

folosinţă I(ha) II(ha) III(ha) IV(ha) V(ha) 

ARABIL - - 4215 4200 - 

PĂŞUNI  ŞI FÂNEŢE - - - 260 160 

VII  - - 10 13 - 

LIVEZI - - - 1 - 

TOTAL - - 4225 4474 160 

Sursa: Primăria Comunei Ştefan cel Mare, anul 2018 
 
 
În cea mai mare parte, solurile teritoriului comunei Ştefan cel Mare au fertilitate 

peste medie (clasa II de calitate), prejudiciată în general de frecvenţa şi insuficienţa 
precipitaţiilor în sezonul de vegetaţie, când apa şi substanţele de nutriţie nu pot fi 
mobilizate în cantităţi necesare dezvoltării plantelor.  

 
Servicii pentru agricultur ă 

 
Seminţe 
Ca o tendinţă generală a ultimilor ani, se remarcă reducerea consumului de 

sămânţă selecţionată, datorită mai ales preţului ridicat. Materialul săditor, ca şi seminţele, 
provin fie din sursele proprii (obţinute de populaţie în anii precedenţi) fie de la societăţi 
specializate care furnizează material săditor.  
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Îngrăşăminte chimice, îngrăşăminte naturale, pesticide 
Se valorifică îngrăşămintele naturale din gospodării. Referitor la îngrăşămintele 

chimice, cantitatea acestora este destul de redusă. Aplicarea de pesticide şi alte substanţe 
pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se realizează sporadic, combaterea dăunătorilor 
având loc doar pentru culturile de cartof şi legume.  

Neutilizarea mijloacelor chimice de combatere a bolilor şi a dăunătorilor conduce la 
pierderi semnificative la nivelul recoltelor. Principala cauză care a condus la reducerea 
consumului de pesticide o reprezintă creşterea vertiginoasă a preţurilor acestora, ceea ce 
a îngustat posibilitatea de achiziţionare a acestora de către agricultori. 
 
 Mecanizarea  
 Preluarea după 1989 a unui parc de maşini şi tractoare suficiente ca număr dar în 
mare parte cu o uzură fizică şi morală avansată, chiar depăşită, cât şi lipsa posibilităţilor 
de reînnoire a parcului agricol datorită creşterii preţului la maşinile agricole şi a dobânzilor 
mari la creditele acordate de bănci explică preţurile ridicate ale efectuării lucrărilor agricole 
şi neputinţa populaţiei de a efectua aceste lucrări la timp.  
 Următorul tabel defineşte o situaţie clară a dotărilor pentru agricultură la nivelul 
anului 2014: 
  

 2018 
Tractoare  12 
Pluguri pentru tractor  10 
Semănători cu tracţiune mecanică 16 
Combine de recoltat  2 
Combinatoare şi discuri  14 

    Sursa: date furnizate de Registrul Agricol, Primăria Ştefan cel Mare 
 
Se observă că cele mai numeroase sunt tractoarele şi semănătorile utilizate pentru 

efectuarea lucrărilor de arătură. Totalizând numărul de tractoare existente în comuna 
Ştefan cel Mare rezultă că, la nivelul anului 2018, gradul de înc ărcare  pentru un tractor  
era de 269 ha/tractor fizic , de aproape două ori mai mult decât media pe ţară - 55,34 ha 
arabil/tractor, şi considerabil mai ridicat faţă de media europeană, de circa 12,7ha 
arabil/tractor. De asemenea, nici din perspectiva diversităţii utilajelor agricole situaţia nu 
este una satisfăcătoare.  

Reiese deci, că, din punct de vedere al mecanizării agricole, comuna Ştefan cel 
Mare, privită prin perspectiva diversităţii şi varietăţii utilajelor agricole, are un nivel mediu , 
necesitând suplimentarea numărului acestora pentru a atinge eficienţa atât în exploatarea 
terenurilor arabile cât şi în exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole (a căror durată de 
viaţă se prelungeşte considerabil dacă se evită supraexploatarea).  

 
 
Sectorul sanitar – veterinar 
Comunei Ştefan cel Mare beneficiază de prezenţa dispensarului veterinar, localizat 

în comunei Ştefan cel Mare, deservit de 1 medic veterinar cu asistent.  
 
Produc ţia vegetal ă 
 

 Cel mai important element al potenţialului natural de care dispune comuna Ştefan 
cel Mare şi localităţile aparţinătoare îl reprezintă solul, potenţialul edafic care oferă 
posibilitate practicării agriculturii şi, mai ales, cultivarea unei game variate de plante de 
cultură.  
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 Aşa cum reiese din datele statistice, terenul arabil reprezintă 69% din suprafaţa 
terenurilor agricole ale comunei Ştefan cel Mare, producţia vegetală fiind favorizată de 
prezenţa molisolurilor, reprezentate în special de cernoziomuri şi cernoziomuri levigate. 
Ca factori nefavorabili menţionăm procesele active de deplasări în masă a terenului şi 
eroziunea terenurilor, precum şi tendinţele de aridizare a climatului, cu perioade prelungite 
de secetă care afectează culturile în cele mai importante faze de vegetaţie.  

În ciuda acestor schimbări, porumbul rămâne cultura dominantă. Datorită utilizării 
extinse a porumbului atât în hrana animalelor cât şi în alimentaţia curentă a populaţiei, 
prezenţa culturii de porumb pe suprafeţe foarte întinse (67% din terenul arabil) a devenit o 
situaţie obişnuită în majoritatea satelor din Moldova. Practic, porumbul  este cultura de 
bază dintr-o gospodărie, fiind utilizat în hrana porcinelor, a ovinelor, a bovinelor, a 
păsărilor, favorizând perpetuarea  aceluiaşi tip tradi ţional de agricultur ă de 
subzisten ţă, nespecializat ă, “universal ă”, din gospod ăriile rurale . Cultivarea cu 
preponderen ţă a porumbului conduce de fapt la o structur ă degradat ă a culturilor 
agricole , cu atât mai mult cu cât, porumbul, se numără printre cele mai puţin productive 
culturi, cu o rată a profitului de doar 1% chiar în anii cu precipitaţii, iar porumbul în 
monocultură favorizează eroziunea accentuată a solului.  

Relaţia dintre tipurile de cultură şi cererea industriei de materii prime agricole se 
reflectă în diminuarea până la dispariţie a suprafeţei cultivate cu sfeclă de zahăr datorită 
închiderii fabricilor de zahăr din centrele urbane apropiate (DANUBIANA, la Roman, 
NECTAR la Paşcani). 

Cultura de floarea soarelui deţine încă o suprafaţă semnificativă din terenul arabil 
dar este în scădere. Cartoful se cultivă pe o suprafaţă relativ mare, condiţiile pedoclimatice 
favorizează această plantă în lungul luncii râului Bîrlad, populaţia cultivând această plantă 
pentru consumul propriu.  

 
Produc ţiile ob ţinute la principalele culturi  sunt prezentate în tabelul şi diagrama 

următoare:  
 2014 2015 2016 2017 2018 

Producţia totala de cereale 
pentru boabe – tone 1856 1858 1902 1899 2001 

Producţia totala de cartofi – tone 1125 1129 1232 1245 1121 
Producţia totala la floarea 
soarelui – tone 

859 856 857 851 899 

Producţia totala la sfecla de 
zahăr – tone 

789 785 756 698 752 

Producţia totala la legume - tone 125 111 126 128 110 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui  

 
Din tabelul de mai sus reiese că suprafeţele ocupate de culturile agricole constatăm 

că între variaţia suprafeţelor şi variaţia producţiilor există un raport de dependenţă, 
mărimea suprafeţei determinând, în cazul celor mai multe plante de cultură, mărimea 
producţiei.  

De exemplu, evoluţia producţiei de cereale pentru boabe prezintă aceeaşi curbă de 
evoluţie ca şi evoluţia suprafeţei cultivate cu cereale pentru boabe: aici se observă 
oscilaţiile determinate de evoluţia suprafeţelor cultivate care au avut un impact direct 
asupra producţiilor de cereale culitivate pentru boabe, astfel comparativ cu anul 2014, 
producţia din 2018 a crescut cu 23,3%.  

Producţiile culturilor agricole sunt variabile atât în timp cât şi în spaţiu. Variabilitatea 
producţiei este determinată de o asociaţie de factori care acţionează în corelaţie. Aceştia 
sunt:  
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o condiţiile meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie (seceta); 
o proprietăţile şi caracteristicile solului (fertilitate naturală, umiditate, pantă, 

erodabilitate, textură, porozitate), care sunt diferite pentru fiecare categorie de 
sol; 

o agrotehnica deficitară; 
o resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole; 
o ineficienţa sau lipsa asolamentelor; 
o lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol; 
o gradul de fărâmiţare a proprietăţii; 
o procesele active de alunecare în masă şi eroziunea puternică a solului,  
o lipsa unor lucrări ameliorative. 
 
Produc ţiile la hectar  realizate pentru principalele plante de cultură sunt prezentate 

mai jos:   
 2014 2015 2016 2017 2018 

Producţia de cereale pentru boabe  1187 1123 1211 1321 1122 
Producţia de cartofi  899 912 897 845 875 
Producţia de la floarea soarelui 1002 1023 1121 1022 1028 
Producţia de sfecla de zahăr 785 769 689 875 755 
Producţia de legume 452 425 456 489 412 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui  

 
Din datele din tabelul anterior se constată o evoluţie fluctuantă a producţiilor la ha la 

principalele culturi agricole, datorate necesitatilor populaţiei, astfel indicând o evoluţie în 
agricultură, realizată datorită unei îmbunătăţiri a condiţiilor tehnice, a aplicării de 
îngrăşăminte chimice şi naturale, a creşterii nivelului de realizare a lucrărilor agricole în 
general. Totuşi, creşterea preţurilor combustibililor şi a substanţelor fertilizante, a preţurilor 
în general, determină ca nivelul de mecanizare şi tehnologiile agricole în agricultura 
comuna să se realizeze încă la un nivel scăzut, în condiţiile în care nivelul de trai în judeţul 
Vaslui este unul din cele mai reduse la nivel naţional şi chiar european.  
 Chiar dacă există o creştere a producţiilor la hectar, totuşi, comparativ cu 
potenţialul pedologic al comunei (cernoziomuri), acestea pot fi îmbunătăţite, valorile relativ 
reduse ale producţiilor obţinute la hectar reflectând tocmai deficienţele din sistemul agricol, 
cauzate de practicile agricole învechite, lipsa/insuficienţa îngrăşămintelor, pesticidelor, 
gradul redus de mecanizare dar şi acţiunea nefavorabilă a schimbărilor climatice şi 
degradarea terenurilor agricole, toţi aceşti factori determinând valorificarea ineficient ă a 
poten ţialului agricol  din comunei Ştefan cel Mare.  
 În ceea ce priveşte produc ţiile de fructe şi struguri   
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Producţia de fructe  789 788 798 745 714 
Producţia de struguri 655 684 789 899 741 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui  

 
Cu toate acestea, producţiile nu sunt mari, deoarece, pe de o parte condiţiile 

pedoclimatice nu sunt favorabile practicării pomiculturii şi viticulturii, iar pe de altă parte, 
plantaţiile restrânse care existau au fost distruse sau au căzut în paragină după 1990. Ca 
pomi fructiferi, se cultivă peri, meri, vişini, cireşi, nuci iar în viticultură se cultivă soiurile 
hibride, pentru consumul casnic. 
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Produc ţia zootehnic ă 
 
Zootehnia şi producţia zootehnică s-a diminuat mult după anul 1989. Anterior anului 

1989 efectivele de animale erau crescute în unităţile de producţie agricolă (CAP). Prin 
desfiinţarea unităţilor agricole, sarcina creşterii şeptelului de animale s-a deplasat în 
gospodăriile populaţiei. În general, creşterea efectivelor în gospodăriile populaţiei nu a 
compensat reducerile din sectorul cooperatist şi cel de stat. 

Conform înregistrărilor statistice, efectivele de animale sunt prezentate în tabelul şi 
diagrama următoare:  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Bovine - total – la sfârşitul anului  884 801 825 728 789 
Porcine - total – la sfârşitul anului  1725 1899 1982 1998 2144 
Ovine şi caprine - total-la sfârşitul anului 4120 4333 4825 5001 4823 
Cabaline - total la sfârşitul anului  289 294 278 262 234 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui  

 

Efectivele de bovine în anii studiaţi au o evoluţie fluctuantă cu o maximă în 2014, 
an în care valoarea înregistrată a fost de 884, iar minima în 2017 când numărul de bovine 
din comunei Ştefan cel Mare a fost de 728 capete. În anul 2018 se observă o creştere de 
1,89% în comparaţie cu 2017. În aceeaşi perioada numărul de ovine şi caprine 
înregistrează o evoluţie fluctuantă la fel ca şi în cazul evoluţiei de bovine şi porcine, în 
cazul de faţă minima a fost înregistrată în anul 2014 cu un număr de 4120 ovine şi 
caprine, iar maxima a fost înregistrată în 2017, când comparativ cu 2014 s-a înregistrat o 
creştere de 11,13 %. 

Efectivele de porcine înregistrează o evoluţie oscilatorie. Astfel, comparativ cu anul 
2014, în anul 2018 se înregistrează o creştere de 42,29%.  
 Cu toate că numarul efectivelor animaliere este fluctuant, din tabelul de mai sus 
se observă că efectivele de ovine şi caprine sunt cele mai mari din întregul şeptel de 
animale al comunei Ştefan cel Mare. Rasele de ovine cel mai frecvent întâlnite şi cel mai 
bine adaptate condiţiilor zonei sunt Karakul şi Ţigaie crescute pentru pielicele şi lapte. 

Pentru efectivele de cabaline avem date doar pentru intervalul 2014-2018,  evoluţia 
numărului de cabaline este în continuă scădere, cu maxima atinsă în 2015 cu 294 
exemplare iar minima în 2018 cu  234 exemplare, ceea ce înseamnă că numărul acestora 
a scăzut cu 11,15%. 

Structura efectivelor de animale este în concordanţă cu structura plantelor de 
cultură. Ca număr de capete, sunt dominante ovinele, a căror creştere este susţinută în 
special de cultura porumbului; aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul porcinelor. 
Creşterea bovinelor se sprijină pe suprafeţele de păşune şi fâneaţă, dar şi pe cultura 
plantelor furajere, ceea ce reflectă şi evoluţia numărului de bovine.  

 
 
Efectivele de păsări: 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Pasări - total – la 
sfârşitul anului 21900 2233 2199 2355 24200 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui  

 
În ceea ce priveşte evoluţia numărului de păsări din comuna Ştefan cel Mare se 

observă o evoluţie oscilatorie a acestora; dacă în anul 2014 se înregistrau valori de 21900 
păsări ajunge ca în anul 2018 numărul acestora să atingă cota de 24200 capete, ceea ce 
reprezintă o crestere de 9,78% din valoarea iniţială. 
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Produc ţia zootehnic ă este prezentată în tabelul următor.  

Anul 2015 2016 2017 2018 

Lapte de vacă (hl) 100233 100589 101233 10023 

Ouă (mii buc.) 10235 10235 12566 11235 

Lapte de oaie şi 
capră (hl) 52656 53266 54566 51522 

Miere (t) 12 13 14 15 

Carne (t) 10233 12566 12254 12255 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui  

 
 

2.4.2.2. Silvicultura şi gospod ărirea apelor 
 

a) Silvicultura 
 

Comunei Ştefan cel Mare deţine o suprafaţă destul de redusă de terenuri 
împădurite cu o suprafaţă de 23.20 hectare poziţionate dispersat pe teritoriul comunei 
Ştefan cel Mare.  

Suprafaţa împădurită de pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare se află în 
administrarea Ocolului Silvic Vaslui, Bradet. 

 
b) Gospod ărirea apelor 

 
Suprafaţa totală ocupată de ape a comunei Ştefan cel Mare este de aproximativ 

378.34 ha, adică 1,89% din totalul suprafeţei U.A.T. Ştefan cel Mare. Apele care străbat 
teritoriul comunei Ştefan cel Mare se află sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Prut.  

Reţeaua de ape a teritoriului se încadrează în spaţiul Hidrografic Prut – Bîrlad cu 
râuri autohtone, cu bazin de alimentare sub 200 km pătraţi; densitatea hidrografică este 
mică, sub 1,25 km pe kilometru pătrat iar scurgerea solidă este de 1,10 tone la ha.  
 Cel mai important curs de apă de pe teritoriul comunei este râul Bîrlad, care 
traversează zona studiată de la nord la sud. 
 
  

2.4.2. Sectorul secundar 
 
 Sectorul secundar reuneşte activităţile din industrie şi construcţii care, în comuna 
Ştefan cel Mare reprezintă 13% din totalul activităţilor economice desfăşurate pe plan 
local.  
 
 
 2.4.2.1. Industria  
 

Caracterul predominant agricol al comunei Ştefan cel Mare în acest caz nu a 
determinat ca principalele activităţi de natură producţivă din comuna să fie bazate în mod 
special pe prelucrarea produselor obţinute pe plan local din agricultură. Astfel, domeniul 
industrial este reprezentat de mici unităţi ce folosesc materie primă din sectorul primar, 
sunt :  
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1. fabricarea de elemente de dulgherie şi tamplarie pentru constructii 
 

 
 

Denumirea 
unit ăţii CAEN Forma juridic ă Domeniul de activitate Localitatea 

1.     ŞTEFAN 
CEL MARE 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul VASLUI 
 
 

2. recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
unit ăţii CAEN Forma 

juridic ă Domeniul de activitate Localitatea 

1.     ŞTEFAN CEL 
MARE 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul VASLUI 
 
3. fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
unit ăţii CAEN Forma 

juridic ă Domeniul de activitate Localitatea 

1.     ŞTEFAN 
CEL MARE 

 
 
Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul  VASLUI 
 

4. fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
UNITĂȚII CAEN 

Forma 
juridic ă 

Domeniul de 
activitate Localitatea 

1     
ŞTEFAN CEL 

MARE 
 

 
 
5. fabricarea pâiniiș fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
UNITĂȚII CAEN 

Forma 
juridic ă 

Domeniul de 
activitate Localitatea 

1     
ŞTEFAN CEL 

MARE 
 

 
 

6. fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
UNITĂȚII CAEN 

Forma 
juridic ă 

Domeniul de 
activitate Localitatea 

1     
ŞTEFAN CEL 

MARE 
 

 
 
7. fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp 
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Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
UNITĂȚII CAEN Forma 

juridic ă 
Domeniul de 

activitate Localitatea 

1     
ŞTEFAN CEL 

MARE 
 

 
8. fabricarea de saltele şi somiere 
 
 

 
Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
UNITĂȚII CAEN 

Forma 
juridic ă 

Domeniul de 
activitate Localitatea 

1     
ŞTEFAN CEL 

MARE 
 

 
 

2.4.2.2. Construc ţiile  
 

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, 
prin adresa nr. .................... în comuna Ştefan cel Mare funcţionează .... societăţi care au ca 
domeniu de activitate construcţiile; cu toate acestea activităţile de construcţii pe plan local se 
realizează de către populaţie, şi vizează construcţia de locuinţe. 

Firmele care au ca domeniul de activitate construcţiile în anul 2015 sunt următoarele: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
unit ăţii CAEN Forma 

juridic ă Domeniul de activitate Localitatea 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul VASLUI 
 
 
2.4.3. Serviciile 
 
          2.4.3.1. Serviciile de baz ă - cuprind: 
 

- comerţ şi prestări servicii; 
- sănătate şi asistenţă socială; 
- învăţământ; 

 
a) Comer ţul şi prest ări servicii 

 
Sectorul comerţului şi cel de prestări servicii sunt cele mai bine reprezentate sectoare din 

punct de vedere al numărului unităţilor economice funcţionale în aceste sectoare. Acestea 
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reprezintă 60% din totalul activităţilor economice desfăşurate în teritoriul studiat. Pe categorii, 
situaţia este următoarea: 

 
 

 
CATEGORII DE SERVICII 

 
NR. ACTIVITĂŢI 

comert  
alimentaţie publică (baruri)   
alte servicii   

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă 
Tribunalul VASLUI, anul 2020 

 
 

Se observă că 62% din activităţile sectorului terţiar sunt reprezentate de serviciile de 
comercializare a diferitelor bunuri, comerţul devenind astfel principalul domeniu al serviciilor. Pe 
locul doi se situează sectorul alimentaţiei publice, cu  30% din totalul activităţilor terţiare, iar alte 
activităţi din cadrul acestui  sector deţin o pondere de 8%. 

 
Serviciile de comercializare sunt reprezentate de ..... societăţi care se ocupă cu 

comercializarea diferitelor bunuri. Majoritatea acestor societăţi, mai precis un număr de .......... 
societăţi (însemnând 79%) se ocupă cu comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun – cod CAEN 5211 , acestea fiind de 
fapt aşa – numitele “magazine mixte”. 
 Restul societăţilor comercializează produse farmaceutice, combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi al produselor derivate, autoturisme şi autovehicole.  

Structura bunurilor comercializate pe plan local nu este foarte diversificată, predominând 
produsele alimentare şi de uz casnic. Pentru acoperirea celorlalte necesităţi,populaţia comuna 
optează pentru magazinele specializate din mediul urban.  

Societăţile cu activitate în domeniul comer ţului  sunt menţionate în tabelul de mai jos: 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETATII 

CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

LOCALITATEA  

1.     ŞTEFAN CEL 
MARE 

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, anul 2020 
 
 
2.4.4. PRODUCȚIA AGRICOLĂ 
 
LISTA UNITĂȚILOR CARE PRESTEAZĂ SERVICII AGRICOLE 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA 
SOCIETATII 

CAEN FORMA 
JURIDICĂ 

DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

LOCALITATEA  

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.       
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Lista unităţilor care prestează alte servicii decât cele de comercializare a diferitelor bunuri 
și servicii este prezentată în cele ce urmează:  

 
Nr. 
crt.  

Denumirea 
unit ăţii 

CAEN  Forma 
juridic ă 

Domeniul de activitate  Localitatea  

1.      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângăTribunalul VASLUI, anul 2020 
 
 Din punct de vedere al repartiţiei unităţilor de comercializare a bunurilor pe 
localităţi, se constată că, marea majoritate (48,71%) unităţile economice de prestări 
servicii sunt localizate în localitatea Ştefan cel Mare, care este şi localitatea de resedinta; 
restul de societăţi fiind repartizate pe teritoriul celorlalte localităţi componente ale comunei  
Ştefan cel Mare. Faptul că marea majoritate a societăţilor economice sunt concentrate în 
localitatea – reşedinţă Ştefan cel Mare constituie o consecinţă a faptului că aici se află 
centru administrativ al comuna dar tot în localitatea Ştefan cel Mare este concentrată cea 
mai mare parte a populaţiei, adică 46,17 % din populaţia totală a comunei. 
 
 

b) Sănătate şi asisten ţă social ă 
 

Asistenţa sanitară este asigurată de un cabinet medical individual de medicină de 
familie – 1. 

  
c) Înv ăţământul  
 

 Învăţământul de pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare este unul vechi şi cu tradiţie, 
printre primele unităţi de învăţământ ce funcţionează este Şcoala cu clasele I-VIII Ştefan 
cel Mare şi Gradinita, Şcoala cu clasele I-VIII Ştefan cel Mare Deal şi Gradinita şi 
Şcoala cu clasele I-VII Br ăhăşoaia şi Gradinita, Şcoala cu clasele I-VII Br ăhăşoaia şi 
Gradinita,  
 Conform Listei unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui pe anul 
şcolar 2018-2019 în comunei Ştefan cel Mare funcţioneaza următoarele unităţi de 
învăţământ:  
 

• Şcoala cu clasele I-VIII Ştefan cel Mare şi Gradinita,  
• Şcoala cu clasele I-VIII Br ăhăşoaia şi Gradinita  
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• Şcoala cu clasele I-VIII C ălugăreni şi Gradinita, 
• Şcoala cu clasele I-VIII C ălugăreni şi Gradinita, 
• Şcoala cu clasele I-IV C ănţălăreşti şi Gradinita, 
• Şcoala cu clasele I-IV M ărăşeni şi Gradinita, 
• Şcoala cu clasele I-IV Muntene şti şi Gradinita 

 
Referitor la num ărului de elevi inscrisi in anul scolar 2018 - 2019 , situaţia este 

prezentată în tabelul următor.  
 

 2018 - 2019 
Copii inscrisi in grădiniţe  
Elevi înscrişi în înv. primar   
Elevi înscrişi în înv. gimnazial  
Elevi înscrişi în înv. profesional  
Elevi înscrişi în înv. liceal  
Elevi înscrişi în total - nr. pers. La 
data de 15.09.2019 

 

Sursa: date furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 

 
În ceea ce priveşte mărimea efectivului personalului didactic , situatia pentru 

anul scolar 2018 – 2019 se prezintă astfel: evoluţia ecestor indicatori este prezentată în 
cele ce urmează.   

 
 2018 - 2019 

• Cadre didactice  
• Personal didactic auxiliar  
• Personal nedidactic angajat  
• Cadre didactice titulare  
• Cadre didactice suplinitoare  
• Cadre didactice gr. I  
• Cadre didactice gr. II  
• Cadre didactice debutante  
• Cadre didactice cu definitivat  
• Cadre didactice necalificate  

Sursa: date furnizate de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 

 
Aşa cum reiese din tabelul de mai sus, numărul cadrelor didactice care asigură 

desfăşurarea procesului de învăţământ în comunei Ştefan cel Mare prezintă o evoluţie 
oscilatorie, asemenea celei prezentate în cadrul evoluţiei numărului de elevi pe trepte de 
învăţământ.  

 
Situatia privind rata de promovabilitate a elevilor  in anul şcolar 2018 – 2019 

pe cicluri de înv ăţământ 
 

 2018 - 2019 
Rata de promovabilitate  

• Invatamant primar  
• Invatamant gimnazial  
• Invatamant liceal  

Promovabilitate la examene  
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• Invatamant primar  
• Invatamant gimnazial  
• Invatamant liceal  

 
În învăţământul preşcolar, numărul cadrelor didactice este constant în anii studiaţi. 

În învăţământul primar numărul personalului didactic are o evoluţie relativ stabilă, cu o 
uşoară creştere menţinându-se constantă până la finele perioadei studiate.  

 
 
2.4.3.2. Serviciile infrastructurale  

 
 Aici sunt incluse următoarele domenii:     
- transporturi;  
- recreere/sport. 

 
a) Transporturile 

  
Comuna Ştefan cel Mare este localizat în nordul judeţului Vaslui, având un relief 

deluros străbătut râul Bîrlad. O mare parte din teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel 
Mare se află în Lunca râului Bîrlad. În raport cu teritoriul judeţului Vaslui, comun Ştefan cel 
Mare este poziţionata în zona de nord, a judetului la 11 km de mun. Vaslui. 

 
Căi rutiere 
Teritoriul comunei Ştefan cel Mare este străbătut de următoarele căi rutiere: 
 
Drumuri nationale  
 
– drumuri publice ce asigura legaturile dintre municipii şi spre celelalte 

judete/regiuni. 
 

DN 15D Roman – Negreşti;   
 

Drumuri judetene  
 
– drumuri publice ce asigura legaturile dintre orase şi spre celelalte regiuni. 

 
DJ 247 Limita Jud. Iasi loc. Cordaesti – Zapodeni – Bălteni - (DN2F),  
 

Drumuri comunalte 
 
– drumuri publice ce asigura legaturile dintre sate 

 
DC 1, DC 2, DC 109, DC 110, DC 110A. 
 

Drumuri satesti 
Acestea reprezinta strazile din intravilanul localitatilor componente ale comunei. 

Asigura circulatia auto şi pietonala deservind proprietatile, fiind situate la limitele acestora. 
 
 
Transportul public  
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În comuna Ştefan cel Mare există operatori de transport în comun care să 
deservească locuitorii din comuna cu trasee care leagă centrul administrativ al comuna de 
municipiul reşedinţă de judeţ şi alte localităţi din ţară şi străinătate fiind realizate de către 
societăţi private de transport persoane din Judeţul Vaslui.  

 
Căi ferate 
Comuna Ştefan cel Mare beneficiază de reţea de transport feroviar, în loc. 

Brăhăşoaia care deserveşte prin transport feroviar şi restul localităţilor componente. 
 

Calea ferată cu traseul Iasi - Bălteni Vaslui - Bîrlad are o lungime de aproximativ 11 
km în U.A.T. Ştefan cel Mare şi face legătura cu mun. Bucuresti prin Tecuci. Pe teritoriul 
comuna Ştefan cel Mare. 

 
 

 
 
 

 
b) Poştă şi telecomunica ţii  

 
 Comunei Ştefan cel Mare este deservita de Compania Naţională Poşta Română, 
Direcţia Regională de Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Vaslui – Oficiul Poştal Ştefan 
cel Mare din localitatea Ştefan cel Mare reşedinţă. Comuna Ştefan cel Mare cu localităţile 
aferente are în componeţă 1 sediiu poştal.  

Comunei Ştefan cel Mare este deservit de servicii de telefonie fixă şi date prin 
operatorul la nivel naţional S.C. TELEKOM S.A. VASLUI cu sediul în municipiul Vaslui Str. 
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Badea Romeo nr.1. La nivelul anului 2018, conform Planului de Amenajare a Teritoriului 
judeţului Vaslui, comunei Ştefan cel Mare se încadra în categoria comunelor de rang III 
sub media pe urban la numărul abonamentelor Tv/5000 locuitori şi numărul 
abonamentelor radio/3000 locuitori.  

 
 
 
 
 
Nr. abonaţi la radio, TV şi servicii de telefonie fixă / internet 

Nr. 
crt. Oficii po ştale 

Nr. de abona ţi la 
servicii de 

telefonie fix ă  

Nr. de abona ţi la 
radio 

Nr. de abona ţi la 
TV 

1 1    
 
Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, Fişa localităţii 
 
Există conexiune TV atât prin cablu cât şi prin montarea de antene satelit proprii. 
Reţeaua de telefonie mobilă este bine dezvoltată în reţelele Orange, Vodafone şi 

Telekom. 
În ceea ce priveşte numărul de calculatoare şi posibilitatea abonaţilor de racordare 

la reţelele de telefonie sau cablu de a realiza conexiuni la internet, situaţia este 
următoarea: cca. 950 de calculatoare se află în dotarea instituţiilor publice şi a populaţiei 
comuna, o bună parte dintre acestea fiind conectate la internet (aproximativ 400). 

 
c) Aspecte socio – culturale  
 
Instituţiile socio – culturale din comuna Ştefan cel Mare sunt reprezentate de 

căminul cultural din loc. Ştefan cel Mare şi Bibliotecă orăşenescă. De asemenea, în cadrul 
şcolilor din satele arondate funcţionează biblioteci şcolare, în număr de 2.  

 
 

d) Recreere – sport 
 
În comunei Ştefan cel Mare se practică mai multe sporturi la nivel de masă, dar cu 

preponderenţă fotbalul. Activitatea sportivă este organizată în special în şcoala generală, 
la care participă  elevii. În prezent, comuna nu dispune de o bază sportivă modernă şi 
competitivă.  

Lipsa formelor de relief caracteristice unui turism de anvergură (munte, mare) a 
făcut ca puţinul turism existent în comuna să se asocieze mai mult factorului cultural şi mai 
puţin factorului natural. 
 
 
 2.4.4. Turismul  
 

Deşi din punct de vedere al accesibilităţii şi proximităţii faţă de o arie urbană 
(potenţială arie de generare a turiştilor) comunei Ştefan cel Mare ocupă în teritoriu o 
poziţie favorabilă, străbătută de un drum naţional şi un drum judetean, turismul nu 
reprezintă un domeniu important al economiei locale. Există o serie de motive care 
argumentează afirmaţia anterioară. 
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1. În primul rând, comuna Ştefan cel Mare şi judeţul Vasluii în general, nu 
reprezintă o arie turistică tradiţională a ţării. Judeţul Vaslui nu este nici măcar menţionat în 
ierarhizarea zonelor turistice realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea turism, 2015 – 2020. În 
cadrul clasamentului1 pe judeţe, din punct de vedere al potenţialului turistic şi al nivelului 
de valorificare (rang unic general), judeţul Vaslui ocupă locul 37 pe ţară, înscriindu-se în 
categoria IV, după rangul unic general.  
 2. Conform unui studiu realizat de Comisia naţională anti-sărăcie şi promovare a 
incluziunii sociale, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est, judeţul Vaslui se situează 
pe primul loc în ceea ce priveşte subdezvoltarea. Aceasta se traduce în resurse financiare 
reduse, absenţa infrastructurii edilitare şi în general, imposibilitatea susţinerii unui sector 
solicitant cum este turismul.  

3. Potenţialul turistic al comunei Ştefan cel Mare nu deţine valori şi obiective de 
importanţă naţională, ele fiind importante mai ales la nivel local şi cel mult, judeţean. În 
Lista Monumentelor Istorice a judeţului Vaslui figurează următoarele monumente istorice 
şi cu valenţe turistice:  

 
 
 
 
 
 
 

 4. Infrastructura specific turistică. Chiar dacă comuna Ştefan cel Mare dispune de 
câteva obiective cu valenţe turistice, prezenţa acestora nu este suficientă pentru a atrage 
şi mai ales pentru a menţine turiştii în aria de studiu. Este necesară o infrastructură 
specific turistică, reprezentată de unităţi de cazare, alimentaţie publică, recreere şi 
agrement, care să prelungească un eventual popas în localitate. Din acest punct de 
vedere, în comuna Ştefan cel Mare nu funcţionează nici o astfel de unitate.  
 Totuşi, precizăm că, o dată dezvoltată infrastructura edilitară completă, comuna 
Ştefan cel Mare poate dezvolta turismul ştiinţifico – istoric, turismul ecologic şi 
agroturismul. 
 
 
 

ANALIZA SWOT 
PE DOMENII DE ACTIVITATE ECONOMICǍ 

 
Analiza SWOT este o metodǎ de analizǎ a mediului, a competitivitǎţii şi 

unitaţilor administrative. Analiza SWOT este un proces foarte simplu, care oferǎ o 
înţelegere profundǎ a problemelor potenţiale şi critice care pot afecta planul de 
dezvoltare a unei unitǎţi administrative. Analiza SWOT are un potenţial calitativ, 
permiţând formularea unui diagnostic asupra condiţiei trecute şi actuale ale unitǎţii 
administrative sau a domeniilor ei funcţionale. Diagnosticarea în uram analizei 
SWOT poate fi definitǎ ca o cercetare complex a aspectelor economice, tehnice, 
sociologice, juridice şi managerial ce carcaterizeazǎ activitatea unei unitǎţi 
administrative,prin care se identificǎ puntele forte, punctele slabe,oportunitaţile, 
ameninţǎrile şi cauzele care le genereazǎ şi/sau le va genera, se formuleazǎ 
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recomandǎri de eliminare sau diminuare a aspectelor negative şi/sau de 
valorificare a celor pozitive. Prin intermediul sǎu se pot anticipa schimbǎrile şi 
elabora şi implementa strategia optimǎ pentru a asigura prosperitatea unitǎţii 
administrative. 

SWOT reprezintǎ acronimul pentru cuvintele englezeşti ,,Strengths’’(S) 
(Forţǎ, Putere, Puncte Forte), ,,Weaknesses’’(W) (Slǎbiciuni,Puncte Slabe), 
,,Opportunities’’(O)  (Oportunitǎţi, Situaţii Favorabile, Ocazii, Şanse) şi 
,,Threats’’(T) (Ameninţǎri). Primele douǎ privesc unitatea adminitrativǎ şi reflectǎ 
situaţia acesteia, iar urmǎtoarele douǎ privesc mediul şi oglindesc impactul 
acestuia asupra dezvoltǎrii unitǎţii administrative.  
 
 

CADRUL GENERAL 
 

Puncte tari  Puncte slabe  
• Accesibilitatea facilǎ in comuna 

din punct de vedere rutier, 
feroviar; 

• Existenţa unor suprafeţe întinse 
de terenuri agricole pe teritoriul 
comunei; 

• Demararea unor proiecte de 
dezvoltare a infrastructurii rutiere 
şi tehnico-edilitare; 

• Existenţa unui serviciu de 
transport local care face legǎtura 
cu orasul Vaslui, Bîrlad şi restul 
judeţului; 

• Implicarea autoritǎţilor în 
rezolvarea problemelor de 
echipare edilitarǎ. 

• Existenţa unor resurse naturale limitate; 
• Existenţa reţelelor de utilitǎţi doar în 

anumite zone ale comunei; 
• Lipsa unor amenajǎri de petrecere a 

timpului liber din zonele rezidenţiale; 
• Transportul în comun al comunei 

insuficient dezvoltat; 
• Prezenţa câinilor vagabonzi. 

Oportunit ǎţi Amenin ţǎri  
• Continuarea şi finalizarea 

proiectelor aflate în curs de 
implementare pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere şi tehnico-
edilitare; 

• Iniţierea unor proiecte de 
dezvoltare ruralǎ; 

• Posibilitatea finanţǎrii proiectelor 
de infrastructurǎ ruralǎ din fonduri 
nerambursabile europene prin 
Programul Operaţional Regional. 

• Dezvoltarea amenajǎrilor rurare într-un 
ritm mult sub cel al dezvoltǎrii altor 
zone din ţarǎ; 

• Dezvoltarea imobiliarǎ haoticǎ poate 
avea un impact puternic asupra unei 
dezvoltǎri rurale armonioase; 

• Încetinirea/neimplementarea proiectelor 
de dezvoltare a comunei. 

 
DEMOGRAFIE ŞI FORŢA DE MUNCǍ 

 
Puncte tari  Puncte slabe  

• Revenirea populaţiei cu vârsta 
cuprinsǎ între 0-4 ani; 

• Prezenţa fenomenului de îmbǎtrânire 
demograficǎ; 
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• Valorile pozitive ale sporului 
migrator crescǎtor în perioada 
2018-2020; 

• Evoluţia crescǎtoare a numǎrului 
mediu de salariaţi din comuna 
Ştefan cel Mare; 

• Dezvolatrea economicǎ a 
comunei a condus la 
diversificarea ofertei de muncǎ; 

• Rata şomajului de la nivelul 
judeţului se aflǎ în scǎdere; 

• Înregistrarea unor venituri 
salariale mai ridicate în ultima 
perioadǎ. 

• Creşterea ratei şomajului pe fondul 
dezvoltǎrii crizei economice naţionale; 

• Insuficienţa numericǎ a unitǎţilor de 
învǎtǎmânt (în special grǎdiniţe); 

 
 

Oportunit ǎţi Amenin ţǎri  
• Apropierea de municipiul Vaslui 

cresc oportunitǎţile oferite pe piaţa 
muncii pentru locuitorii comunei; 

• Proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii pentru creşterea 
accesibilitǎţii zonei; 

• Posibilitatea finanţǎrii proiectelor 
de infrastructurǎ din fonduri 
nerambursabile. 

• Criza economicǎ şi financiarǎ de la 
nivel naţional ce are impact asupra 
dezvoltǎrii economice şi a pieţei 
locurilor de muncǎ; 

• Posibilitatea creǎrii unui deficit de forţǎ 
de muncǎ de aproximativ 24%, peste 
15 ani, la nivelul comunei. 

 
TERENURI ŞI LOCUINŢE 

 
Puncte tari  Puncte slabe  

• Dezvoltare unui numǎr în creştere 
de proiecte imobiliare în comuna 
Ştefan cel Mare; 

• Îmbunǎtǎţirea condiţiilor de 
locuire, prin dezvoltarea noilor 
proiecte; 

• Existenţa unui serviciu de 
transport local care face legǎtura 
cu restul judeţului; 

• Implicarea autoritǎţilor în 
rezolvarea problemelor de 
echipare edilitarǎ. 

• Existenţa reţelelor de utilitǎţi doar în 
anumite zone ale comuna; 

• Lipsa unor amenajǎri de petrecere a 
timpului liber din noile zone rezidenţiale; 

• Transportul în comun al comunei, 
insuficient dezvoltat; 

• Impactul crizei economice, de la finalul 
anului 2008, asupra sectorului de 
constructii; 

• Dezvoltarea lentǎ a infrastructurii rutiere 
şi tehnico-edilitare în zonele 
rezidenţiale noi; 

• Diferenţa de dezvoltare între comuna şi 
satele componente. 

Oportunit ǎţi Amenin ţǎri  
• Necesitatea regionalizǎrii; 
• Posibilitatea finanţarii proiectelor 

de infrastructurǎ rurala din fonduri 
nerambursabile; 

• Dezvoltarea domeniului agricol. 

• Dezvoltarea amenajǎrilor rurale într-un 
ritm mult sub cel al dezvoltǎrii şi 
expansiunii altor zone din judeţ; 

• Dezvoltarea imobiliarǎ haoticǎ; 
• Încetinirea/implementarea proiectelor 

de dezvoltare a comunei; 
• Criza economicǎ poate genera 
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stoparea unor proiecte vitale. 
 

INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI 
 

Puncte tari  Puncte slabe  
• Densitatea mare a drumurilor 

publice; 
• Trendul ascendent înregistrat în 

ultimii ani a lungimii strǎzilor 
modernizate sau în curs de 
modernizare; 

• Existenţa unui serviciu de 
transport local care face legǎtura 
cu restul judeţului; 

• Implicarea autoritǎţilor în 
rezolvarea problemelor de 
echipare edilitarǎ; 

• Acces facil la infrastructura 
feroviarǎ. 

• Peste jumǎtate din strǎzi sunt de 
pǎmânt; 

• Starea necorespunzǎtoare a trotuarelor 
în anumite zone ale comunei; 

• Lipsa unui sistem de alimentare cu apǎ 
la nivelul întregii comune; 

• Reţeaua de canalizare nu exista; 
• Existenţa gospodǎriilor care dispun de 

canalizare prin fose septice 
necorespunzǎtoare; 

• Lipsa unei staţii de epurare; 
• Lipsa unei staţii de tratare a apei 

potabile; 
• Cantitatea medie de apǎ distribuitǎ 

consumatorilor este sub media 
judeţului; 

• Canalizarea pluvialǎ subdimendionatǎ, 
fapt ce determinǎ inundarea 
gospodǎriilor din anumite zone ale 
comunei Ştefan cel Mare în timpul 
ploilor torenţiale; 

• Întreruperile repetate ale furnizǎrii 
curentului electric. 

Oportunit ǎţi Amenin ţǎri  
• Posibilitatea finanţǎrii de 

infrastructurǎ din fonduri 
nerambursabile europene prin 
Programul Operaţional Regional. 

• Dezvoltarea imobiliarǎ haoticǎ poate 
genera probleme în realizarea unor cǎi 
de acces modernizate; 

• Adâncirea actualei crize economice 
poate genera reducerea surselor proprii 
de venituri şi, implicit, reducerea 
sumelor alocate investiţiilor în 
infrastructurǎ. 

 
SERVICII PUBLICE 

 
Puncte tari  Puncte slabe  

Asisten ţǎ social ǎ 
• Experienţǎ a angajaţilor în 

domeniul asistenţei sociale 

Asisten ţǎ social ǎ 
• Servicii comunitare insuficient 

dezvoltate pentru persoanele 
vârstnice/cu handicap, pentru victime 
ale violenţei domestice etc.; 

• Numǎr relativ mic de asociaţii şi fundaţii 
care activeazǎ în domeniul social. 

Servicii pub lice  
• Externalizarea serviciilor publice 

Servicii publice  
• Probleme în asigurarea calitǎţii 



Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţului  VASLUI  
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2020 

 

Pagina   |   63  

 

locale de alimentare cu apǎ 
potabilǎ, managementul 
deşeurilor, salubrizare; 
 

serviciilor de alimentare cu apa; 
• Pregǎtirea şi specializarea insuficientǎ 

a resurselor umane din instituţiile 
publice; 

• Efectivul redus de cadre de poliţie în 
raport cu necesitǎţile populaţiei; 

• Creşterea ratei infracţionalitǎţii la nivel 
local; 

• Infrastructura serviciilor publice este 
insuficientǎ şi slab dotatǎ; 

• Suprafaţa spaţii verzi/locuitor este mult 
sub media judeţeanǎ şi naţionalǎ; 

• Gradul scǎzut de acoperire a populaţiei 
cu servicii de salubritate; 

• Lipsa locurilor de agrement amenajate 
corespunzǎtor; 

• Numǎrul ridicat al câinilor vagabonzi. 
Învǎţǎmânt şi cultur ǎ  

• Existenţa unei reţele 
subdezvoltate de unitǎţi de 
învǎţǎmânt; 

• Organizarea de evenimente 
cultural artistice periodice, precum 
zilele comunei Ştefan cel Mare; 
 

Învǎtǎmânt şi cultur ǎ 
• Personal didactic insuficient, numǎrul 

cadrelor didactice a urmat un trend 
descendent; 

• Unitǎţile de învǎtǎmânt sunt dotate 
necorespunzǎtor; 

• Numǎrul insuficient de sǎli de 
gimnasticǎ, ateliere şi laboratoare 
şcolare; 

• Lipsa unor ateliere şcolare. 
• Oportunit ǎţi  Amenin ţǎri  

Asisten ţǎ social ǎ 
• Dezvoltarea unor proiecte în 

parteneriat cu organizaţiile non-
guvernamentale; 

• Accesarea fondurilor europene şi 
a programelor naţionale în 
domeniul asistenţei sociale; 

• Existenţa cadrului legislativ ce 
creeazǎ facilitǎţi pentru mediul 
economic ce angajeazǎ persoane 
din grupurile vulnerabile în 
vederea integrǎrii acestora în 
societate; 

• Înfiinţarea unui Centru After 
School pentru copiii ai cǎror 
pǎrinţi sunt plecaţi la muncǎ în 
strǎinǎtate; 

• Înfiinţarea unui Incubator de 
Întreprinderi Sociale, unde 
grupurile vulnerabile pot 
desfǎşura activitǎţi generatoare 
de venituri; 

Asisten ţǎ social ǎ 
• Tendinţa de îmbǎtrânire a populaţiei; 
• Lipsa ofertelor de muncǎ pentru 

grupurile vulnerabile; 
• Procesul greoi de obţinere a fondurilor 

europene; 
• Populaţia asistatǎ social preferǎ sǎ fie 

susţinutǎ social în defavoarea implicǎrii 
active din punct de vedere economic; 

• Creşterea ratei şomajului pe fondul 
crizei economice poate avea ca efect 
majorarea ponderii persoanelor ce 
necesitǎ asistenţǎ socialǎ; 

• Plecarea din sistemul asistenţei sociale 
a personalului specializat. 
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• Posibilitatea dezvoltǎrii de 
parteneriate între APL şi sectorul 
non-guvernamental. 

Servicii publice  
• Dezvoltarea de proiecte în 

parteneriat cu societatea civilǎ 
pentru sprijinirea şi îmbunǎtǎţirea 
serviciilor publice; 

• Informatizarea furnizǎrii serviciilor 
publice; 

• Accesarea fondurilor 
nerambursabile destinate 
îmbunǎtǎţirii serviciilor publice; 

• Specializarea resurselor umane 
cuprinse în instituţiile furnizoare 
de servicii publice. 

Servicii publice  
• Capacitate scǎzutǎ de adaptare la 

normele impuse de Uniunea Europeanǎ 
cu privire la principalele servicii publice, 
în special din punctul de vedere al 
managementului de mediu; 

• Accentuarea problemelor economice şi 
scǎderea nivelului de trai; 

• Deprecierea calitǎţii vieţii populaţiei 
poate duce la creşterea ratei 
infracţionalitǎţii. 

Învǎţǎmânt şi cultur ǎ 
• Dezvoltarea actvitǎţilor educative 

care sǎ stimuleze înclinaţia spre 
culturǎ a populaţiei tinere; 

• Mijloacele tehnice actuale pot fi 
folosite pentru îmbunǎtǎţirea 
procesului didactic şi auto-
didactic, prin ameliorarea modului 
de prezentare, reducerea timpului 
de transmitere/asimilare a 
informaţiilor, îmbunǎtǎţirea 
comunicǎrii dintre 
profesor/instituţie şi elev, sporirea 
numǎrului de surse de informare 
şi documentare; 

• Dezvoltarea activitǎţilor educative 
care sǎ stimuleze înclinaţia spre 
culturǎ a populaţiei tinere; 

• Existenţa fondurilor europene 
direcţionate spre perfecţionarea 
actului didactic; 

• Existenţa fondurilor europene 
disponibile pentru reabilitarea 
clǎdirilor instituţiilor de învǎţǎmânt 
şi dotarea corespunǎtoare a 
acestora; 

• Programele şcolare internaţionale  
care permit şcolilor locale sǎ 
stabileascǎ parteneriate cu 
instituţii de învǎtǎmânt din 
strǎinǎtate. 

Învǎţǎmânt şi cultur ǎ 
• Dezinteresul pentru educaţie şi 

scǎderea calitativǎ a invǎţǎmântului 
românesc;  

• Subfinanţarea sistemului de învǎţǎmânt 
românesc; 

• Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele 
didactice tinere (salarizare, condiţiile din 
şcoli,locuinţe); 

• Politica de salarizare existentǎ în 
domeniul educaţional care poate avea 
influenţe negative asupra calitǎţii actului 
educaţional; 

• Creşterea ratei abandonuli şcolar, ca 
urmare a instabilitǎţii financiare şi 
materiale a mediului familial; 

• Frecventele schimbǎri legislative privind 
sistemul românesc de învǎţǎmânt; 

• Scǎderea gradului de atractivitate al 
sistemului de învǎţǎmânt pentru 
profesorii tineri; 

• Lipsa de interes a cetǎţenilor faţǎ de 
culturǎ; 

• Insufcienţa fondurilor alocate pentru 
instituţiile culturale şi investiţiile în acest 
domeniu. 

Sǎnǎtate 
• Accesarea de fonduri europene 

destinate reabilitǎrii, modernizǎrii 

Sǎnǎtate 
• Subfinanţarea sistemului medical; 
• Scǎderea calitǎţii serviciilor medicale; 
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sau echipǎrii infrastructurii 
serviciilor de sǎnǎtate; 

• Dezvoltarea mediului privat 
medico-sanitar (dezvoltarea 
cabinetelor medicale de 
specialitate). 

• Scǎderea gradului de atractivitate a 
sistemului public de sǎnǎtate pentru 
tinerii medici; 

• Amploarea fenomenului migratoriu în 
rândul personalului medico-sanitar spre 
statele Uniunii Europene (în special 
Franţa şi Germania); 

• Politica de salarizare în domeniul 
sǎnǎtǎţii slab motivantǎ. 

 
DEZVOLTAREA ECONOMICǍ 

 
Punct e tari  Puncte slabe  

• Creşterea numǎrului de persoane 
juridice active economic la nivelul 
comunei Ştefan cel Mare; 

• Spiritul antreprenorial dezvoltat la 
nivelul comunei Ştefan cel Mare; 

• Creşterea valoricǎ a cifrei de 
afaceri a persoanelor juridice 
active economice; 

• Implicarea autoritǎţilor publice în 
sprijinirea activitǎţilor economice; 

• Infrastructura rutierǎ avantajoasǎ 
pentru transportul de mǎrfuri; 

• Accesibilitatea facilǎ a comuna din 
punct de vedere rutier, feriviar. 

• Impactul crizei economice asupra 
mediului de afaceri; 

• Existenţa reţelelor de utilitǎţi doar în 
anumite zone ale comunei. 

Oportunit ǎţi Amenin ţǎri  
• Extinderea actvitǎţii economice în 

afara municipiilor din judeţ. 
• Impactul crizei economice asupra 

mediului de afaceri din România; 
• Modificǎri ale legislaţiei privitoare la 

activitatea agenţilor economici 
neavantajoase pentru impulsionarea 
activitǎţii economice; 

• Încetinirea/neimplementarea proiectelor 
de dezvolatare a comunei.  

 
MEDIU 

 
Puncte tari  Puncte slabe  

• Desfǎşurarea unor acţiuni de 
informare a populaţiei privind 
importanţa colectǎrii selective a 
deşeurilor în cadrul unor sesiuni 
organizate; 

• Realizarea unor acţiuni pentru 
protecţia mediului, precum acţiuni 
de ecologizare a terenurilor din 
cadrul comunei; 

• Existenţa Serviciului Voluntar 

• Nivelul destul de ridicat de poluare a 
aerului din cauza traficului rutier; 

• Inexistenta reţelei de canalizare localǎ, 
în cadrului cǎrora fosele septice 
polueazǎ pânza freaticǎ prin scrugeri; 

• Mirosul neplǎcut cauzat de revǎrsǎrile 
foselor septice; 

• Lipsa unei staţii de epurare a apelor 
uzate; 

• Depozitarea necorespunzǎtoare a 
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pentru Situaţii de Urgenţǎ. 
• Desfǎşurarea unor acţiuni de 

colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi 
electrocasnice la nivel local. 

deşeurilor în vecinǎtatea satelor 
componente; 

• Depozitarea necontrolatatǎ a deşeurilor 
în padurile şi pe pǎsunile din localitate. 

Oportunit ǎţi Amenin ţǎri  
• Existenţa fondurilor europene 

direcţionate cǎtre proiecte în 
domeniul salubritǎţii, canalizǎrii, 
apelor uzate şi protecţiei mediului, 
în general; 

• Existenţa unor finanţǎri 
guvernamentale pentru proiecte 
de mediu (lucrǎri de regularizare a 
scurgerilor pe versanţi, îndiguiri, 
apǎrǎri şi consolidǎri de maluri şi 
albii, lucrǎri de dirijare a apei, 
corectǎri de torenţi, asanǎri, 
combaterea eroziunii solului, 
decolmatǎri, intervenţii în situaţii 
de risc, etc.); 

• Existenţa unor programe de 
finanţare în domeniul energiei 
regenerabile; 

• Existenţa programelor de 
finanţare susţinute de Fondul 
pentru Mediu, precum: programul 
Rabla, programul de îmbunǎtǎţire 
a calitǎţii mediului prin 
împǎdurirea terenurilor agricole 
degradate, programul naţional de 
îmbunǎtǎţire a calitǎţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localitǎţi, etc. 

• Schimbǎrile climatice care favorizeazǎ 
creşterea frecvenţei ploilor torenţiale 
care genereazǎ inundaţiile şi 
alunecǎrile de teren; 

• Degradarea cadrului natural (flora şi 
fauna) în cazul dezvoltǎrii necontrolate. 

 
 

ANALIZA PESTEL 
 
PESTEL este acronimul englezesc de la Political, Economic, Social, Technical, 

Enviroment şi Legislative.  
Prin analiza PESTEL  se realizeazǎ o evaluare a expunerii comunei Ştefan cel 

Mare la influenţa factorilor contextuali. Acest tip de analizǎ are în vedere influenţele 
externe generate de factorii politici şi legislativi, de mediul socio-economic, de modificǎrile 
tehnologice şi de mediu de la nivel regional, naţional şi chiar internaţional asupra 
dezvoltǎrii comunei Ştefan cel Mare.  

Factorul politic 
Unul dintre cei mai importanţi factori externi de ordin politic/administrativ este 

reorganizarea administrativ ǎ. În prezent, România cuprinde 8 regiuni de dezvoltare cu 
41 de judeţe, la care se adaugǎ municipiul Bucureşti. În ultima perioadǎ însǎ, factorii 
politici discutǎ tot mai mult despre necesitatea reorganizǎrii administrative a României, 
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scenariile fiind variate în funcţie de formaţiunile politice care pun în discuţie aceastǎ 
problem. Una din alternative este cel al reorganizǎrii administrative tinându-se cont de 
interesele minoritǎţilor, din care ar rezulta 16 judeţe. Reorganizarea administrativǎ ar avea 
efecte semnificative în ceea ce priveşte administraţia public, dar şi asupra locuitorilor şi 
mediului de afaceri din comuna Ştefan cel Mare.  

Din punct de vedere administrativ, în dezvoltarea comunei Ştefan cel Mare ar putea 
intervene urmǎtorul scenariu: comunele care au graniţa comunǎ cu comuna Ştefan cel 
Mare sǎ se contopeascǎ cu acesta. Aceastǎ variant ar avea consecinţe semnificative 
asupra formǎrii bugetului local, atribuţiilor funcţionarilor şi instituţiilor publice, relaţiilor 
dintre instituţii, dar şi asupra cetǎţenilor localitǎţii. 

Un alt factor extern este reprezentat de forma ţiunile politice aflate la guvernare 
şi de programul de guvernare al acestora. Prioritǎţile stabilite de aceştia pot direcţiona 
dezvoltarea comunei Ştefan cel Mare sau pot favoriza dezvoltarea altor localitǎţi în 
detrimental Ştefan cel Mareului. Actualul program de guvernare prevede 25 de obiective 
care, odatǎ îndeplinite, vor avea multilple efecte asupra comunei Ştefan cel Mare. Între 
acestea amintim: revizuirea Constituţiei în vederea modernizǎrii statului, a perfecţionǎrii 
mecanismului de funcţionare a puterilor în stat şi punerea în aplicare a rezultatelor 
Referendumului national din 22 noiembrie 2009; revizuirea sistemului de pensii pentru 
asigurarea sustenabilitǎţii financiare a acestuia; sprijinirea prin mǎsuri concrete a 
agriculturii în vederea dezvoltǎrii industriei alimentare, modernizarea satului şi reabilitarea 
sistemului naţional de irigaţii; continuarea reformei în domeniul educaţiei potrivit Pactului 
Naţional pentru Educaţie; reforma în domeniul sǎnǎtǎţii, continuarea procesului de 
reformǎ în domeniul justiţiei, dezvolatarea în ritm rapid a infrastructurii; Relansarea 
turismului şi a sportului ca domenii de importanţǎ naţionalǎ; asigurarea condiţiilor 
necesare în domeniul cercetǎrii ştiinţifice şi tehnice în vederea afirmǎrii activitǎţii de 
creaţie şi inovare, dezvoltǎrii unor tehnologii autohtone avansate, creşterii competitivitǎţii 
produselor româneşti, etc. 

Reforma adminitra ţiei publice este un alt factor important care are un impact 
direct asupra dezvoltǎrii Ştefan cel Mareului. O influenţǎ important este resimţitǎ şi în 
urma reformei salarizǎrii bugetare din 2012 care a prevǎzut, inclusiv: reducerea numǎrului 
de funcţii din sectorul bugetar, trecerea treptatǎ la salarii nominale, îmbunǎtǎţirea 
ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade, gradaţii şi trepte salariale. 

Descentralizarea adminitra ţiei publice are şi ea implicaţii în mai multe sectoare 
precum: culturǎ, educaţie, sǎnǎtate sau agriculturǎ. Descentralizarea presupune, potrivit 
cadrului legal în vigoare, transferul de competenţǎ administrativǎ şi financiarǎ de la nivelul 
administraţiei publice locale sau cǎtre sectorul privat. Argumentul principal al 
descentralizǎrii administraţiei publice este faptul cǎ administraţia publicǎ localǎ este cea 
mai mǎsurǎ sǎ rǎspundǎ cerinţelor specifice fiecǎrei comunitǎţi locale beneficiare.  

Relaţiile bilaterale – perteneriate strategice şi relaţii speciale pot avea, de 
asemenea, un impact asupra dezvoltǎrii comunei Ştefan cel Mare. În present, românia are 
relaţii bilaterale cu peste 110 ţǎri de pe toate continentele. Impactul pe care relaţiile 
bilaterale îl pot avea asupra comunei Ştefan cel Mare nu poate fi neglijat. Practic, relaţiile 
bilaterale dintre douǎ state pot avea un impact semnificativ inclusive asupra dezvoltǎrii 
economice, contribuind la notorietatea pozitivǎ a Ştefan cel Mareului în faţa investitorilor 
strǎini. 

 
Factorul economic 
Criza economica mondial ǎ reprezintǎ unul dintre cei mai importanţi factori 

economici care pot interveni în dezvolatrea comunei Ştefan cel Mare. Resimţitǎ în 
România începând cu trimestrul III al anului 2008, criza a produs o serie de efecte nefaste 
la nivelul economiei locale: creşterea ratei inflaţiei, creşterea numǎrului de şomeri, 
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scǎderea numǎrului întreprinderilor active, diminuarea investiţiilor, etsc. În ultime perioadǎ 
se vorbeşte tot mai mult de existenţa unei crize mondiale de tip W, ceea c ear avea efecte 
semnificative asupra comunei Ştefan cel Mare. Formele recesiunilor economice sunt 
utilizate de cǎtre economişti pentru a descrie diferite tipuri de recesiune. Cele mai 
cunoscute categorii sunt recesiunile în formǎ de V, recesiunile în formǎ de U, recesiunile 
în formǎ de L şi recesiunile în formǎ de W, numele acestora venind de la evoluţia graficǎ a 
indicatorilor economici în timpul crizelor. Astfel, recesiunea în formǎ de W apare atunci 
când economia înregistreazǎ o cǎdere semnificativǎ, urmatǎ de o uşoarǎ revenire şi, mai 
apoi, din nou de recesiune. Trendul din ultimele luni (scǎderea masivǎ a economiei 
începând cu anul 2008, urmatǎ de revenirea economic din anul 2011) a determinat mai 
mulţi analişti sǎ ia în considerare scenariul recesiunii de tip W. Aceastǎ variant a fost 
alimentatǎ de posibilitatea intrǎrii SUA în incapacitate de platǎ, urmatǎ de cǎderea 
considerabilǎ a burselor în special în America şi Europa. Intrarea României într-o nouǎ 
perioadǎ de recesiune reprezintǎ o ameninţare la adresa dezvoltǎrii  comunei Ştefan cel 
Mare, repercursiunile economice urmând a fi resimţite în toate sectoarele de interes 
(culturǎ , sǎnǎtate, educaţie, infrastructurǎ, etc.). 

Guvernul României, prin politica macroeconomic ǎ adoptatǎ, joacǎ un rol foarte 
important în dezvoltarea comunei Ştefan cel Mare. Intervenţia guvernului poate influenţa 
atât mediul public,cât şi mediul privat. Politica monetarǎ a României reprezintǎ un factor 
major de influenţǎ prin acţiunile pe care autoritǎţile le realizeazǎ pentru a intervene pe 
piaţǎ: stabilirea cantitǎţii de masǎ monetarǎ aflatǎ în circulaţie, stabilirea unui prag maxim 
a inflaţiei, stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc. Pe de altǎ parte, politica fiscal are 
implicaţii directe asupra dezvoltǎrii companiilor din Ştefan cel Mare. Una din mǎsurile care 
au afectat în mare mǎsurǎ întreprinderile de pretutindeni este creşterea TVA-ului de la 
19% la 24%. Astfel, nivelul fiscalitǎţii impus de administraţia centralǎ este determinant 
pentru comunei Ştefan cel Mare.  

Nu trebuie omise din lista factorilor economici nici alte reglementǎri care constrâng 
mediul de afaceri, precum salariul minim brut pe economie.  

Pentru administraţia publicǎ localǎ, modificarea principalilor indicatori 
macroeconomici pe parcursul anului bugetar poate determina rectificǎri ale bugetului iniţial 
aprobat pentru anul în curs.  

Pentru dezvoltarea comunei Ştefan cel Mare este important de luat în considerare 
şi sistemul bancar , în special politica de creditare adoptatǎ. Accesul la creditare a 
reprezentat una dintre principalele bariere ale antreprenorilor din România în ultimii ani.  

 
Factorul socio-cultural 
Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali este politica demografic ǎ 

adoptatǎ de România, deşi sintagma de ,,politicǎ demograficǎ’’ este impropriu utilizatǎ, în 
prezent existând doar mǎsuri izolate de susţinere a natalitǎţii. Odatǎ cu reducerea 
bugetarǎ cauzatǎ de criza economicǎ o serie de mǎsuri de susţinere au fost eliminate. 
Spre exemplu, s-a renunţat la subvenţionarea tinerelor familii (eliminarea ajutorului 
financira de 200 de euro la constituirea familiei, acordat conform Legii 396/2006) ori la 
subvenţionarea tinerelor mame la naşterea copiilor (eliminarea ajutorului de 230 RON 
acordat la naştere). 

Pentru o comuna în cadrul cǎruia migraţia populaţiei a determinat o creştere destul 
de semnificativǎ a volumului demographic în ultimii ani, fenomenul migra ţiei reprezintǎ 
un factor extern semnificativ. Din acest punct de vedere un factor care poate influenţa 
evoluţia Ştefan cel Mareului este notorietatea acestuia în special în plan extern. Creşterea 
numǎrului de imigranţi are efecte asupra bugetului local nu doar prin impozitul pe 
proprietate şi teren, ci şi prin creşterea numǎrului de întreprinderi economice. 
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Legea educa ţiei este un alt factor extern care poate influenţa Ştefan cel Mare prin 
modificǎrile aduse faţǎ de vechile reglementǎri. Una dintre cele mai importante noutǎţi 
constǎ în modificarea structurii sistemului de învǎţǎmânt preuniversitar: clasa pregǎtitoare 
de la grǎdiniţǎ s-a mutat la învǎţǎmântul primar.  De asemenea, reforma sistemului 
sanitar poate adduce o serie de modificǎri şi în unitǎţile medico-sanitare din Ştefan cel 
Mare. 

 
 
 
Factorul tehnologic 
Existǎ mai mulţi factori tehnologici care pot influenţa dezvoltarea sustenabilǎ a 

comunei Ştefan cel Mare: finanţarea cercetǎrii, nivelul de dotare tehnologicǎ, rata de 
înnoire a produselor tehnologice, tehnologia informaţiei şi comunicǎrii, accesul la reţelele 
electronice de comunicare repide, etc.  

Reglementǎrile europene sau naţionale cu privire la nivelul minim de dezvoltare 
tehnologicǎ din întreprinderi reprezintǎ unul dintre factorii externi importanţi în dezvoltarea 
economicǎ a comunei. Impunerea unor standarde tehnologice greu de susţinut din punct 
de vedere financiar de cǎtre întreprinderi poate duce la închiderea majoritǎţii acestora, 
însǎ poate duce şi la o creştere a calitǎţii serviciilor şi produselor furnizate şi la o reducere 
a impactului asupra mediului înconjurǎtor.  

Susţinerea domeniului cercetǎrii, dezvoltǎrii şi a trasferului tehnologic pot, de 
asemenea, influenţa dezvoltarea comunei Ştefan cel Mare. Este important nu doar 
descoperirea unor situaţii inovative la problemele curente ci şi punerea acestora în 
practicǎ. Tocmai din acest motiv, ponderea finanţǎrii domeniului de R&D din bugetul de 
stat este foarte important. 

Un alt factor extern este tehonologia societǎţii informaţionale. La nivel naţional, în 
anul 2018 ponderea gospodǎriilor care au acces la un computer acasǎ se cifreazǎ la 
42,2%, în timp ce ponderea gospodǎriilor care au acces la internet este de 35,1% . În 
ceea ce priveşte persoanele cu vârsta cuprinsǎ între 16 şi 74 de ani, care au utilizat 
vreodatǎ computerul, ponderea acestora este de circa 35%. Creşterea accesibilitǎţii 
populaţiei la internet poate duce la o dezvoltare a vânzǎrilor on-line inclusiv pentru firmele 
din Ştefan cel Mare. 

Dezvoltarea tehnologiilor informa ţionale şi posibilitatea achiziţionǎrii acestora 
este un factor important cu influenţǎ direct asupra administraţiei publice locale, aplicarea 
celor mai bune tehnologii (hardware şi software) putând reduce costurile de funcţionare şi 
stimulând creşterea calitǎţii serviciilor publice furnizate.  

 
Factorul mediu 
Hazardele naturale reprezintǎ unul dintre factorii de mediu cel mai greu de 

controlat. În cadrul factorilor de mediu ce pot influenţa dezvoltarea viitoare a comunei 
Ştefan cel Mare, trebuie luate în considerare seismele, fenomenele meteorologice 
extreme, dar şi alte tipuri de catastrofe natural precum inundaţiile sau alunecǎrile de teren.  

Normele europene privind protecţia mediului sunt un alt factor extern. Spre 
exemplu, de la 1 septembrie 2010 a fost interzisǎ comercializarea becurilor  
incandescente de 75 waţi, dupǎ ce, în urmǎ cu un an, s-a dispus aceeaşi mǎsurǎ în ceea 
ce priveşte becurile de 100 waţi. Astfel, magazinele din întreaga Uniune Europeanǎ nu vor 
mai avea voie sǎ le vândǎ, populaţia fiind nevoitǎ sǎ cumpere becuri ecologice, 
incandescente. 

Politici publice de la nivel na ţional pot afecta, de asemenea, dezvoltarea 
comunei Ştefan cel Mare. Unul dintre cele mai importante programe implementate în 
ultimele luni este Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional (Rabla) care 
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vizeazǎ şi diminuarea poluǎrii cauzate de autoturisme prin înnoirea Parcului Auto Naţional. 
Conform Guvernului României, pânǎ în present au fost casate 189.193 autoturisme prin 
acest program, reprezentând circa 5% din totalul autoturismelor rutiere înmatriculate în 
circulaţie în anul 2018. În acelaşi timp, au fost achiziţionate 61.532 de autoturisme noi. 
Astfel de politici publice au impact şi asupra dezvoltǎrii comunei Ştefan cel Mare, nu doar 
din punct de vedere ecologic ci şi social şi economic. 

 
 
 
Factorul legislativ 
Un prim factor este legisla ţia european ǎ în vigoare, cele mai importante 

documente care trebuie avute în vedere în acest sens fiind: Constituţia Europeanǎ, 
Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeanǎ şi Tratatele Uniunii Europene 
(Tratatul de la Lisabona, Tratatul de la Nisa, tratatul de la Amsterdam etc.) 

Un alt factor juridic este legisla ţia na ţional ǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ce pot 
apǎrea. Conform Constituţiei României, Parlamentul adoptǎ legi constituţionale, legi 
organice şi legi ordinare.  
 
 

2.5. POTENŢIALUL DEMOGRAFIC ŞI  
RESURSELE DE  MUNCĂ 

 
 Comuna Ştefan cel Mare este localizat în partea de nord a Judeţului Vaslui, 
ocupând o poziţie nordica în raport cu teritoriul judeţului Vaslui.  
 Comuna Ştefan cel Mare include un număr de 7 localităţi, dintre care loc. Ştefan 
cel Mare, cu funcţia de reşedinţă de comuna, la care se adaugă satele Bârzeşti, 
Brăhăşoaia, Călugăreni, Cănţălăreşti, Mărăşeni şi Munteneşti şi unele trupuri izolate nou 
introduse in intravilan. 
 Populaţia din comuna este inegal distribuită în teritoriu, numărul, densitatea, 
structura şi aspectele de dinamică a populaţiei fiind condiţionate mai ales de factorii social-
economici, dar şi de elementele cadrului natural cu un impact direct asupra componentei 
umane (resursele naturale, favorabilitatea siturilor, etc.). 
 
 2.5.1. Evolu ţia şi densitatea popula ţiei 
 
 a) Evoluţia populaţiei 

 
 Conform recens ământului efectuat în 2011 , populația comunei Ştefan cel Mare 
se ridică la 3160 de locuitori, în scădere față de recens ământul anterior din 2002 , când 
se înregistraseră 3388 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români  (97,62%). Pentru 
2,34% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc și (96,86%). Pentru 2,56% din populație, 
nu este cunoscută apartenența confesională.  
 
 Conform datelor statistice disponibile, care acoperă un ecart de 5 de ani, este 
evidentă o dinamică negativă a numărului total al populaţiei, tendinţă pe care o regăsim 
generalizată la nivel judeţean şi naţional, însă într-un alt ritm. 
 Perioada în care populaţia a înregistrat valoarea maximă este începutul intervalului 
studiat, respectiv recensământul din 1992, după care datele aferente recensământului 
următor, cel din 2002, arată o scădere demografică rapidă, de nu mai puţin de 11% în 
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doar 10 ani. Perioada imediat următoare arată un oarecare reviriment demografic, 
populaţia totală crescând până la nivelul anului 2007, după care se instalează o nouă 
perioadă de reducere a efectivului, de această dată destul de stabilă, tendinţă ce continuă 
şi în prezent. 
 Având în vedere faptul că datele pentru anul 2000 (preluate din Registrul Agricol al 
comuna) sunt doar parţial compatibile cu cele furnizate de către Direcţia Judeţeană de 
Statistică, este posibil ca această creştere să fie doar aparentă, datorată modului de 
recenzare. 
 În ansamblu, însă, se remarcă o creştere a populaţiei în raport cu intervalul 1992-
1996, dar cu o tendinţă de stagnare, sau reducere moderată (cca. 0,36% anual în 
intervalul 2002-2007). Această tendinţă destul de durabilă, care se observă şi la nivel 
macroteritorial, poate fi pusă mai ales pe seama emigraţiei internaţionale pentru muncă, 
mişcare ce antrenează în principal grupele de vârstă tinere şi adulte, contribuind pe 
termen lung la scăderea vitalităţii populaţiei. 
 
 Structura pe localit ăţi componente a popula ţiei comunei Ştefan cel Mare 
 

 

Popula ţia 

nr. loc. 
2002 2011 

COMUNA ŞTEFAN 
CEL MARE 3388 3160 

  Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2015, P.U.G. comunei Ştefan cel Mare, 2000 
 
 b) Densitatea populaţiei 
 
 Densitatea populaţiei raportată la suprafaţa totală a comunei Ştefan cel Mare, 
incluzând terenurile cu funcţie agricolă, nu a depăşit în intrevalul 2002-2011 valoarea de 
55,43 loc./km2, mult sub media judeţeană, de cca. 90,8 loc./km2. 
 
 

  
u.m. Anul  

2002 2007 2008 2009 2010 2011 
Populaţia totală 
(stabilă) 

număr 3388 3321 3268 3201 3172 3160 

Suprafaţa totală km2 57 57 57 57 57 57 
Densitatea popula ţiei  loc./km 2 59.43 58.23 57.33 56.15 55.64 55.43 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2015, P.U.G. Comuna Ştefan cel Mare, 2000 
13474 
 
 2.5.2. Structura popula ţiei 
 a) Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe 
 
 Informaţiile privind structura pe grupe de vârstă şi sexe au fost preluate ca atare din 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Ştefan cel Mare, motiv pentru care grupele mici 
de vârstă cuprinse între 25 şi 54 de ani apar comasate, la fel ca şi grupele de peste 65 de 
ani, astfel încât această structură nu are aspectul unei reprezentări de tipul piramidei 
vârstelor şi sexelor. 
 Cu toate acestea, este evidentă o predominare la vârstele tinere, continuând chiar 
până la limita de 54 de ani, a reprezentanţilor sexului masculin, explicabilă prin 
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supranatalitatea masculină. Situaţia se inversează la populaţia vârstnică, astfel încât, aşa 
cum reiese din datele statistice, populaţia de peste 60 de ani apare puternic feminizată, 
cca. 60%  din efectiv fiind de sex feminin. 
  
 În ansamblu, se poate afirma că grupa populaţiei adulte este dominantă la nivel de 
comuna, cu o pondere de aprox. 55,6%, în timp ce populaţia tânără (0-14 ani) păstrează o 
pondere mai mare din total comparativ cu media judeţeană, care era de 18,72% în anul 
2011.  
 Problematică rămâne totuşi proporţia persoanelor vârstnice, ce reprezintă nu mai 
puţin de 25% din populaţia totală a comunei Ştefan cel Mare, comparativ cu doar cca. 
20% populaţie tânără, care vine să reînnoiască resursele umane ale acestei uniăţi 
administrativ-teritoriale. În aceste condiţii, indicele de îmbătrânire a populaţiei a depăşit 
valoarea unitară - 1,25 în 2007 -, ce reprezintă punctul critic de îmbătrânire a efectivului. 
 Populaţia vârstnică, dintre care o parte importantă peste 70 de ani, pune importante 
probleme legate de asistenţa socială, sănătate, etc. Această populaţie este preponderent 
feminină şi subzistă pe baza veniturilor din pensii şi eventual a unor activităţi de mică 
industrie casnică şi a muncilor agricole în gospodărie.  
 Putem afirma că acest context demografic este explicabil prin structura curenţilor 
migratori centrifugi, care antrenează populaţia aptă de muncă, care reprezintă, în acelaşi 
timp, şi segmentul fertil al populaţiei, contribuind la accelerarea tendinţei de îmbătrânire 
demografică, ce afectează din ce în ce mai pregnant şi populaţia rural/urbana 
moldovenesca. 
 Un alt aspect care poate prezenta interes îl reprezintă raportul de dependenţă al 
populaţiei vârstnice faţă de populaţia aptă de muncă, care înregistrează o valoare de cca. 
445 de vârstnici la 1000 de adulţi. Dacă luăm în calcul şi raportul de dependenţă al 
populaţiei tinere, de cca. 356 la mie, rezultă o sarcină socială ridicată asupra populaţiei 
apte de muncă, care trebuie să susţină o populaţie inactivă deloc neglijabilă numeric. 
 
 b) Structura pe gospodării a populaţiei 
 
 Analiza fondului de locuinţe şi a structurii populaţiei în funcţie de distribuţia pe 
gospodării şi dimensiunea gospodăriilor s-a bazat pe datele statistice puse la dispoziţie de 
către DJS Vaslui, pentru intervalul 2002-2011. 
 Dacă la începutul ecartului, respectiv în 2002, numărul gospodăriilor din comună 
era de 2868, determinând o mărime medie a unei gospodării de 2,87 
persoane/gospodărie, sub valoarea  medie calculată pentru judeţ, aceşti parametri au 
variat foarte puţin pe parcursul următorilor 5 ani, dimensiunea medie a gospodăriilor 
scăzând la un nivel de 2,86% în 2018. 
 Distribuţia populaţiei pe gospodării evidenţiază o tendinţă de creştere a numărului 
gospodăriilor unifamiliale sau alcătuite dintr-un număr mai redus de persoane, pe de o 
parte datorită scăderii fertilităţii şi implicit a numărului mediu de copii pe familie, iar pe de 
alta a îmbătrânirii populaţiei şi accentuării mobilităţii spaţiale a persoanelor, în special a 
unei părţi a efectivului tânăr, care migrează pentru muncă sezonieră sau la termen. 
 Fiecărei persoane îi revine o suprafaţă locuibilă de cca. 11,45 mp în 2018, în 
scadere faţă de 2002, când media era de 11,55 mp/loc., ceea ce denotă o scadere a 
calităţii locuirii în comunei Ştefan cel Mare, tendinţă firească, de altfel, dacă avem în 
vedere faptul că o parte din veniturile obţinute ca remuneraţie pentru munca prestată în 
străinătate de către o parte dintre locuitorii comuna sunt investite în modernizarea fondului 
locativ. 
 În ceea ce priveşte nivelul dotărilor de care beneficiază populaţia comuna, cea mai 
mare parte a locuinţelor sunt echipate cu instalaţii electrice (peste 95%), însă doar o mică 
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parte sunt conectate la reţeaua de distribuţie a apei potabile, care este în curs de 
extindere şi creştere a numărului de branşamente. De asemenea, este prevăzută 
conectarea gospodăriilor comuna la reţeaua de canalizare, care urmează a fi extinsă. 
 
 2.5.3. Dinamica popula ţiei 
 
 a) Mişcarea naturală 
 
 Dinamica naturală a populaţiei include modificările survenite în numărul şi structura 
populaţiei ca urmare a naşterilor şi deceselor. Elementele mişcării naturale sunt 
cuantificate prin intermediul indicatorilor de natalitate şi mortalitate generală, diferenţa 
acestora reprezentând bilanţul (soldul) natural al populaţiei, care relevă modul în care 
efectivul de populaţie variază ca urmare a dinamicii naturale. 
 
 Natalitatea 
 
 Este de regulă măsurată prin rata natalităţii generale, care reprezintă numărul de 
naşteri înregistrate într-un interval de 1 an, raportat la efectivul total al populaţiei unui 
teritoriu, calculat la o mie de locuitori. 
 Conform datelor statistice puse la dispoziţie de către DJS Vaslui, rata natalităţii 
generale a variat în comunei Ştefan cel Mare în intervalul 2013-2018 între valorile de 11-
12‰, cu excepţia anului 2002, care a marcat un maxim în ceea ce priveşte numărul de 
naşteri. De asemenea, se observă o reducere a ratei medii a natalităţii comparativ cu anii 
1990, când acest indicator se menţinea la valori de peste 13‰. 
 

  u.m. 
Anul  

2002 2007 2008 2009 2010 2011 
Popula ţia total ă 
(stabil ă) număr 3388 3321 3268 3201 3172 3160 

Născu ţi vii  număr 11 13 14 16 11 12 
Rata natalit ăţii  ‰ 11.10 11.2 11.15 11.23 11.10 11.02 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
 
 Natalitatea se menţine la un nivel constant, dar redus, în intervalul de timp analizat; 
cauzele acestei tendinţe rezidă, cel mai probabil, în scăderea proporţiei populaţiei fertile 
raportat la efectivul total (evidenţiată în paragrafele anterioare), dar şi preluării progresive 
de către populaţie a unui comportament demografic denatalist, fenomen observabil la o 
scară mai mare. 
 
 Mortalitatea 
 Este cuantificată, în mod analog cu natalitatea, prin rata mortalităţii generale, care 
se calculează ca numărul de decese înregistrate pe o perioadă de 1 an raportat la 
numărul mediu al populaţiei din teritoriul respectiv, calculată în promile (‰). 
 

  
  u.m. 

Anul  
2002 2007 2008 2009 2010 2011 

Popula ţia total ă 
(stabil ă) număr 3388 3321 3268 3201 3172 3160 

Deceda ţi total  număr 16 18 21 18 19 20 
Rata mortalit ăţii  ‰ 13.83 14.02 13.98 14.02 14.20 15.42 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
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 Datele tabelare pun în evidenţă valori ridicate ale mortalităţii în comunei Ştefan cel 
Mare, variind între 13,83 şi 15,42‰ în ecartul de timp studiat, superioare mediei judeţene 
corespunzătoare mediului urban de rang III, care plasează rata mortalităţii la cca. 12,37‰. 
 Nivelul relativ ridicat al mortalităţii este un rezultat direct al accentuării fenomenului 
de îmbătrânire a populaţiei, analizat la structura pe grupe de vârstă a populaţiei (peste 
25% populaţie vârstnică), dar şi a stării generale de sănătate a acestei populaţii. 
 Un alt indicator care ia în considerare numărul de decese, de această dată raportat 
la segmentul populaţiei cu vârstă sub 1 an, este mortalitatea infantilă, ce constituie 
incidenţa deceselor survenite în primul an de viaţă. 
 
  
  u.m. 

Anul  
2002 2007 2008 2009 2010 2011 

Deceda ţi sub 1 an  număr 2 3 2 4 1 2 
Născu ţi vii  număr 11 13 14 16 11 12 
Rata mortalit ăţii infantile  ‰ 12 21.3 7.3 7 8 8 
 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
 
 Indicatorul mortalităţii infantile înregistrează valori foarte ridicate în comunei Ştefan 
cel Mare pe parcursul intervalului 2002-2014, depăşind valoarea medie de 21,3‰ 
calculată la nivel judeţean, până la o valoare maximă de 7,3‰ în anul 2008. În general, se 
consideră că rata mortalităţii infantile nu poate scădea sub 7-8‰, aceasta fiind ponderea 
deceselor inevitabile. 
 În cazurile în care acest indicator atinge valori ce depăşesc sensibil media, cum 
este şi cazul comunei Ştefan cel Mare, explicaţia rezidă, cel mai probabil, în starea 
precară de sănătate a populaţiei, coroborată cu educaţia sanitară lacunară şi cu 
accesibilitatea redusă a unor servicii medicale localizate doar în mediul urban. 
  
 Bilanţul natural 
 
 Bilanţul (soldul) natural al populaţiei reprezintă diferenţa dintre rata natalităţii şi cea 
a mortalităţii, exprimând sintetic sporul (sau, dimpotrivă, deficitul) de populaţie ca urmare a 
dinamicii naturale a populaţiei.  
 
 Datele statistice scot în evidenţă un bilanţ natural negativ în perioada 2002-2011, 
cu un mimin în anul 2008, pe fondul unei mortalităţi ridicate. Excepţie face doar anul 2002, 
ce a marcat valori ceva mai mari ale natalităţii, care însă s-au redus sensibil în perioada 
care a urmat. 
 În ansamblu, mortalitatea s-a menţinut la cote mai înalte comparativ cu natalitatea, 
rezultând un deficit de populaţie, tendinţă contrară celei înregistrate la nivel de judeţ 
pentru mediul urban, care, printr-un sold natural de 2,1‰, înregistrează chiar un uşor 
excedent natural. 
 
 

  u.m.  
Anul 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Rata natalit ăţii ‰ 2.1 2.2 2.3 2.1 2.1 2.0 
Rata mortalit ăţii ‰ 3.1 3.2 3.4 3.5 3.6 3.6 
Bilan ţul natural ‰ 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
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a) Mişcarea migratorie 

 
 După durata pe care se manifestă, migraţia poate fi de tip definitiv, temporar, cât şi 
de tip pendulator (cea mai comună formă fiind navetismul), iar în ceea ce priveşte numărul 
de persoane angrenate în această mişcare, poate fi de tip individual, de grup sau de masă 
(cunoscut şi ca exod). 
 În studiile de acest tip prezintă interes mai ales migraţia definitivă (schimbările de 
domiciliu), care reprezintă o componentă a bilanţului real al populaţiei, dar şi plecările 
temporare şi navetismul, mai ales din perspectiva efectelor social-economice asupra 
populaţiei locale. Acestea din urmă vor fi analizate ulterior, în măsura în care vom avea 
informaţii disponibile. 
 
  
 Emigrările 
 
 Emigrările constituie componenta „centrifugă” a mişcărilor migratorii, finalizate prin 
stabiliri ale domiciliului sau reşedinţei în alte localităţi. Vom lua în considerare doar 
schimbările de domiciliu, care contribuie la modificarea efectivului de populaţie stabilă, 
rezultând următoarea dinamică a ratei emigraţiei: 
 

  u.m. 
Anul 

2002 2007 2008 2009 2010 2011 
Popula ţia total ă (stabil ă) număr 3388 3321 3268 3201 3172 3160 
Plecări cu domiciliul din 
localitate număr 123 145 125 129 159 215 

Rata emigra ţiei ‰ 15 16 17 18 19 20 
 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
 
 Putem remarca o tendinţă de menţinere a fluxului migraţiilor definitive la un nivel 
ridicat, cu o medie de cca. 15‰ anual. Mai mult, aceste valori redau o imagine parţială a 
fenomenului migraţional, excluzând schimbările de reşedinţă (care au un caracter declarat 
temporar), dar mai ales deplasările pentru muncă în străinătate, pentru care fie nu există o 
evidenţă, fie numărul acestora este subevaluat, datorită nedeclarării persoanelor plecate. 
 Putem afirma, însă, că dimensiunea reală a emigraţiei depăşeşte cu mult valorile 
ratei emigraţiei obţinute de către noi, contribuind la reducerea potenţialului uman al 
teritoriului studiat. 
 
 Imigrările 
 În mod analog cu indicatorul anterior, imigrările includ mişcările de migraţie, de 
această dată orientate invers, către teritoriul supus analizei, fiind cuantificate prin rata 
imigraţiei (numărul de stabiliri cu domiciliul în localitate raportat la populaţia totală). 
 

  u.m. 
Anul 

2002 2007 2008 2009 2010 2011 
Popula ţia total ă (stabil ă) număr 3388 3321 3268 3201 3172 3160 
Stabiliri de domiciliu în 
localitate număr 123 145 125 129 159 215 

Rata imigra ţiei ‰ 15 16 17 18 19 20 
 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
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 Comparativ cu alte unităţi administrative aparţinând mediului urban de rang III, 
comunei Ştefan cel Mare prezintă o atractivitate destul de ridicată, înregistrând o rată a 
imigraţiei deloc neglijabilă, cu un maxim în 2018, an în care s-au stabilit în localităţile 
comuna nu mai puţin de 140 de persoane. Imigraţia este mai puţin constantă comparativ 
cu plecările din localitate, variind în limite mai largi, însă este benefic faptul că se află pe o 
curbă ascendentă, ca efect fie al continuării mişcării de retur rural inţiate în anii 1990, fie 
datorită atuurilor de care beneficiază acest teritoriu – accesibilitate bună în raport cu căile 
de comunicaţie, presiune umană moderată, rezerve de terenuri, etc. 
  
 
 Bilanţul migrator 
  
 Bilanţul (soldul) migrator reprezintă diferenţa dintre imigraţie şi emigraţie, calculate 
ca rate. În cazul comunei Ştefan cel Mare, soldul migrator oscilează în limite destul de 
largi, de la un maxim pozitiv în 2007, de 4,13‰, la -5,15‰ în anul 2006, pe fondul scăderii 
numărului stabilirilor de domiciliu în comuna, în paralel cu menţinerea sau chiar 
intensificarea mişcării de emigrare. 
 După cum am precizat anterior, valorile obţinute pentru aceşti indicatori sunt 
orientative, redând o imagine trunchiată a mobilităţii teritoriale a populaţiei. În ansamblu, 
însă, putem aprecia că soldul migrator păstrează medii relativ favorabile, prin comparaţie 
spaţiile rurale învecinate, relevând un nivel bun al atractivităţii pentru locuire, dar şi cu 
valorile pe care le înregistra acelaşi indicator în anii ’90 (1991-1996, cf. P.U.G. comunei 
Ştefan cel Mare, 2000), de cca. -46,8‰, respectiv un deficit migrator de 73 de persoane 
anual. 
 
 

  u.m.  Anul 
2002 2007 2008 2009 2010 2011 

Rata imigra ţiei ‰ 4.12 4.13 4.16 4.18 4.19 5.1 
Rata emigra ţiei ‰ 5.12 5.12 5.14 5.16 5.15 5.19 
Bilan ţul migrator ‰ 12 13 14 15 16 17 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
 
 

b) Bilanţul (soldul) real al populaţiei 
 
 Bilanţul real se obţine prin adunarea celor două componente ale dinamicii 
populaţiei, respectiv soldul mişcării naturale şi cel al mişcării mecanice a populaţiei, 
determinând evoluţia numerică a populaţiei unui teritoriu. 
 

  u.m.  
Anul 

2002 2007 2008 2009 2010 2011 
Bilan ţul natural ‰ 4.12 4.13 4.16 4.18 4.19 5.1 
Bilan ţul migrator ‰ 5.12 5.12 5.14 5.16 5.15 5.19 
Bilan ţul real ‰ 12 13 14 15 16 17 

 Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, 2018 
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 2.5.4. Resursele de munc ă 
 
 Resursele de muncă reprezintă totalitatea persoanelor care posedă ansamblul 
caracteristicilor fizice şi intelectuale pentru a desfăşura o activitate utilă în una din 
activităţile economiei naţionale. Acest eşantion de persoane este cuprins în ecartul de 
vârstă 15-59 ani, fiind în număr de 3388 de persoane de sex feminin şi masculin la nivelul 
anului 2002 (după datele R.P.L.), respectiv jumătate din populaţia totală a comunei Ştefan 
cel Mare (49,9%). 
 Populaţia activă economic include toate persoanele de 15 ani şi peste, apte de 
muncă, care, într-o perioadă de referinţă dată, furnizează forţa de muncă disponibilă 
(utilizată sau neutilizată) pentru producerea de bunuri şi servicii. Populaţia activă cuprinde 
populaţia ocupată şi şomerii (activi neocupaţi). 
 Populaţia inactivă din punct de vedere conomic include categoriile de populaţie 
care nu contribuie direct la producerea de bunuri sau servicii în economia naţională, 
respectiv pensionarii, elevii şi studenţii, casnicele, persoanele aflate în întreţinerea statului 
sau a altor persoane sau cei care se întreţin din alte venituri decât cele obţinute prin 
prestarea unei munci. Din această categorie nu fac parte elevii şi studenţii sau pensionarii 
(re)încadraţi în muncă. 
   
 
 2.5.5. Profilul ocupa ţional al popula ţiei  
 Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele ce desfăşoară o activitate economică 
sau socială producătoare de bunuri sau servicii într-una din ramurile economiei naţionale, 
activitate ce aduce venit sub formă de salarii, plata în natură sau alte beneficii. 
 Această categorie include: 
 - salaria ţii  - persoane ce desfăşoară o activitate pe baza unui contract de muncă 
într-o unitate, incluzând şi elevii şi studenţii încadraţi în muncă sau pensionarii reîncadraţi; 
 - patronii  - persoane care utilizează forţa de muncă, fiind conducători de unităţi 
private; 
 - lucr ătorii pe cont propriu  - persoanele care îşi desfăşoară activitatea în propria 
unitate, fără a avea alt personal salariat; 
 - lucr ătorii familiali neremunera ţi - care desfăşoară a activitate neremunerată în 
propria gospodărie; şi 
 - membri ai asocia ţiilor cooperatiste . 
 

LOCALITATEA 

Popula ţia ocupat ă 

Salaria ţi Patroni  
Lucr ători pe 

cont 
propriu 

Lucr ători în 
gospod ăriile 

proprii 

Alte 
situa ţii  

Ştefan cel Mare      
Bârzeşti      
Brăhăşoaia      
Călugăreni      
Cănţălăreşti      
Mărăşeni      
Munteneşti      
Total       

 Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2011 
 O analiză simplă a populaţiei ocupate după statutul profesional relevă faptul că, în 
general, peste 85% din populaţia localităţilor comunei Ştefan cel Mare, ajungând până la 
cca. 94% la Ştefan cel Mare, lucrează în gospodăriile proprii sau pe cont propriu, cu o 
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singură excepţie notabilă, şi anume la Mărăşeni, unde ponderea însumată a acestor 
categorii coboară la 78,6% din populaţia ocupată. 
  
 După cum sugerează informaţiile pe care le avem la dispoziţie, la nivelul anului 
2011, cca. 90,2% din populaţia ocupată activa în sectorul primar, respectiv în agricultură, 
în marea lor majoritate în gospodăriile personale, sau prestând activităţi în acelaşi sector 
ca lucrători pe cont propriu. 
 

LOCALITATEA 

Popula ţia ocupat ă 

În sectorul 
de stat 

În sectorul 
privat 

În 
sectorul 

mixt 

În gospod ăriile 
proprii 

Ştefan cel Mare     
Bârzeşti     
Brăhăşoaia     
Călugăreni     
Cănţălăreşti     
Mărăşeni     
Munteneşti     
Total      

 Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2002 
 

Similar cu alte arii urbane de rang III, şi comunei Ştefan cel Mare a avut de suferit 
după schimbarea de regim politic din 1989, prelungită cu o lungă tranziţie economică, care 
şi-a pus amprenta asupra structurilor socio-economice actuale, atât prin dispariţia unităţilor 
de stat, cât şi prin apariţia iniţiativei private (materializată în acest mediu prin deschiderea 
de unităţi cu profil comercial, de deservire locală, sau unităţi agro-industriale de mici 
dimensiuni), şi a efectelor mişcării de retur rural, generalizată la nivelul anilor 1990, care a 
avut ca efect creşterea numărului celor angrenaţi într-un sector primar de nivel 
subzistenţial. 
 Se remarcă, de asemenea, lipsa oricărei iniţiative de asociere în scopul 
rentabilizării exploatărilor agricole prin crearea de asociaţii, cum este cazul altor zone 
urbane similare. 
 
 

2.5.6. Navetismul 
 
 Navetismul reprezintă un tip de mobilitate cu o durată de manifestare temporară, 
caracterizat printr-o anumită periodicitate (diurnă, săptămânală), care are de regulă la 
bază un excedent de forţă de muncă ce nu a putut fi absorbit de piaţa locală sau/şi a dorit 
să găsească un loc de muncă mai bine remunerat, în funcţie şi de calificarea acestei forţe 
de muncă. 
 Navetismul include, pe lângă cei care se deplasează pentru muncă, şi elevii sau 
chiar studenţii care îşi completează studiile în alte localităţi, în cazul acestora, mişcarea 
având, de cele mai multe ori, o periodicitate săptămânală. 
 În sens invers, adică orientat spre teritoriul urban, se manifestă mobilitatea 
personalului calificat în domenii aparţinând terţiarului, ca învăţământul, sănătatea sau 
administraţia publică, în principal dinspre comunele apropiate. 
 În general, se poate aprecia că după 1990 dinamica fluxurilor navetiste (mai ales a 
celor pentru muncă) a fost una de permanentă reducere, situaţie generată de contextul 
economic şi social creat de trecerea la economia de piaţă. Având în vedere faptul că 
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navetismul nu este recenzat cu acurateţe, putem face doar aprecieri calitative asupra 
dimensiunii fluxurilor navetiste, pe baza experienţei, care indică drept centre de polarizare 
a forţei de muncă locale, comunele Vaslui şi Bîrlad, dar şi a datelor furnizate de D.J.S. 
privind locul de muncă al salariaţilor din comunei Ştefan cel Mare, în 2002: 
 

LOCALITATEA 

Salaria ţi 

În localitate 
În alte 

localit ăţi ale 
jude ţului 

În alte 
jude ţe 

În alte 
state 

Ştefan cel Mare     
Bârzeşti     
Brăhăşoaia     
Călugăreni     
Cănţălăreşti     
Mărăşeni     
Munteneşti     
Total      

 Sursa: Recensământul populaţiei şi locuinţelor, 2011 
 
 

2.5.7. Aprecieri asupra pie ţei muncii 
 
 Piaţa muncii este reprezentată prin cele două componente: oferta de forţă de 
muncă, (reprezentată de populaţia aptă de muncă, cu vârsta între 18-62 de ani), respectiv 
cererea de forţă de muncă, sau unităţile economice angajatoare. 
 După cum indică analiza noastră, sectoarele de activitate secundar (industrie şi 
construcţii) şi terţiar sunt insuficient dezvoltate, astfel încât resursele umane ale comuna 
sunt subutilizate în activităţile neagricole. 
 Nivelul modest de dezvoltare a activităţilor industriale şi a serviciilor, şi capacitatea 
lor redusă de absorbţie a forţei de muncă au determinat o supradimensionare a sectorului 
primar, afirmaţie susţinută de ponderea de peste 90% din populaţia ocupată ce activează 
în agricultură. 
 Această stare de fapt nu este fundamentată de nişte resurse proporţionale de teren 
(deşi am precizat că presiunea umană asupra terenurilor este mai redusă comparativ cu 
alte zone urbane similare), ci mai degrabă de faptul că persoanele disponibilizate din 
industrie sau servicii (foştii navetişti sau cei stabiliţi în comuna după 1990 în cadrul aşa-
numitului fenomen de retur rural) au găsit un debuşeu în agricultură. 
 Ponderea mare a celor ocupaţi în sectorul primar maschează şi un alt fenomen, 
respectiv migraţia internaţională fără contract de muncă, şi deci neînregistrată ca atare, o 
dovadă în acest sens fiind şi datele statistice complet nerealiste privind numărul celor 
plecaţi pentru muncă în alte state (doar 12 persoane, în 2011). 
 Un alt aspect al pieţei forţei de muncă îl constituie şomajul, care relevă un 
dezechilibru între cererea şi oferta de forţă de muncă. Numărul de şomeri se cifra la o 
medie de 30 de persoane în anul 2008, cu o uşoară creştere la finele anului, explicabilă 
prin debutul unei perioade de criză economică. Raportat la populaţia aptă de muncă, rata 
şomajului este sub 10%, dar treuie avut în vedere faptul că şomajul real nu este la fel de 
neglijabil, fiind mascat prin plecările pentru muncă în străinătate ale celor ale activilor 
neocupaţi şi prin rata de foarte ridicată de ocupare în agricultură, acest domeniu servind 
ca debuşeu.    
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 În concluzie, putem aprecia că resursele umane din comuna sunt utilizate 
insuficient şi ineficient, fapt care determină creşterea presiunii agricole şi a ratei de 
activitate în agricultură. 
 În ceea ce priveşte piaţa muncii, aceasta ar putea fi revigorată prin investiţii 
importante, incluzând finanţările din foduri structurale, care au ca domenii prioritare şi 
diversificarea activităţilor urbane şi specializarea forţei de muncă locale. 
 
  
 DISFUNCŢIONALITĂŢI 
 
 Populaţia comunei Ştefan cel Mare reprezintă elementul organizator al acestui 
spaţiu, astfel încât starea sa actuală şi dinamica socio-demografică trebuie să constituie 
elemente fundamentale în coordonarea măsurilor urbanistice preconizate în cadrul acestui 
plan. 
 Analiza preliminară a populaţiei scoate în evidenţă unele disfuncţionalităţi care se 
manifestă sub aspect demografic, social, profesional şi economic. Elementele esenţiale pe 
care le-am decelat, care vor constitui direcţii prioritare de intervenţie, sunt sintetizate în 
cele ce urmează: 

� Tendinţa de reducere a efectivului populaţiei pe termen lung, cu o relativă stagnare 
pe parcursul ultimei perioade, coroborată cu scăderea progresivă a proporţiei 
populaţiei tinere; 

� Tendinţa marcată de îmbătrânire a structurilor demografice, predilect în unele 
localităţi; 

� Bilanţul migratoriu negativ; 
� Bilanţul natural negativ; 
� Emigraţia internaţională „ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei formelor legale 

de muncă şi reşedinţă; 
� Ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active, care se traduce printr-un 

nivel scăzut al veniturilor; 
� Proporţia mare a populaţiei active într-o agricultură de nivel subzistenţial şi 

presiunea agricolă care se menţine ridicată; 
� Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională; 
� Accesul redus la servicii sanitare. 
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 2.6. CIRCULAŢIA 
 
 2.6.1.Căi de circula ţie rutier ă 
 

Starea tehnic ă - Viabilitatea şi capacitatea portant ă a drumurilor 
Drumurile naţionale constituie reţeaua principală de căi de transport a României, 

asigurând legătura între principalele localităţi ale ţării. Reţeaua de drumuri judeţene leagă 
centrele principale la nivel de judeţ, având rolul de a colecta  şi dirija către drumurile 
naţionale traficul rutier local ce se desfăşoară pe drumurile comunale. 

Reţeaua stradală ce străbate cele 7 localitati componente ale comunei Ştefan cel 
Mare este distribuită în mod judicios în funcţie de necesarul de comunicaţie din interiorul 
localitatilor. 

Reţeaua de drumuri clasificate din comunei Ştefan cel Mare este compusă din 
următoarele drumuri: 
  
 Drumuri nationale 

� Drumul DN 15D  este nemodernizat avand imbracaminte asfaltica, are 2 benzi 
de circulatie, cu platforma drumului de 9 m (parte carosabila 7 m, acostamente 
2x1m), este asigurata scurgerea şi dirijarea apelor pluviale. Drumul este in stare 
buna cu covor asfaltic in stare buna.  
 

  
 Drumuri judetene 

� Drumul DJ 247 este asfaltat pe lungimea pe care traverseaza (imbracaminte 
asfaltica) localitatea Bălteni, Bălteni Deal şi este in stare mediocra. Drumul are 2 
benzi de circulatie, cu platforma drumului de 7 m (parte carosabila 5 m, 
acostamente 2x1m) este asigurata scurgerea şi dirijarea apelor pluviale. Drumul 
este in stare relativ buna. 

 
 
 Drumuri comunale  

� DC 1, DC 2, DC 109, DC 110, DC 110A 
  - este impietruit in stare mediocra  

         -  pe urmatorii 8.5 km este impietruit, dar neintretinut şi este in stare  
   foarte  proasta, pe timp nefavorabil devine apropape impracticabil 

 
Drumuri satesti 
 
Acestea reprezinta strazile din intravilanul localitatilor componente ale comunei. 

Lungimea drumurilor / strazilor din comuna Ştefan cel Mare – 38 km. 
Starea tehnica a drumurilor satesti este in general mediocra spre rea nefiind 

modernizate. 
 Starea drumurilor este nesatisfăcătoare pe tronsoanele din pamant şi pe care  

amenajările pentru evacuarea apelor de pe platforma drumului nu sunt amenajate. Sunt 
drumuri ale caror trasee au declivitate pronuntata iar lipsa santurilor/rigolelor afecteaza 
platforma drumurilor in timpul ploilor abundente. Pe timp nefavorabil, datorită lipsei 
amenajărilor şi echipării necorespunzătoare, pe tronsoanele din pamant, drumurile sunt 
impracticabile. 
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 In zona de intravilan existent distanţa între imprejmuirile/construcţiile existente 
situate de o parte şi de alta a DN, este de minimum 14/26 m, respectand prevederile O.G. 
nr. 43/1997.       
 In funcţie de profilul transversal al drumului, zona de siguranţă a drumului 
corespunde prevederilor O.G. nr. 43/1997 atât în afara localităţilor cât şi în localităţi, zona 
de siguranţă a drumului fiind conform O.G. nr. 43/1997, în funcţie de profilul transversal al 
drumului astfel: 

� pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal la nivel: după trotuar 
sau la 1,5 m de la marginea exterioară a şanţului,  

� pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal în rambleu, la 2,00 m 
de la piciorul taluzului; 

� pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal în debleu, limita zonei 
de siguranţă este la 3,00 m de la muchia superioară a taluzului pentru înălţimi 
ale taluzului de până la 5,00 m inclusiv şi de 5,00 m de la muchia superioară a 
taluzului pentru  înălţimi ale taluzului mai mari de 5,00 m. 

Intre limita zonei de siguranţă a drumului naţional şi limita împrejmuirilor este 
rezervat un spaţiu pentru amplasarea utilităţilor publice, precum şi pentru amenajarea de 
trotuare / piste pentru biciclisti. 

 
 In zona de intravilan existent distanţa între imprejmuirile/construcţiile existente 

situate de o parte şi de alta a DJ, este de minimum 12/16 m.       
 In zona de intravilan existent distanţa între imprejmuirile/construcţiile existente 

situate de o parte şi de alta a DC, este de minimum 9/14 m. 
  

Transportul public. Comunei Ştefan cel Mare este tranzitată cel mai frecvent de 
curse regulate pe traseul Iasi - Ştefan cel Mare – Bîrlad - Vaslui, cât şi de alte curse care 
pornesc din municipiul Huşi şi Bîrlad către zona de nord a judeţului Vaslui.  
 

2.6.2. Căi ferate 
Comuna Ştefan cel Mare este tranzitată de calea ferată Iasi - Bălteni - Vaslui - 

Bîrlad – Tecuci, construită şi dată în folosinţă în 1978. 
 Lucrarile de intretinere a caii ferate au fost efectuate la nivel minimal, ca urmare a 

lipsei fondurilor şi a scaderii cerintelor de transport marfa pe calea ferata, in detrimentul 
celei pe cale rutiera.  

Constructiile ce deservesc calea ferata - gari, halte, depozite, pur şi simplu au fost 
lasate in paragina, fiind in stare avansata de degradare. 
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  2.7. INTRAVILAN EXISTENT.  ZONE FUNCŢIONALE.  
 BILANŢ TERITORIAL 
  
 
 2.7.1. Caracteristici ale zonelor func ţionale 

În componenţa intravilanului existent intră localitatea Ştefan cel Mare (reşedinţa 
comuna, format prin unirea intravilanelor localităţilor Bârzeşti, Brăhăşoaia, Călugăreni, 
Cănţălăreşti, Mărăşeni, Munteneşti. 

  Localităţile componente au în intravilan zone de lotizări cu diferite funcţiuni: locuire, 
agricolă, unităţi economice, unităţi de gospodărie comunală şi echipare edilitară, 
depozitarea deşeurilor, unităţi turistice şi de agrement, unităţi cu destinaţie specială, unităţi 
industriale multe dezafectate.  
 

 
Zona pentru locuin ţe 
Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului 2018 în U.A.T. Ştefan cel Mare a fost 

de 1760 case şi anexe, cu o suprafaţă locuibilă de 1080 ha, numărul acestora crescând 
de la an la an foarte puţin. Suprafaţa medie construită utilă este de 90 m2 (2014) iar 
suprafaţa medie locuibilă de aproximativ 82 m2. Nu există regularităţi în ceea ce priveşte 
evoluţia construcţiei de locuinţe, cauzat în principal de faptul că sursa de finanţare este 
exclusiv privată.  

În general, construcţiile realizate pe teritoriul U.A.T. Ştefan cel Mare sunt autorizate. 
 
Numărul şi suprafaţa locuinţelor construite* 
 

ANUL 2018 
Locuinţe- total(nr.) 36 
-din fonduri publice 0 

-din fonduri private 
36 cu 

receptie 

Suprafaţa medie construită a unei locuinţe –mp* 

Suprafa ţa 2015 2016 2017 2018 

construită 72 72 80 90 
utilă 64 64 71 82 

 
  Casele noi se construiesc din fonduri proprii ale populaţiei. Conform datelor 
obţinute de la Primaria Comunei Ştefan cel Mare  număr de case finalizate în anul 2018 
este de 36 case cu receptie. 

 
Caracteristici:  

 - fondul construit este format în cea mai mare parte din case dezvoltate pe parter, 
iar construcţiile din zona centrală şi cele mai recente sunt de tip P+M, P+1; 
 - schema funcţională este cea tradiţională pentru aceste locuri: un hol cu două până 
la cinci încăperi, cu bucătăria în interior sau separat într-o anexă, cu învelitori din tablă; 

- materiale de construcţie - gama materialelor este diversificată, în cea mai mare 
parte durabile, de la chirpici, vălătuci, lemn, cărămidă autohtonă până la bolţari BCA şi 
cărămidă; 
 - în perioada 2017- 2018 s-au construit  36 case.,  
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 - din punct de vedere al dotărilor edilitare se poate menţiona că gradul de dotare 
este slab; 
 -  starea locuinţelor în general este la nivel mediu al judeţului; 
 - suprafaţa alocată fiecărei locuinţe este de 32,40 m2, mai mare decât media pe 
judeţ  care este de 28,53mp. 

 
Destinaţia construcţiilor :         - locuinţe   82% 

                                                      - social - culturale   10% 
                                                      - agrozootehnice şi industriale  8% 

  
Regimul de înălţime  :   construcţii parter, P+M, P+1  100% 
 
Materiale de construcţie:            - pământ, chirpici, lemn   58% 

                                                         - zidărie, beton   42% 
     Vechimea construcţiilor şi grupe de încadrare conf. Codul de proiectare seismica P-
100-1 / 2013: 

- realizate până în 1940  - grupa A1    50% 
- realizate 1941-1963      - grupa A2    20% 
- realizate 1964-1981      - grupa A3    20% 
- realizate după 1981      - grupa A4    10%  

 
     Gradul de asigurare şi de risc privind rezistenţa şi stabilitatea actuală a fondului 

construit. Atât ca urmare a deteriorării elementelor structurale provocate de seisme, cât şi 
datorită vechimii clădirilor, se apreciază că fondul construit prezintă următoarele grade de 
asigurare şi de risc:  

- R=0.50                 50% 
- R=0.25 - 0.5         30% 

 - R=0.10 - 0.25       20% 
  RSI         40% 
  RSII        20% 
  RSIII        20% 
            RSIV       20% 

     Durata de funcţionalitate în timp a fondului construit se calculează conform Codul 
de proiectare seismica P-100-1 / 2013, în funcţie de gradul de asigurare R; având în 
vedere valorile prezentate, se apreciază că se impun intervenţii în timp asupra 
construcţiilor prin reparaţii capitale şi consolidări, conf. OG nr. 20/94, OG 925 / 95 şi Legii 
82 / 96, după cum urmează: 

R=0. 1        T=1 an            5%   din fondul construit 
R=0. 2        T=4 ani          10%  din fondul construit 
R=0. 3        T=9 ani          20%  din fondul construit        
R=0. 4        T=16 ani        35%  din fondul construit        

 R=0. 5        T=25 ani        30%  din fondul construit       
     Realizarea noilor construcţii se va face avându-se în vedere folosirea zidăriei de 

cărămidă, a betonului şi a lemnului la alcătuirea structurilor de rezistenţă, cu respectarea 
normelor şi normativelor în vigoare privind atât calculul de rezistenţă şi stabilitate, cât şi 
modul de alcătuire a elementelor. 
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 Disfunc ţionalit ăţi: 
• Calitatea necorespunzătoare a unor construcţii cu structuri de deterioare şi statut 

incert în privinţa asigurării stabilităţii şi siguranţei în exploatare;  
• Unele locuinţe sunt realizate din materiale nedurabile, neavând la bază un proiect şi 

asistenţă minimă în realizarea lor; 
• Unele locuinţe sunt amplasate pe zone cu risc natural; 
• Dezvoltarea insuficientă a echipării edilitare: 

•  locuitorii se  alimentează cu apă din fântâni a căror grad de potabilitate nu 
este controlat şi din sistemul de alimentare cu apă centralizat în zonele în 
care acestea există; 

• lipsa sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale; 
• lipsa sistemului centralizat de canalizare; 
• telecomunicaţiile şi serviciile au o dezvoltare bună; 
• încălzirea se face exclusiv  cu sobe cu combustibili solizi. 

 
 Zona c ăilor de comunica ţie şi transporturi 

Zona căilor de transport rutiere reprezintă 2.97% din teritoriul intravilan şi este 
formată din drumurile naţionale, judeţene, săteşti ce traversează U.A.T. Ştefan cel Mare. 

Teritoriul Comunei Ştefan cel Mare este străbătut de următoarele drumuri:  
 

� DN15D  
• DJ 247  
• DC 1, DC 2, DC 109, DC 110, DC 110A   

 
  Zona central ă şi alte zone cu func ţiuni complexe de interes public 
 Procentul de ocupare a terenurilor în zona centrală  este de 38,70%. Acest indice 
este determinat de structura specifică a localităţii şi de configuraţia parcelarului. 

Funcţiunile existente în cadrul zonei centrale sunt cele specifice - obiective social-
culturale ( primărie, poştă, biserică, şcoală, dispensar, poliţie) şi locuire.  

Obiectivele social-culturale amplasate în zona centrală a comunei, respectiv în 
centrul fiecărei localităţi sunt următoarele:   

   
•  Prim ăria 

           Funcţionează în localitatea Ştefan cel Mare, într-o  clădire Parter, construită din 
materiale durabil, sediul actual al primăriei. 
 

•  Poli ţie: 
 Se află în localitatea Ştefan cel Mare, funcţionează într-o clădire cu regim de 
înălţime P+1E, aflată în bună stare de funcţionare.
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BILANŢ TERITORIAL EXISTENT 

Bilanţ teritorial existent: U.A.T. STEFAN CEL MARE, JUDETUL VASLUI 

ZONE FUNCŢIONALE 

Existent Existent Existent Existent Existent Existent Existent 

Localitatea STEFAN 

CEL MARE 

Localitatea  

MUNTENESTI 

Localitatea  

MARASENI 

Localitatea 

CANTALARESTI 

Localitatea  

CALUGARENI 

Localitatea  

BRAHASOAIA 

Localitatea  

BIRZESTI 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

S
u

p
ra

fa
ţă

 

h
a

 

P
ro

ce
n

t 
%

 

d
in

 t
o

ta
l 

in
tr

a
v

il
a

n
 

Zonă centrală şi alte 

funcţiuni de interes 

public 

3.65 6.06 % 0.22 0.86 % 0.63 0.78 % 0.46 1.25 % 0.05 0.15 % 0.24 0.38 % 2.20 1.47 % 

Zonă rezidenţială şi 

funcţiuni 

complementare 
44.77 74.37 % 22.71 88.50 % 67.74 83.58 % 29.92 81.06 % 28.00 76.29 % 54.85 87.13 % 98.12 65.36 % 

Zonă unităţi 

industriale şi depozite 
0.25 0.42 % - - 0.10 0.12 % 0.50 1.35 % - - - - 0.10 0.07 % 

Zonă unităţi agro – 

zootehnice 
3.90 6.48 % - - 0.12 0.15 % - - - - - - 17.30 12.40 % 

Căi de comunicaţie şi 

transport din care: 

• rutiere 
5.75 9.55 % 1.90 7.40 % 9.25 11.41 % 5.43 14.71 % 5.72 15.58 % 5.39 8.56 % 15.26 10.17 % 

• feroviare 
- - - - - - - - - - - - - - 

Echipare tehnico-

edilitară 

(captare+rezervor apă) 
- - - - - - - - - - - - - - 

Spații verzi, sport, 

agrement și protecție 
0.60 1 % - - - - - - - - - - 0.90 0.60 % 

Gospodărie comunală, 

cimitire 
0,65 1.08 % 0.33 1.29 % 0,80 0.99 % 0,60 1.63 % 0,60 1.63 % 0.70 1.11 % 0,80 0.53 % 

Destinație specială - - - - 2.41 2.97 % - - - - - - - - 

Terenuri libere - - - - - - - - - - - - - - 

Ape -         - -          - -        - -         - -         - -          - -        - 

Păduri - - - - - - - - - - - - - - 

Terenuri 

neproductive 
0.63 1.04 % 0.50 1.95 % - - - - 2.70 6.35 1.17 2.82 % 13.69 9.40 % 

Total intravilan 60.20 100% 25.66 100% 81.05 100% 36.91 100% 36.70 100% 62.35 100% 148.37 100% 
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 
 Putem vorbi de riscuri naturale atunci când unele fenomene sau procese naturale 
constituie o potenţială ameninţare pentru oameni sau bunurile lor, provocând pierderi de 
vieţi omeneşti sau pagube materiale. În general, intră în această categorie acele 
evenimente care modifică într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o 
stare de echilibru existentă. 
 În literatura de specialitate sunt considerate riscuri naturale următoarele evenimente: 

- inundaţiile pe râuri sau torenţi ( proovocate de ploi, topirea zăpezilor, ruperea sau 
distrugerea accidentală a unor lucrări hidrotehnice, blocarea scurgerii apelor 
datorită gheţurilor, etc.); 

- unele fenomene climatice (precipitaţii şi vânturi puternice, temperaturi extreme); 
- seismele şi erupţiile vulcanice; 
- procesele geomorfologice cu manifestare violentă, cum sunt alunecările de teren 

şi unele tipuri de eroziune, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau roci; 
- curgerile noroioase, etc. 

 În cazul zonei studiate, respectiv teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare, 
putem vorbi în pricipal despre manifestarea unor fenomene de risc reprezentate prin 
deplasări în masă (alunecări de teren, şi, secundar, prăbuşiri), eroziune în adâncime (cu 
formarea de organisme torenţiale de dimensiuni deloc neglijabile - ravene) şi inundaţii pe 
reţeaua hidrografică permanentă sau temporară din acest areal. 
 
 2.8.1. Zone cu alunecări de teren şi eroziune 
 
 Factorul determinat care contribuie la producerea acestor fenomene de risc este 
constituţia litologică a substratului. Aşa cum am precizat anterior, depozitele superficiale 
sunt predominant argiloase sau argilo-marnoase, ceea ce conduce la o extindere 
semnificativă a alunecărilor de teren, arealele afectate de aceste procese reprezentând nu 
mai puţin de 17% din teritoriul U.A.T. Ştefan cel Mare, conform O.S.P.A. Vaslui (2012). 
Peste 25% din suprafeţele cu alunecări sunt afectate de alunecări active în prezent, restul 
fiind semistabilizate.  
 Alţi factori care contribuie la producerea acestui tip de deplasări în masă sunt relieful, 
tipic deluros, cu pante ce depăşesc 20% în porţiunile de frunte de cuestă limitrofe 
intravilanelor şi factorul hidrologic (izvoarele de coastă sau aportul pluvial). La aceştia se 
adaugă factorii de natură antropogenă (gradul extrem de redus de acoperire cu vegetaţie 
de intercepţie a terenurilor – sub 5% la nivelul anului 1997, călcatul şi tasarea solului de 
către animale, păşunatul excesiv, unele construcţii amplasate inadecvat, poziţionarea unor 
drumuri de exploatare pe versanţi, etc.). În anumite cazuri, la producerea alunecărilor de 
teren poate contribui chiar eroziunea torenţială sau cea exercitată de către apele de 
suprafaţă, prin declanşarea deplasării unor depozite datorită inciziilor la baza versanţilor.  
 Alunecările de teren care afectează teritoriul U.A.T. Ştefan cel Mare sunt de diverse 
tipuri, începând cu cele superficiale, cu aspect de brazde şi terminând cu cele sub formă de 
glimee şi pseudo-terase, a căror profunzime poate depăşi 30 m, sau forme mixte, în funcţie 
de structura depozitelor pe care le afectează. În unele cazuri, aşa cum am precizat, pot 
apărea forme de degradare complexe, prin asocierea formelor de alunecare cu cele de 
eroziune în adâncime. Zonele expuse acestor fenomene sunt reprezentate în principal de 
frunţile de cuestă, caracterizaţi prin declivităţi ridicate, atât pe valea Telejnaului, cât şi pe 
cele ale afluenţilor. 
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 În prezent, toate arealele afectate de alunecări de teren din intravilan sunt 
inventariate, având interdicţie temporară sau definitivă de construcţie. 
 În extravilan, porţiunile de teren cu alunecări au o extensie slaba în principal la vest 
de localitatea Ştefan cel Mare. În cele mai multe dintre aceste cazuri, formele generate de 
deplasările de teren sunt asociate cu forme ale eroziunii torenţiale. 
 
 Având în vedere ponderea importantă a zonelor de versant în cadrul teritoriului 
comunei Ştefan cel Mare, devine explicabilă amploarea proceselor de eroziune, manifestate 
atât la suprafaţă cât şi în adâncime. Acestora li se adaugă tipuri de procese şi forme 
gravitaţionale de tipul surpărilor, prezente în lungul unor abrupturi de desprindere de la 
partea superioară a versanţilor. 
 În ceea ce priveşte eroziunea de suprafaţă (areolară), modul de manifestare a 
acesteia ca secvenţă de timp şi efecte o face mai greu încadrabilă în categoria fenomenelor 
de risc, principalul efect fiind degradarea solurilor prin îndepărtarea orizonturilor superficiale 
şi crearea unor mici şănţuleţe de concentrare a scurgerii. Acest tip de eroziune este 
caracteristic tuturor terenurilor cu declivităţi de peste 2%. 
 În schimb, eroziunea torenţială, deşi mai puţin extinsă are efecte care se impun în 
peisaj prin forme de tipul torenţilor şi ravenelor, având un profil longitudinal paralel cu linia 
de pantă şi un profil transversal în formă de „V”, şi lungimi de ordinul zecilor de metri. 
Formaţiuni torenţiale se întâlnesc în nordul localităţii Ştefan cel Mare şi sudul localităţii 
Muntenesti. Există unele porţiuni afectate de eroziune în adâncime vestul localităţii 
Muntenesti, dar au o extensie mai redusă, toate aceste terenuri având în prezent interdicţie 
de construire, temporară sau permanentă. 
 
 2.8.2. Zone de risc hidrologic 
 
 Factorii hidroclimatici, configuraţia locală a reliefului şi gradul redus de acoperire cu 
vegetaţie a bazinelor hidrografice determină conturarea unor porţiuni ale reţelei apelor de 
suprafaţă în care există probabilitatea producerii de inundaţii. 
 În această zonă, inundaţiile pot avea origine pluvială (ca rezultat al ploilor torenţiale 
din sezonul cald), sau pluvio-nivală, producerea lor fiind coroborată cu topirea zăpezilor din 
bazinul hidrografic respectiv. Zonele inundabile sunt reprezentate prin albiile majore ale 
râurilor, acestea fiind inundate ca urmare a unui volum de precipitaţii sau/şiun aport nival ce 
conduc la atingerea unor debite superioare capacităţii de transport a albiilor. Alte zone cu 
risc de inundabilitate sunt cele situate la debuşeele scurgerilor concentrate de pe unii 
versanţi sau din organisme torenţiale, generate de precipitaţii deosebite sau de topirea 
bruscă a zăpezilor. 
 Pe teritoriul U.A.T. Ştefan cel Mare, terenurile posibil inundabile ocupă 43 ha, din 
terenul comuna extravilan, la care se adaugă terenurile din intravilan, care nu au fost 
incluse în studiul O.S.P.A.  
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 2.9. ECHIPAREA EDILITAR Ă 
 
 
 2.9.1. Gospod ărirea apelor 
 
 Surse de ap ă  
 

Reţeaua de ape a teritoriului se încadrează în districtul hidrografic al Podişului 
Moldovenesc şi a Bîrladului. 
 Cel mai important curs de apă de pe teritoriul comunei este râul Bîrlad, care 
traversează zona studiată de la nord - vest la sud - est. 
 Apele subterane; din perspectiva locuirii, cele mai importante ape subterane sunt 
cele freatice, cantonate în baza aluviunilor din şesuri şi terase. În această zonă, stratele 
freatic cu debitul cel mai mare se găsesc la baza depozitelor aluviale argilo-nisipoase din 
şesul râului Bîrlad, respectiv în orizonturile de nisipuri fine şi prundişuri ale teraselor, la 
adâncimi de 10 -15 m. 
 
  Disfunc ţionalit ăţi 
� Efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim torenţial; 
� Apa captată nu este tratată.  
� Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, conform 

legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse de poluare a 
apei. 

 
 

2.9.2. Alimentarea cu ap ă 
 
Comuna Ştefan cel Mare dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă 

care asigură necesarul de apă doar pentru o parte din populaţie. 
 
Sistemul centralizat de alimentare cu apă dispune la această dată de următoarele 

obiective: 
- rezervor de înmagazinare ce are o capacitate de 200 m3 şi staţie de clorinare, in 

localitatea Ştefan cel Mare; 
-  rezervor de înmagazinare ce are o capacitate de 100 m3, in localitatea Ştefan cel 

Mare; 
- conducta de aducţiune este confecţionată din PEHD, cu diametru de 200 mm  
- conducte de distribuţie este confecţionată din PEHD.  
 
Alimentarea cu apă a populaţiei care nu beneficiază de alimentare cu apă în sistem 

centralizat în toate localităţile este asigurată din surse proprii, puţuri săpate de tip fântâni 
alimentate din pânzele freatice şi construite de localnici din piatră sau beton. Nu există un 
control al gradului de potabilitate bactereologică şi chimică al apei acestor fântâni.  

 
Disfuncţionalităţi:  
- lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în toate localităţile comunei 

influenţează negativ dezvoltarea social-economică a comuna, ce se desfăşoară într-un ritm 
nesatisfăcător şi nu este posibilă realizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri 
private sau cu finanţări externe. 
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- nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă potabilă, 
conform Legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 m faţă de posibilele surse de 
poluare a apei. 

 
 

2.9.3. Canalizarea 
 
În prezent comunei Ştefan cel Mare nu dispune de un sistem centralizat de 

canalizare care să asigure colectarea apelor uzate, inclusiv epurarea lor totul fiind la nivel 
de propunere de proiecte.     
 Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie pentru 
pânza freatică. 
 Pentru evacuarea apelor uzate din gospodăriile se propune realizarea unui sistem de 
canalizare stradală racordat în final la o staţie de epurare ce va avea ca emisar râul Bîrlad. 
 Pentru institutiile ce dispun de bazine vidanjabile există contract de servicii cu o 
societate autorizată din comuna Ştefan cel Mare. 
  
 

2.9.4. Alimentarea cu energie electric ă 
  
Alimentarea cu energie electrică a comunei Ştefan cel Mare este asigurată din 

reţeaua de medie  tensiune de 20 KV,  care este racordată la Sistemul Energetic Naţional. 
 Posturile de transformare  sunt de tip aerian şi se alimentează radial din reţeaua de 
medie tensiune. Reţeaua de medie tensiune de 20 KV este pozată pe stâlpi de beton tip 
S.C. E-ON MOLDOVA S.A. 
 Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, ar trebui să 
realizeze în acelaşi timp şi iluminatul public. Această reţea se află în continuă extindere, 
pentru alimentarea noilor locuinţe.  

Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în U.A.T. Ştefan cel Mare 
este bună. 

U.A.T. Ştefan cel Mare este electrificată 99%, existând 1620 abonaţi casnici şi 
abonaţi cu personalitate juridică, în timp ce numărul de locuinţe neracordate la sistemul de 
electrificare fiind de 12. Lungimea totală a drumurilor locale deservite de serviciul de 
iluminat public este de 4 km (anul 2012), dintr-un total de 7 km de drumuri săteşti, vicinale 
şi străzi. Au fost amplasate cca. 63 de corpuri de iluminat cu consum redus, care acoperă  
59 % din necesar. Nu există surse alternative de energie (eoliene). 

 
 
2.9.5. Reţeaua de telecomunica ţii, activitatea de po ştă 
 
Comuna Ştefan cel Mare este deservita de Compania Naţională Poşta Română, 

Direcţia Regională de Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Vaslui – Oficiul Poştal Ştefan 
cel Mare din localitatea Ştefan cel Mare cu 1 oficiu poştal.  

Serviciile de telecomunicaţii sunt asigurate de S.C TELEKOM S.A. Regionala Bacău, 
Direcţia de Telecomunicaţii Vaslui. 

Numărului de abonamente telefonice Telekom la nivelul anului 2015 este de 129. De 
asemenea, în comuna reţeaua de telefonie mobilă este bine dezvoltată în reţelele Cosmote, 
Orange, Vodafone. 

În ceea ce priveşte numărul de calculatoare şi posibilitatea abonaţilor de racordare la 
reţelele de telefonie sau cablu de a realiza conexiuni la internet, situaţia este următoarea: 
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cca. 323 de calculatoare se află în dotarea instituţiilor publice şi a populaţiei comuna, o 
bună parte dintre acestea fiind conectate la internet (aproximativ 200).  

Pentru reţeaua telefonică  de tip aerian sunt utilizaţi stâlpii de beton. 
Locuitorii beneficiază de servicii radio-tv şi televiziune, pe teritoriul comunei numărul de 
abonaţi radio, la nivelul anului 2015 de 2850, iar abonaţi tv. de 1680. 
 
 
 2.9.6. Alimentarea cu gaze naturale şi căldur ă 
       

Comunei Ştefan cel Mare nu este racordată la reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale. 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în cea mai mare parte cu sobe cu 
combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc.). 

 
 
2.9.7. Gospod ărirea comunal ă 

  
Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare există organizat serviciu de salubrizare la nivel 

local, şi este organizat serviciul de colectare de la populaţie, în amestec sau selectiv. 
În comunei Ştefan cel Mare colectarea deşeurilor pe teritoriul U.A.T. se face în 

amestec, pe platforme amenajate şi imprejmuite cu gard din plasa de sârmă, în intravilanul 
localităţilor, conform planşei de reglementări urbanistice. Amplasamentele platformelor au 
fost hotarate in Consiliul Local al comunei Ştefan cel Mare şi sunt figurate cu semne 
distincte pe planşele de Reglementări Urbanistice şi Zonificare.  
 Întreţinerea punctelor de precolectare şi transportul deşeurilor din aceste puncte de 
colectare se va face de către serviciile de salubrizare mandatate de către Consiliile locale.  
 Conform proiectului de management al deşeurilor, punctele de precolectare vor fi 
distribuite astfel: 
 

LOCALITATE Nr. puncte de colectare 
Ştefan cel Mare 3 
Bârzeşti 2 
Brăhăşoaia 2 
Călugăreni 2 
Cănţălăreşti 2 
Mărăşeni 2 
Munteneşti 2 
TOTAL 15 

  Sursa: Primăria comunei Ştefan cel Mare - Conform H.C.L.2009 
 

Gropile/platformele de gunoi au fost închise în 2009 şi vor fi ecologizate cu 
respectarea legislatiei de mediu; dejecţiile organice sunt reutilizate ca sursă de îngrăşământ 
natural; deşeurile rezultate din construcţii, excavarea pământului, demolări sunt reutilizate 
ca strat de acoperire; resturile provenite de la cabinetele medicale uman şi veterinar sunt 
distruse prin ardere şi sunt nesemnificative din punct de vedere cantitativ; deşeurile 
reciclabile sunt colectate de către instituţiile publice (şcoală, primărie) dar sortimentele 
colectate sunt doar hârtie şi PET, alte tipuri de materiale reciclabile precum sticla, 
materialele textile, vopsele, uleiuri, anvelope, obiecte casnice şi electronice vechi, fiind 
depozitate fără a fi transportate la firme specializate în preluarea şi valorificarea prin 
recondiţionare sau topire. Pubele de colectare sunt prezente la şcoli la primărie, magazine 
şi agenţi economici. 
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 Deşeurile provenite din cadavrele animaliere sunt preluate de o societate 
specializată ce are incheiat un contract de prestare servicii cu Primăria comunei Ştefan cel 
Mare. 

Deşeurile provenite de la animale sunt reutilizate ca îngrăşăminte naturale iar o parte 
dintre deşeurile menajere sunt arse.  

 Comunitatea trebuie consiliată şi educată în ceea ce priveşte ecologia, reutilizarea 
deşeurilor, colectarea, selectarea, transportul şi depozitarea în condiţii optime. Realizarea 
curăţeniei stradale, inclusiv curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice cu 
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de îngheţ, reprezintă obligaţii ale autorităţii 
locale, instituţiilor publice şi agenţilor economici precum şi a cetăţenilor din cadrul localităţii.  
 Aceste spaţii nu au fost amenajate corespunzător, denumirea de depozit fiind 
improprie, nerespectându-se normele legislative în vigoare, ca urmare au fost dezactivate 
în anul 2009, fiind supuse unei ecologizări prin proceduri simplificate. 
 În comuna Ştefan cel Mare nu există depozite de deşeuri industriale. 
 Colectarea deşeurilor pe teritoriul U.A.T. Ştefan cel Mare se va face conform 
Directivei Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului Naţional 
de Gestionare a Deşeurilor. 

În marea majoritatea a localităţilor din comuna Ştefan cel Mare este câte un cimitir. 
 Pe viitor se va avea în vedere extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de a 
se păstra distanţa de protecţie sanitară de 100m pentru extinderi sau cimitire nou infiintate, 
conform prevederilor legale. 
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 2.10. PROBLEME DE MEDIU 
 
 2.10.1. Monumente ale naturii şi monumente istorice 
 
 
2.10.1.1 Pădurea Balteni - Hârboanca NATURA 2000  
 
LOCALIZAREA SITULUI confom pl. 1 INCADRARE IN TERIT ORIU 
 
Coordonatele sitului 
N 46º 40' 16'' / E 27º 39' 22'' 
 
Suprafa ta sitului (ha) 526 
Altitudine (m) Min. 95 Max.248 Med. 139 Latitudine Longitudine 
Regiunile administrative 
NUTS % Numele judetului RO016 100 Vaslui Cod Denumire habitat % Reprez. Supr. rel. 
Conserv.Global 
 
Caracteristici generale ale sitului 
 
DESCRIEREA SITULUI 
N12 2 211 - 213 Culturi (teren arabil) 
N16 83 311 Paduri de foioase 
N26 15 324 Habitate de Paduri (Paduri în tranzi_ie) 
Alte caracteristici ale sitului: 
Padurea Hârboanca este localizata pe versantul drept al vaii Bîrladului, în apropierea 
satului Brahasoaia şi reprezinta o insula tipica dinsilvostepa de altadata a Podisului Central 
Moldovenesc. 
Altitudinea variaza între 185m  şi 240 m şi expozitia generala este V - SV. 
Stratul geologic este format dintr-un complex de marne şi marne nisipoase, care constituie 
mai ales baza şi un complex mai nisipos superior, in care se gasesc intercalatii de marne. 
In complexul inferior exista şi un orizont de calcar. Stratigrafic, complexul inferior apartine 
sarmatianului mediu, iar cel situat deasupra este de varsta sarmatianului superior şi a 
meotianului. 
Climatul este specific stepei, cu întrepatrunderi ale nuantei de silvostepa. Cantitatea de 
precipitatii anuale oscileaza intre 550 – 600mm. 
 
STATUTUL DE PROTECTIE AL SITULUI şi LEGATURA CU SITURILE CORINE 
BIOTOPE 
 
Clasificare la nivel national şi regional 
 
ACTIVITATILE ANTROPICE şi EFECTELE LOR ÎN SIT şi ÎN VECINATATE 
 
Activit ati antropice, consecin tele lor generale şi suprafa ta din sit afectat a 
Cod Categorie IUCN % 
RO04 Categoria IV IUCN 10,87 
Cod Categorie Tip % Codul national şi numele ariei naturale protejate 
 
Relatiile sitului cu alte arii protejate 
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- desemnate la nivel na tional sau regional 
RO04 Rezervatie naturala * 8,14 2.778.- Padurea Harboanca 
RO04 Rezervatie naturala * 2,73 2.779.- Padurea Bălteni 
- Activit ati şi consecin te în interiorul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare 
230 Vanatoare  
- Activit ati şi consecin te în jurul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
Structuri agricole  
Alte impacte determinate de turism şi recreere ce nu au fost mentionate mai sus 
Solurile sunt cele de tip cernoziomului levigat in diferite grade de evolutie. Pe partile cu 
relief mai accident, solul este mai putin evoluat. 
Substratul litologic pe care s-au format aceste soluri este reprezentat de marne şi nisipuri 
iesite la suprafata in unele puncte. 
Flora instalata pe aceste soluri este una cu caracter mezo-xerofil sau chiar xerofil. 
Pe lânga fondul de baza al elementelor euroasiatice şi europene, se remarca o abundenta 
şi larga participare a elementelor continentale, pontice, pontice - submediteraniene şi 
endemice. Dintre speciile continentale enumeram: Amygdalus nana (migdal pitic), 
Echinops sphaerocephalus, Viola jordanii var.iassiensis (toporasi). s.a., din numarul mare al 
speciilor de origine pontica citam: Dianthus membranaceus (garofita), Iris hungarica 
(stânjenel), Quercus pedunculiflora (stejar brumariu), etc.; din grupul elementelor 
submediteraniene merita a fi amintite speciile: Chrysopogon gryllus (sadina), Quercus 
pubescens (stejar pufos), Sorbus domestica (scorus) , Rhamnus tinctoria (crusin), Viola 
alba (toporasi),s.a.; dintre elementele pontico - submediteraneene amintim doar 
speciile: Iris graminea (stânjenel), Carex michelii (rogoz), Crocus variegatus (sofranel, 
brândusa), Rosa gallica (trandafir pitic sau rasura), 
Scutellaria altisima (gura lupului) etc. Specia de stânjenel (Iris brandzae) este endemica. În 
liziera Padurii se întâlnesc tufisuri de migdal pitic, visin pitic şi porumbar, iar în poieni apare 
o vegetatie ierboasa xerofila dominata de sadina (Chrysopogon gryllus) şi paius (Festuca 
valesiaca). 
 
Calitate şi importan ta: 
Situl a fost desemnat datorita prezentei în cadrul acestuia a unui tip de habitat de interes pe 
100% din suprafata reprezentând în acelasi timp mai mult de 15% din prezenta la nivel 
national a acestuia: 91Y0 - Paduri dacice de stejar şi carpen. 
Padurea Harboanca prezinta o importanta deosebita din punct de vedere floristic, corologic 
şi genetic prin identificarea mai multor specii şi varietati de Quercus, şi in special a unei serii 
de hibrizi interspecifici, dintre care unii cu valoare de elemente endemice (Quercus x 
diversifrons var. homophylla, Quercus x dacica var. tiszae, Quercus virgiliana f. pungens, 
Quercus x valachica, Quercus x kerneri, Quercus pubescens var. macrocarpa, Quercus x 
budensis var. vasluiensis, Quercus x spinosa var. brachylepis, etc). 
Prin hibrizii care vegeteaza aici, padurea Harboanca poate fi considerata pe drept cuvant, 
un veritabil centru genetic hibridogen de Quercus. 
 
Vulnerabilitate: 
Suprafata Padurii Harboanca este redusa, se invecineaza cu asezari umane şi terenuri 
cultivate, care au permis infiltrarea unui grup important de specii antropice. 
 
Desemnarea sitului (vezi observa tiile privind datele cantitative mai jos): 
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A fost declarata rezervatie naturala in baza Deciziei nr. 220/1973 a Comitetului executiv al 
Consiliului Popular Judetean Vaslui şi este inclusa in Anexa I a Legii nr. 5/2000 la pozitia 
2778; suprafata rezervatiei fiind de 40.8 ha. 
 
Tip de proprietate: 
Proprietete de stat. 
 
Documenta tie: 
prof. Dr. Ion Iordache, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova şi a situatiei lor 
actuale, 1997; 
 
Istoric (se va completa de c atre Comisie) 
Organismul responsabil pentru managementul sitului: 
Custodele rezervatiei forestiere şi botanice Padurea Harboanca este Directia Silvica Vaslui 
- Ocolul Silvic Brodoc. Incredintata prin Conventia de custodie nr. 4551/2004. 
 
Managementul sitului 
Planuri de management ale sitului: 
Planul de management a fost elaborat de Directia Silvica Vaslui - Ocolul Silvic Brodoc. 
 

Particularitǎțile florei sunt determinate de așezare, de configurația terenului dar și de 
caracteristicile pe care le prezintǎ clima și  solurile; aspectul și modul de rǎspȃndire al 
vegetației dau ȋn mod pregnant acestei zone imaginea de silvo-stepǎ, reprezentatǎ și de 
prezența masivǎ de arboret, trandafir sǎlbatic, porumbar, paius și altele. 

Se dezvoltǎ cu succes ȋn regiune arbori precum: Stejarul (Quercus Robur), Teiul 
(Tilia), Carpenul (Carpinus Betulus), Frasinul (Fra xinus Excesior), Jugastrul (Acer 
Camestre), Paltinul (Acer Platanoides), S ȃngerul (Cornus Sanguinea), Gorunul 
(Quercus Petraea), Alunul (Corylus AvTelejnaa), Ulm ul (Ulmus Carpinifolia), Scoru șul 
(Dorbu Domestica), Salc ȃmul (Robinia Pseudacacia), Cire șul (Cerasus Avium), 
Mǎcesul (Rosa Canina), S ǎlcioara (Eleaegnus Augustifolia), Ar țarul (Acer 
Platanoides), Cornul (Cornus Mas) și altele.  

În ansamblu, clasa de producție a arboretelui este apreciatǎ drept corespunzǎtoare 
deoarece productivitatea obținutǎ pȃnǎ ȋn prezent este mijlocie. 

Stratul subarboretelui și cel erbaceu asigurǎ o bunǎ hranǎ pentru animalele care, ȋn 
cursul verii, sunt aduse pentru pǎsunat ȋn aceastǎ zonǎ. De asemenea, litiera și stratul 
muscinal fiind din abundențǎ, influențeazǎ ȋn mod favorabil grosimea și compoziția specificǎ 
de acoperiere a solului precum și instalarea semințisului.  

Caracterul de stepǎ este dat și de Trandafirul s ǎlbatic (Rosa Ferox), Porumbarul 
(Prunus Spinosa), Pirul (Festuca Pseudovina), Pirul  Crestat (Agropirum Cristatum), 
Pirul T ȃrȃtor (Agropyrum Repens), Lucerna Galben ǎ (Medicago Lupuuna), Sulfina 
(Meliotus Officinaus), Obsiga (Bronus Sterilis), Pa iusul (Festuca Pseudovina), etc. 

Structura pajiștilor este, ȋn general, neomogenǎ dat fiind condițiile de relief și clasele 
inferioare ale solului, fapt pentru care se apreciazǎ ca deosebitǎ etajarea sau stratificarea 
acesteaia care sunt dominate de stratul inferior.  

Dintre buruieni se gǎsesc: Pǎpǎdia (Taraxacum Officinale), P ǎtlagina Îngust ǎ 
(Plantago Lanceolata), Coada Șoricelului (Achilleia Milefolium), morcovul S ǎlbatec 
(Daucus Carota), Ciulinul (Carduus Mutans), Scaiul Dracului (Eryngium Campestre), 
Pelinul (Artemisia Austriaca și Artemisia Maritima). 

În porțiunile joase ale luncilor se gǎsesc:  Raigrasul Englezesc (Lolium Perena), 
Firu ța de Paji ște( Poa Pratensis), Paiusul (Fetusca Sulcata), Iarb a Cȃmpului (Agrostis 
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Alba), Rogozul (Carex Praecox și Cares Distans), Trifoiul Hybrid (Trifolium 
Fragifarum) și Trifoiul T ȃrȃtor(Trifolium Repens).  

Pe terenurile cultivate se ȋntȃlnesc petece de pir gros (Conodon Dactylon), douǎ 
s[ecii de mohor (Setaria Glaunca și Setaria Viridis), mustrul sǎlbatec (Sinapsis Arvensis), 
palamida (Cirsium Arvense), volbura (Convolvus Arvensia), holera (Xantium spinosum), etc. 

Dintre plantele cultivate pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare ȋntȃlnim: porumbul, 
grȃul, orzul, ov ǎzul, floarea-soarelui, cartoful, fasolea, varza, ro șiile, ardeii, vinetele. 
Pe suprafețe destul de mari se cultivǎ vi ța de vie și diferiți pomi fructuferi: mǎrul, prunul, 
cire șul, vi șinul, gutuiul și, mai rar, nucul. 

Dintre buruienile din culturi, amintim: neghina (Agrostema Gitagi), alb ǎstri ța ( 
Centaurea Cyanus), corni șorul (Delphinum Consolida), obsiga (Bromus Secalinu s), 
susaiul (Sonchus Arvensis), zamosita (Hibiscus Tern atus), puturoasa (Diplotavis 
Ternu Ifolia), mohorul (Setaria Viridis), loboda (C henopodium Album), știrul (Artiplex), 
rapi ța sǎlbatic ǎ (Sinapsis Arvensis), p ǎlǎmida (Cirsium Arvense), volbura 
(Corvolvulus Arvensta), holera (Xanhium Spinosium) și altele.  

Creșterea plantelor medicinale este foarte variatǎ pe acest teritoriu și este centratǎ ȋn 
asociațiile vegetale de mai sus. În pǎdurile existente cresc speciile: frǎsinelul ( Dictamus 
Albus), degetarul (Digitalis Lahata), solov ȃrfi ța (Phlomis Tuberosa), jolesul (Stachis 
Officinalis), iarba fiarelor (Vincetoxicum Officina le), cioroiul (Inula Britanica), fragii 
(Fragaria Viridis), cutenrig (Helleborus Odorus), r uscuta prim ǎvǎratic ǎ (Adonis 
Vernalis), m ǎceș (Rosa Canina), floarea de tei (Tilia), mu șețelul (Matricaria 
Chamomilla), rostopasca (Chelidonium Madus), menta (Menta Piperita), pojarni ța 
(Hypericum Perforatium) și multe altele. 
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Arii naturale protejate la nivelul judeţului Vaslui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualizare Plan Urbanistic General - Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţului  VASLUI  
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  

2020 

 

Pagina   |   98  

 

 În ceea ce prive şte obiectivele cu statut de monumente istorice, în Lista 
Monumentelor Istorice a jude ţului Vaslui, nu sunt inventariate situri arheologic e pe 
teritoriul comunei Ştefan cel Mare.  
 

In situatia identificarii in timp a unor zone se va respecta ordonanța nr. 43 / 2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes naţional. 
[…] Art. 5.  
(1) Prin protejarea bunurilor şi terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 
2 alin. (1) lit. k) şi l) se intelege adoptarea masurilor stiintifice, administrative şi tehnice care 
urmaresc pastrarea vestigiilor descoperite intamplator sau ca urmare a cercetarii 
arheologice pana la clasarea bunurilor respective sau pana la finalizarea cercetarii 
arheologice, prin instituirea de obligatii in sarcina proprietarilor, administratorilor sau 
titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care contin sau au continut bunurile de 
patrimoniu arheologic respective, precum şi prin reglementarea sau interzicerea oricaror 
activitati umane, inclusiv a celor autorizate anterior.  
 (2) Descarcarea de sarcina arheologica este procedura prin care se confirma ca un teren in 
care a fost evidentiat patrimoniul arheologic poate fi redat activitatilor umane curente.  
   (3) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica reprezinta actul administrativ emis in 
conditiile prezentei ordonante, prin care se anuleaza regimul de protectie instituit anterior 
asupra terenului in care a fost evidentiat patrimoniul arheologic.  
   (4) Regimul de protectie a zonelor cu potential arheologic cunoscut şi cercetat este 
reglementat de legislatia in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a 
bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national.  
   (5) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica este emis de Ministerul Culturii şi 
Cultelor, in urma consultarii Comisiei Nationale de Arheologie. [...]. 
 
 
         2.10.2. Spaţii verzi, sport, agrement 
 
 Conform Normelor Tehnice privind aplicarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea 
şi administrarea spatiilor verzi, se defineşte ca fiind Spaţiu Verde: 
 
a) parc spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal 
specific şi din zone construite, cuprinzand dotari şi echipari destinate activitatilor 
culturaleducative, sportive sau recreative pentru populatie;  
b) scuar spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor 
de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de 
invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau in alte locatii;  
c) gradina teren cultivat cu flori, copaci şi arbusti ornamentali care este folosit pentru 
agrement şi recreere, fiind deschis publicului;  
d) fasie plantata plantatie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calitatii aerului, 
realizata in lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa;  
e) gradina botanica  gradina in care sunt prezentate colectii de plante vii cultivate in conditii 
naturale ori de sera, in vederea studierii acestora sau doar pentru curiozitatile pe care le 
prezinta;  
f) gradina zoologica orice colectie de animale vii, mentinute intr-un amplasament 
administrat şi deschis publicului, in scopul promovarii conservarii biodiversitatii şi pentru a 
furniza mijloace de educatie, informare şi petrecere a timpului liber, in relatie cu prezentarea 
şi conservarea vietii salbatice;  
g) muzeu in aer liber institutie care dispune de un spatiu verde neacoperit, special 
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amenajat, in vederea expunerii şi studierii unor obiecte de arta, relicve, documente istorice 
şi stiintifice şi a educarii publicului;  
h) baza sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanta complex format dintr-
un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea 
diferitelor sporturi (complex de instalatii sportive);  
i) parc expozitional spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului şi promovarii 
unor evenimente;  
j) spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu  spatii verzi formate dintr-un cadru 
vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic şi de 
protectie, de ameliorare a climatului şi a calitatii aerului; 
k) padure de agrement padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in 
vederea crearii unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;  
l) spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa şi lacurilor plantatii realizate in lungul 
cursurilor de apa sau imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de protectie a acestora;  
m) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica plantatii realizate in lungul cailor de 
circulatie sau in jurul unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii 
calitatii mediului şi protejarii infrastructurii aferente.  
 
 Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare activităţile sportive se desfăşoară de regulă pe 
terenurile de sport aferente şcolilor din sate, care însă sunt reduse ca suprafaţă, nu sunt 
modernizate, şi, în plus, sunt restrictive în ceea ce priveşte utilizarea pe timpul sezonului 
rece. 
 In localitatea Ştefan cel Mare se afla un teren de sport pentru echipa de fotbal locala, 
neamenajat. 
 Spaţii verzi existente le considerăm şi spaţiile adiacente căilor de circulaţie, plantate  
arbori, arbuşti, iarba etc.  
 Alte locaţii favorabile pentru agrement sunt zonele verzi din proximitatea iazurilor din 
comună, care, în prezent, nu sunt amenajate în acest scop, însă au un potenţial deloc 
neglijabil în acest sens. 
 În ansamblu, se poate constata că în comunei Ştefan cel Mare spaţiile cu funcţie de 
agrement sunt mai mult decât insuficiente, locuri de joacă amenajate special pentru copii 
sau o bază sportivă funcţională pentru o populaţia destul de importantă numeric. 
 Pentru o evidenţă clară a spaţiilor verzi de pe raza comunei Ştefan cel Mare Primăria 
şi Consiliul Local a întocmit Registrul local al spaţiilor verzi. 
  
   

Localitate Locaţie 
Spatiu verde 
propus (mp) 

Spatiu verde existent 
(mp) 

Ştefan cel Mare    
Bârzeşti    
Brăhăşoaia    
Călugăreni    
Cănţălăreşti    
Mărăşeni    
Munteneşti    

Total spatiu verde  

• Date conform Studiului privind inventarierea spaţiilor verzi / Registrul Spaţiilor Verzi – 
comunei Ştefan cel Mare (Primăria comunei Ştefan cel Mare) 
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2.10.3. Obiective industriale şi zone periculoase 

 
 În zona studiată nu putem vorbi de existenţa unor obiective industriale periculoase, 
însă activează pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare câteva unităţi cu impact nesemnificativ 
asupra mediului (nepoluatoare), redate tabelar mai jos. 
 Astfel, conform datelor puse la dispoziţie de către Primaria Stefan cel Mare, aceste 
obiective sunt reprezentate în principal prin unităţi agro-industriale (mori, prese de ulei, 
unităţi de prelucrare a materialului lemnos sau ferme) sau de depozitare, la care se adaugă 
câteva cafe bar-uri. 
  
  

2.10.4. Reţeaua principal ă de căi de comunica ţie 
 
 Reţeaua de căi de comunicaţie cuprinde, pe de o parte, drumurile judeţene şi 
comunale care asigură legăturile între localităţile comuna, cât şi cu teritoriile învecinate, iar, 
pe de alta, calea ferat ă IASI - BĂLTENI - VASLUI - BÎRLAD , ce străbate teritoriul U.A.T. 
Ştefan cel Mare. 
 Principalele căi rutiere includ drumurile DN 15D D, DJ 247, DC 1, DC 2, DC 109, DC 
110, DC 110A. Datorită situării nord vestice a comunei în cadrul teritoriului judeţean şi a 
poziţionării pe drumul ce leagă Vasluiul de Iasi, traficul auto pe drumul naţional este 
consistent, constituind o sursă deloc neglijabilă de poluare a aerului. Traficul feroviar nu mai 
reprezintă o sursă de poluare accentuată.  
 Efectele cele mai vizibile ale circulaţiei pe căile de comunicaţie amintite cuprind 
impurificarea aerului prin emisii de gaze de eşapament şi creşterea nivelului de zgomot în 
proximitatea acestora. În ceea ce priveşte drumurile comunale sau săteşti, impactul 
acestora este considerabil mai redus, însă este totuşi notabilă o impurificare a aerului cu 
particule de praf în imediata lor apropiere. 
 

2.10.5. Depozite de de şeuri menajere şi industriale 
 Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare există spaţii amenajate corespunzător pentru 
depozitarea deşeurilor menajere. 
 Depozitarea deşeurilor menajere şi asimilate se face pe un număr de 15 
amplasamente, inventariate de către APM Vaslui conform H.C.L. 2009. Considerăm însă că 
denumirea de depozit este improprie pentru aceste obiective, întrucât ele nu respectă 
normele în vigoare privind managementul deşeurilor. Datorită depozitărilor necontrolate de 
deşeuri nesortate, aceste spaţii reprezintă una dintre principalele surse de poluare a 
factorilor de mediu, afectând atât solurile din zonă, cât şi apele subterane şi de suprafaţă şi 
atmosfera. 
 După cum reiese şi din datele prezentate mai jos, vechile amplasamente de 
depozitare a deşeurilor care nu au fost conforme cu normele europene în vigoare, au fost 
închise şi supuse unui program de ecologizare.  
 
 Alte surse de impurificare a solului şi apelor datorate gestionării defectuoase a 
deşeurilor sunt depozitele de gunoi de grajd din gospodăriile individuale, care au determinat 
prezenţa nitraţilor în concentraţii detectabile, precum şi depozitările necontrolate de deşeuri 
în albiile reţelei hidrografice ce tranzitează U.A.T. Ştefan cel Mare, respectiv r. Bîrlad, r. 
Telejna şi afluenţii săi. O altă modalitate de neutralizare a deşeurilor de care uzează 
locuitorii localităţilor constă în arderea acestora, precum şi a resturilor vegetale, contribuind 
la contaminarea solului şi a aerului. 
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 2.10.6. Disfunc ţionalit ăţi 
 
 Principalele disfuncţionalităţi puse în evidenţă în paragrafele anterioare includ: 
 - degradarea unor terenuri, cu precădere a celor din zonele de versant, datorită 
acţiunii factorilor geomorfologici coroborată cu îndepărtarea vegetaţiei arborescente cu rol 
de protecţie, prin procese de eroziune de suprafaţă, eroziune în adâncime, alunecări de 
teren sau surpări; 
 - degradarea diferenţiată a terenurilor în funcţie de categoria lor de folosinţă, cele 
mai vulnerabile în acest sens fiind cele arabile; 
 - ponderea extrem de redusă a suprafeţelor împădurite la nivel de comună; 
 - suprafeţele foarte modeste ocupate de zonele de agrement, lipsa spaţiilor 
amenajate în scop de recreere - parcuri, terenuri de sport, locurilor de joacă, etc. 
 - depozitarea în condiţii precare a deşeurilor organice animaliere în gospodării, cu 
efecte sensibile asupra solurilor din zonă şi a freaticului; 
 - depozitarea necontrolată de deşeuri în albii, cu riscul preluării acestora la creşterea 
debitelor, conducând la blocarea parţială a secţiunii şi poluarea chimică 
 
 
 2.10.7. Identificarea surselor de poluare 
 
 Având în vedere cele constatate anterior, putem afirma că pe teritoriul U.A.T. Ştefan 
cel Mare factorii de mediu nu sunt afectaţi de fenomene de poluare intensă, care să 
determine modificări semnificative ale calităţii componentelor mediului. 
 Putem vorbi însă de existenţa unor obiective care constituie (potenţiale) surse de 
poluare, specifice mediului rural, şi anume activităţile industriale (în măsura în care există), 
agricultura, activităţile casnice, gospodăria comunală şi echiparea edilitară şi traficul rutier şi 
feroviar. 
 Un al doilea domeniu care constituie o sursă importantă de poluare în mediul rural 
sunt activităţile agricole, considerabil mai dezvoltate comparativ cu cele industriale, şi care 
pot avea un impact major prin utilizarea fără discernământ a unor substanţe chimice 
(fertilizanţi, pesticide) sau chiar a fertilizanţilor organici, dar şi ca urmare a depozitării 
necorespunzătoare a deşeurilor organice provenite din zootehnie, neexistând, până în 
prezent, platforme amenajate pentru compostarea acestora. 
 Activităţile casnice sunt de asemenea generatoare de produşi cu potenţial poluant, în 
principal prin intermediul deşeurilor menajere (nesortate, depozitate la întâmplare sau 
incinerate) şi a apelor uzate. Această situaţie este favorizată de lipsa serviciilor de 
salubritate şi canalizare, dar şi de frecvenţa scăzută a dotării cu bazine vidanjabile sau 
ministaţii de epurare. 
 O altă sursă de poluare o constituie traficul, în special cel rutier, care contribuie la 
creşterea în atmosferă a concentraţiei diferiţilor compuşi cu efect de seră sau a densităţii 
particulelor în suspensie. 
 Având în vedere aspectele precizate mai sus, apreciem că există riscul infestării 
aerului, solurilor, apelor subterane şi a celor de suprafaţă - şi, deci, şi a surselor locale de 
alimentare cu apă - cu o varietate de substanţe chimice, nutrienţi, substanţe organice 
provenite din agricultură sau din infiltraţiile de la closete neimpermeabilizate, ş.a.m.d. 
 
 2.10.8. Calitatea factorilor de mediu 
 
 Calitatea factorilor de mediu rezultă din interdependeţele care se stabilesc între 
elementele componente ale acestora, fiind în acelaşi timp o măsură a funcţionalităţii lor 
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interne. Modificarea calităţii factorilor de mediu poate fi efectul a două categorii de acţiuni, 
care uneori pot acţiona conjugat, şi anume: 
 - acţiuni fizice naturale - eroziune, deplasări în masă, exced de umiditate, sărături, 
fenomene climatice sau meteorologice, etc. - care pot afecta negativ calitatea facotilor de 
mediu, sau 
 - acţiuni antropice, care au avut un rol tot mai pregnant în transformarea 
caracteristicilor factorilor de mediu, contribuind inclusiv la favorizarea sau intensificarea 
unor fenomene din categoria celor fizice. 
  

 
2.10.8.1. Calitatea aerului 

 
 Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare nu există o reţea de prelevare a probelor 
pentru stabilirea calităţii aerului. Putem totuşi aprecia că există o serie de surse locale de 
impurificare a aerului, cu caracter temporar-accidental, repezentate prin următoarele 
activităţi: 
 - procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor sociale şi 
economice, care generează gaze ca monoxidul şi dioxidul de carbon (CO, CO2), oxizi de 
azot (NOx), oxizi de sulf (SOx), sau hidrocarburi policiclice aromate care se ataşează de 
funingine, pulberi sedimentabile, fum, funingine (mai ales în timpul sezonului rece); 
 - traficul generează, prin aceleaşi procese de combustie totale au parţiale, NOx, CO2, 
CO, hidrocarburi nearse, aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de 
carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanţe adăugate benzinei sau 
uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi, anticorozivi), şi, nu în ultimul rând, 
produce zgomot; 
 - activitatea zootehnică (în gospodării, dar şi în fermele care funcţionează în zonă) 
poate genera de asemenea poluare olfactivă, alături de alte efecte. 
 În ansamblu, se poate aprecia că emisiile de gaze şi pulberi sunt reduse, iar prin 
procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief), concentraţia acestora 
este diminuată. 
 
 
 2.10.8.2. Calitatea apelor 
 
 Apele de suprafaţă 
 Apa constituie o resursă fundamentală pentru habitatele umane şi activităţile 
productive ale acestora, dar, în egală măsură, şi pentru desfăşurarea proceselor din natură. 
 Având în vedere vulnerabilitatea ridicată a apei, precum şi tendinţa de utilizare din ce 
în ce mai extensivă, este necesară gestionarea raţională a acestei resurse limitate, care 
însă nu se poate realiza decât pe baza unei monitorizări permanente. 
  
  

Apele subterane 
 Raportul privind starea factorilor de mediu în judeţul Vaslui apreciază că apa 
subterană este, în cea mai mare parte, nepotabilă (în peste 60% dintre forajele efetuate), 
cauzele acestei situaţii fiind multiple, şi adesea conjugate. Printre cele mai frecvente, putem 
enumera: 

� infiltraţiile de ape conţinând diferite substanţe organice sau chimice provenite din 
activităţi umane; 

� depozitările necorespunzătoare de deşeuri menajere, industriale şi zootehnice, 
care prin spălare şi infiltrare au un efect semnificativ asupra freaticului; 
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� poluarea apelor de suprafaţă; 
� dezvoltarea agriculturii intensive în ultimele decenii, bazată pe utilizarea excesivă 

a unor fertilizanţi chimici pe bază de azot şi fosfor, şi a pesticidelor, conducând la 
acumularea în sol a unora dintre aceştia (sau a produşilor de degradare); 

� particularităţile climatice şi hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii 
care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia 
substanţelor rezultate din aceste procese; 

� utilizarea preponderentă a closetelor uscate permeabile. 
 
 
 2.10.8.3. Calitatea solurilor 
 
 Solul reprezintă un mediu de interfaţă între celelalte componente ale mediului 
natural, fiind prin excelenţă un produs al acestora. În raport cu omul, solul este privit ca un 
suport pentru toate activităţile acestuia, fiind însă puternic influenţat prin antropizare. 
 Calitatea solului este afectată într-o măsură variabilă de diferiţi factori restrictivi, a 
căror influenţă se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor solurilor, respectiv în 
capacitatea lor bioproductivă, sau, indirect, în afectarea calităţii produselor agricole şi a 
securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra calităţii vieţii omului. 
  
 a) Poluarea solurilor 
 
 Nu deţinem informaţii privind poluarea solurilor în comuna Ştefan cel Mare, întrucât 
nu există o reţea de monitorizare a acestui factor de mediu, parţial şi datorită faptului că nu 
putem vorbi de zone cu risc major de poluare a solului în zonă. 
 Principalele surse de poluare a solurilor sunt agricultura, depozitarea 
necorespunzătoare a deşeurilor şi activitatea industrială – destul de modestă – din zonă. 
Agricultura se constituie în sursă principală poluare, pe de o parte, prin folosirea 
îngrăşămintelor chimice sau pesticidelor, iar, pe de alta, prin depunerea pe sol a deşeurilor 
organice din zootehnie, acestea având un conţinut mare de materie organică uşor 
biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), şi fiind 
recomandat ca îngrăşământ organic pentru sol. Aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe 
terenurile agricole trebuie însă făcută în cantităţi moderate şi numai după ce au fost 
compostate în condiţii controlate, întrucât administrarea în cantităţi prea mari, fără a avea 
efectele pozitive scontate, poate provoca poluarea solului prin depăşirea capacităţii sale de 
absorbţie. 
   
 
 b) Degradarea solurilor 
 
 Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o multitudine 
de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea solurilor. 
Procesele de degradre pot fi cauzate fie de acţiunea factorilor naturali (clima, relieful şi 
procesele geomorfologice actuale, etc.), fie de activităţile antropice, dar, cel mai adesea, 
ambele categorii de factori concură prin acţiunea lor sinergică la scăderea calităţii solurilor 
şi chiar anularea funcţiilor acestora. 
 O cauză importantă a degradărilor terenurilor din zonă o constituie alunecările de 
teren, a căror producere este favorizată de răspândirea mare a argilelor şi proprietatea 
acestora de a deveni plastice la umezire, astfel încât unele areale din intravilan, şi nu 
numai, sunt afectate de alunecări de teren de diverse tipuri, începând cu cele superficiale, 
cu aspect de brazde şi terminând cu cele sub formă de glimee şi pseudo-terase, cu o 
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profunzime considerabilă (poate depăşi 30m). Acestora li se adaugă alte forme 
gravitaţionale de tipul surpărilor, prezente în lungul unor abrupturi de desprindere de la 
partea superioară a versanţilor. 
 Pe versanţi se întâlnesc o gamă largă de procese de eroziune, transport şi 
acumulare, care generează un microrelief caracteristic. Între acestea se numără 
pluviodenudaţia, eroziunea areolară şi eroziunea în adâncine, urmate de evacuarea 
materialului îndepărtat şi acumularea acestuia în zonele joase. 
 Toate procesele georfologice menţionate au cea mai mare intensitate la partea 
superioară a scoarţei, decapând, amestecând sau trunchiind profilul de sol, care devine 
astfel restrictiv pentru diferite folosinţe. 
 Pe văile pâraielor, unde nivelul hidrostatic este apropiat de suprafaţă (la mai puţin de 
2 m adâncime), precum şi în şesurile aluviale, apare fenomenul de exces de umiditate a 
solurilor, factor limitativ pentru utilizarea în agricultură. De asemenea, efectuarea lucrărilor 
agrotehnice pe solurile cu grad ridicat de umiditate produce tasarea acestora, ducând la 
apariţia hardpanului şi distrugerea structurii solului. 
 Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare 
care determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări 
ale modului de folosinţă. 
 
 
 2.10.8.4. Calitatea vegetaţiei şi faunei 
 
 Teritoriul comunei Ştefan cel Mare aparţine zonei de silvostepă, acoperită în trecut 
de păduri de gorun, în amestec cu specii de carpeni, tei, arţar, ulm, cireş. Biocenozele 
caracteristice s-au modificat însă substanţial în timp datorită activităţilor umane - desţeleniri, 
defrişări, lucrări ameliorative, chimizare, păşunat intensiv, astfel încât în prezent pădurile 
totalizează doar 22.30 ha, din suprafaţa totală a U.A.T. Ştefan cel Mare. 
 Vegetaţia spontană actuală aparţine pajiştilor de silvostepă cu graminee şi diverse 
ierburi xeromezofile. Şi pajiştile şi fâneţele spontane au fost înlocuite în bună măsură de 
culturile agricole, iar cele care s-au conservat sunt utilizate pentru păşunat. În timp, 
neîntreţinerea şi exploatarea la întâmplare au condus la reducerea numărului şi vitalităţii 
speciilor ierboase, înmulţirea plantelor ruderale (buruieni) şi la desfiinţarea temporară sau 
definitivă a unor pajişti. 
 O privire de ansamblu asupra covorului vegetal indică faptul că cea mai mare parte a 
terenurilor au fost defrişate sau desţelenite în scopul extinderii culturilor agricole, astfel 
încât, în prezent, cca. 94% din teritoriu are funcţie agricolă – arabil, păşuni şi, în mai mică 
măsură, plantaţii viti-pomicole. 
  
 Într-o măsură la fel de mare ca şi vegetaţia, şi resursele faunistice ale acestui 
teritoriu au fost puternic afectate ca urmare a presiunilor exercitate de activităţile antropice 
care au determinat restrângerea sau chiar dispariţia arealelor de extindere a unor specii, 
modificarea componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea numerică a populaţiilor. 
 
 Având în permanenţă în vedere rolului elementului biotic în cadrul geosistemului, 
este evidentă necesitatea protejării şi conservării acestuia, prin instituirea de protecţii 
speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. În acest context a fost instituit regim de 
protecţie pentru Zona Natura 2000 - Padurea Bălteni - Harboanca. Se vor respecta cu 
strictete Planurile de managament ale zonelor protejate in parte. 
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2.10.9. Priorit ăţi în interven ţie  
 

 Priorităţile de intervenţie în domeniul mediului vizează mai ales acele măsuri 
necesare pentru corectarea disfuncţionalităţilor scoase în evidenţă în cadrul acestui capitol. 
Aceste măsuri trebuie să cuprindă: 

• asigurarea potabilităţii apei prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie 
sanitară a captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare 
între acestea şi eventualele surse de impurificare (closete, gospodării, ferme, 
etc.); 

• realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă pentru localităţile 
componente a U.A.T. Ştefan cel Mare, urmată de realizarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei/staţiilor de epurare a apelor reziduale propusa; 

• controlul depozitării deşeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în 
vigoare; 

• reabilitarea fostelor amplasamente de depozitare a deşeurilor (platforme de 
gunoi); 

• stoparea depozitării deşeurilor în albiile pâraielor, inclusiv prin metode 
coercitive; 

• organizarea serviciului de salubritate la nivel local cu implicarea societăţii 
civile în respectarea normelor de depozitare, triere şi transport; 

• implementarea unui sistem de management al deşeurilor care să includă 
colectarea selectivă a deşeurilor menajere, transportul acestora la cea mai 
apropiată staţie de transfer, compostarea deşeurilor organice din gospodării;  

• recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune prin consolidări, 
plantaţii şi alte lucrări de combatere a degradării solurilor; 

• interzicerea deversărilor de ape reziduale sau orice altă substanţă poluatoare 
în apele pâraielor care străbat teritoriul U.A.T. Ştefan cel Mare;  

• utilizarea unor tehnologii de producţie cu impact redus asupra mediului în 
cadrul unităţilor productive de pe raza U.A.T. Ştefan cel Mare;  

• respectarea normelor de protecţie şi conservare în cadrul ariilor protejate;  
• extinderea suprafeţelor împădurite şi a spaţiilor verzi cu rol peisagistic şi de 

agrement. 
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2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI   
 
Din analizele făcute precum şi din cele semnalate de către conducerea comunei 

Ştefan cel Mare, a rezultat un număr de disfuncţionalităţi cu relevanţă în contextul socio-
economic actual. 

 Corelând fenomenele de natură economică cu aspectele vieţii sociale, se constată 
practicarea unei agriculturi cu productivitate mare, care angrenează o mare parte a 
populaţiei active, în timp ce numărul  locurilor de muncă din celelalte sectoare este mic, 
veniturile locuitorilor sunt reduse, infrastructura deficitară, dotări insuficiente.  

 
  Disfuncţionalităţi: 
 

• Zona de locuinţe nu s-a dezvoltat coordonat, mergând întotdeauna pe o reţea de 
străzi existente. 

• Fondul de locuit este construit, într-un procent apreciabil, din materiale nedurabile, 
slab echipate cu utilităţi, ceea ce are ca efect, de regulă, un efort fizic şi financiar 
destul de mare pentru menţinerea în stare de funcţionare a locuinţelor.  

• Fărâmiţarea loturilor individuale în suprafeţe mici şi lipsa formelor de asociere a 
proprietarilor de pământ duce la imposibilitatea de a exploata terenurile prin metode 
ştiinţifice (aplicabile protejării solurilor, creşterii productivităţii etc.), din scăderea 
potenţialului agricol la agricultura de subzistenţă derivă şi imposibilitatea dezvoltării 
unei industrii zootehnice. 

• Predominanţa sectorului primar în structura populaţiei active, în defavoarea 
sectorului terţiar şi a întreprinderilor mici şi mijlocii.  

• Nivelul insuficient al unor dotări social-culturale, precum şi starea precară a unor 
dotări existente afectează buna desfăşurare a proceselor specifice. 

• Drumurile comunale şi săteşti sunt de calitate proastă, accesibilitatea fiind redusă în 
special pe timp nefavorabil. 

• Lipseşte alimentarea cu gaze naturale în sistem centralizat. 
• Insuficientă valorificare a potenţialului turistic. 
• Lipsa sistemului integrat de management al deşeurilor menajere. 
• Rata ridicată a şomajului. 
• Lipsa de preocupare a populaţiei pentru recalificare şi reconversie profesională. 
• Nivelul slab al protecţiei sociale. 
 

Aceste probleme au drept cauză: 
• Lipsa stimulentelor financiare, mai ales în sectorul agricol. 
• Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vieţii sociale şi economice ceea ce duce la 

nerealizarea unor obiective agro-industriale cu fonduri private sau cu finanţări externe. 
• Lipsa unui program de dezvoltare regională. 
• Nivelul redus al salariilor şi pensiilor. 
• Lipsa investiţiilor străine. 
• Lipsa resurselor financiare locale. 
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 Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt: 

• Tradiţionalismul, spiritul conservator. 
• Punerea în practică a Legii Fondului Funciar – ritmul lent de distribuire a titlurilor de 

proprietate. 
• Birocraţia. 
• Nivelul redus al bugetelor locale. 
• Blocajul financiar. 
• Insuficienţa fondurilor bugetare locale pentru investiţii în sănătate, educaţie, cultură,  

infrastructură; 
• Echipamentul tehnic insuficient şi uzat din agricultură; 
• Accesul dificil pe piaţă (din punct de vedere al distanţei, informaţiei şi competitivităţii ). 
 

 În urma analizei acestor probleme, cauze şi obstacole, prezentăm următoarele 
disfuncţionalităţi pe domenii: 

 

DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

 

AGRICULTURĂ 

• Organizarea deficitară, fărâmiţarea exagerată a proprietăţilor agricole; 
• Practicarea unei agriculturi subzistenţiale, în sistem individual, care nu 

permite obţinerea de producţii ridicate şi favorizează degradarea solurilor;  
• Culturi care dau producţii variabile atât în spaţiu cât şi în timp datorită  

posibilităţilor materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole, 
condiţiilor meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie, ineficienţa sau 
lipsa asolamentelor, lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea 
resurselor de sol, lipsa unor lucrări ameliorative; 

• Utilaje şi maşini agricole insuficiente în raport cu suprafaţa agricolă;  
• Absenţa infrastructurii de colectare şi preluare a producţiei agricole de la 

producătorii locali; 
• Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de aprovizionare tehnico – 

materială a serviciilor pentru agricultură; 
• Reducerea accentuată a efectivelor de animale şi scăderea calităţii 

materialului genetic. 
• Suprafaţa însemnată a solurilor afectate de alunecări de teren şi eroziune, 

INDUSTRIE 

• Investiţii reduse de prelucrare a producţiei agricole locale; 
• Volum inexistent al investiţiilor străine în activităţile industriale.  
• Migraţia forţei de muncă calificate în exteriorul U.A.T. (mai ales în 

străinătate); 

TURISM • Slaba valorificare a potenţialului turistic; 
• Lipsa semnalizării turistice a obiectivelor istorice şi arheologice; 

SERVICII 

Domeniul serviciilor pentru persoane este slab reprezentat în toate localităţile;   
• Din sectorul terţiar al economiei lipsesc o serie de servicii de mare 

importanţă, printre care: unităţi de reparaţii şi întreţinere, servicii de 
gospodărie comunală (salubritate, alimentare cu gaze); 

• Existenţa unor servicii sub standarde; 
REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

• Echipare edilitară redusă sau în curs de realizare; 
• Fenomen de dezvoltare tentaculară a vetrelor de sat. 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

• Degradarea echilibrului demografic şi avansarea fenomenului de 
îmbătrânire demografică; 

• Şomajul ascuns şi gradul ridicat de ocupare în agricultura de subzistenţă; 
• Gradul mare de dependenţă economică a populaţiei inactive; 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 
• Volumul modest al investiţiilor în ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, etc., 

necesare unei populaţii vârstnice din ce în ce mai numeroase; 
• Lipsa de preocupare a populaţiei (dar şi a instituţiilor statului) pentru 

recalificare şi reconversie profesională. 

LOCUIREA 

• Fond de locuit construit din materiale nedurabile, calitativ inferior sub 
aspectul confortului. 

• Zone cu P.O.T. şi C.U.T. foarte mic;  
• Unele locuinţe sunt amplasate pe zone cu risc de inundabilitate şi alunecări 

de teren; 
• Gradul redus de dotare al locuinţelor; 
• Nu există reţea de gaze naturale; 
• Încălzirea populaţiei se face  cu sobe cu combustibili solizi; 

 

DOTĂRI SOCIAL 
– CULTURALE 

• Numărul redus de cabinete medicale, absenţa unor centre medicale dotate 
corespunzător pentru situaţii de urgenţă; 

• Inexistenţa infrastructurii necesare furnizării serviciilor de asistenţă socială 
pentru bătrâni şi copii; 

• Grad de uzură avansat a clădirilor unităţilor de învăţământ precum şi a 
dotărilor acestora; lipsa echipărilor; 

• Ofertă redusă de agrement şi petrecere a timpului liber pe plan local; 
• Insuficienţa spaţiilor pentru activităţi cultural-sportive; 
• Insuficienta implicare a societăţii civile în viaţa culturală a comunei;  
• Lipsa unei instituţii care să pregătească forţa de muncă calificată în vederea 

reînvierii meseriilor tradiţionale; 
• Deplasarea pe distanţe mari pentru asigurarea unor servicii de natură 

administrativă. 
ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE  

• Drumuri cu îmbrăcăminte degradată (starea precară a drumurilor de 
interes local din U.A.T.); 

• Pe timp nefavorabil, datorită amenajării şi echipării necorespunzătoare, 
pe tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, circulaţia se desfăşoară cu 
dificultate; 

• Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit. 

GOSPODĂRIREA 
APELOR 

• Inexistenţa lucrărilor hidroameliorative;  
• Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă pă

potabilă, conform legii apelor nr. 107. 

ALIMENTARE CU 
APĂ 

• Există sistem centralizat de alimentare cu apă în 3 localităţi, doar că nu 
se asigură necesarul populaţiei, deoarece numărul abonaţilor este mult 
mai mic decât numărul gospodăriilor; 

CANALIZARE • Lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajeră în toată unitatea 
administrativ teritorială; 

ALIMENTARE CU 
ENERGIE 
ELECTRICĂ 

• Lipsa reţelei electrice pentru alimentarea noilor locuinţe.   

ALIMENTARE CU 
GAZE 
NATURALE 

• Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale; 

TELECOMUNI-
CAŢII 

• Cereri de instalare a  noi posturi telefonice neonorate. 
 

PROBLEME DE MEDIU 

PROTECŢIA ŞI • Degradarea unor terenuri prin eroziune, alunecări de teren şi exces de 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 
CONSERVAREA 
MEDIULUI 

umiditate; 
• Lipsa educării/informării sistematice a populaţiei cu privire la importanţa 

protecţiei mediului şi principalele probleme în domeniu; 
• Degradarea păşunilor şi fâneţelor naturale prin procese geomorfologice 

(alunecări de teren şi eroziune în adâncime şi areolară în zonele de 
versant), şi exces de umiditate în sectoarele de şes; 

 
 Concluzii rezultate din analiza situa ţiei actuale realizate la nivelul 
comunei Ştefan cel Mare: 
 
 Comuna Ştefan cel Mare se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime 
mare, cu profil agrar, cu resurse ambientale modice, cu resurse de forţă de muncă limitate. 
 Resursele naturale ale subsolului sunt modeste, cu toate acestea nu sunt exploatate 
suficient. 
 Resursele naturale ce se dezvoltă la nivelul solului (solul fertil, resurse forestiere, 
luciu de apă) sunt relativ bogate, dar limitate. 
 Profilul economic actual este cel agricol. 
 Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a tuturor 
activităţilor specifice spaţiului rural. 
 Habitatul şi echipările tehnico-ediliare nu au cunoscut până în prezent îmbunătăţiri 
spectaculoase, tendinţa pentru următorii 10 - 15 ani trebuind să fie de depăşire a condiţiilor 
medii prezente la nivel de judeţ şi de asigurare a unui grad minim de confort şi igienă în 
locuinţe şi instituţiile publice. 
 Sunt necesare precauţii privitoare la posibilitatea producerii unor fenomene ce ţin de 
riscurile naturale, în special alunecări de teren. 
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 2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULA ŢIEI 
 

În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării populaţiei precum şi în 
urma analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili următorii factori care ar putea contribui la 
rTelejnasarea dezvoltării localităţilor comuna: 

• Îmbunătăţirea structurii rurale a localităţii, cu dezvoltarea unui nucleu în centrul 
comunei – loc. Ştefan cel Mare; 

• Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport rutier de pe teritoriul 
comunei - asfaltare.  

• Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale şi sportive, care să 
creeze condiţii optime de recreere a locuitorilor comuna. 

• Reabilitarea clădirilor - sedii de instituţii publice, învăţământ şi sănătate. 
• Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială a persoanelor aflate în dificultate. 
• Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală. 
• Organizarea de cursuri de calificare/recalificare a adulţilor pentru reînvierea 

meseriilor vechi şi a meşteşugurilor tradiţionale.  
• Valorificarea superioară a producţiei agricole vegetale şi animale, precum şi a 

lemnului, prin prelucrarea în unităţi proprii; 
• Creşterea gradului de mecanizare în agricultură. 
• Realizarea reţelei de alimentare cu apă în toate localităţile şi gaze naturale, a 

reţelei de canalizare în toate localităţile şi a staţiilor de epurare. 
• Amenajarea de zone de agrement şi sportive; 
• Colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozitul 

zonal, în cadrul unui sistem integrat de management al deşeurilor; 
• Crearea de legături corespunzătoare cu localităţile învecinate. 

 
 Opţiuni ale popula ţiei  
 
 Solicitările populaţiei constau în:  

• Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile la alunecări, în interiorul 
intravilanelor, pentru: 
- funcţuni de interes public şi servicii care lipsesc (sedii partide, sindicate, 

organizaţii obşteşti, comerţ); 
- curţi şi construcţii, în limita a 1000 mp/ gospodărie, pentru locuinţe necesar a fi 

nou construite, în vederea creşterii numărului populaţiei, a creşterii confortului de 
locuire (realizarea a minim 2,85 persoane / gospodărie şi 10,5 mp arie locuibilă / 
persoană) şi de rezerva de teren pentru eventualele strămutări de gospodării 
situate pe terenuri alunecătoare; 

- asigurarea spaţiilor special destinate investiţiilor industriale; 
- modernizarea infrastructurii fizice care să favorizeze şi să încurajeze investitorii 

privaţi, modernizarea şi reabilitarea drumurilor locale din interiorul localitatilor, 
extinderea reţelei de alimentare cu apă, realizarea reţelei de canalizare în toate 
localităţile, alimentarea cu gaz metan, îmbunătăţirea serviciilor de telecomunicaţii, 
în special accesul la telefonie GSM şi Internet; 

- dotările de gospodărie comunală strict necesare (cimitire, platformă de 
compostare a deşeurilor zootehnice, instalaţii apa-canal, etc.);  

• Dezvoltarea unor ramuri economice care să ocupe forţa de muncă disponibilă 
(industrie mică, artizanat şi activităţi meşteşugăreşti, unităţi de procesare a laptelui şi 
a cărnii, cărămidărie, extragerea pietrei, etc.). 
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• Dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenţialului existent al cadrului natural 
(monumente istorice, situri arheologice, tradiţii, cadru natural). 
 

 Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare şi tipul de organizare sunt 
premise ferme, comuna va continua să se extindă pe terenurile disponibile din jur încă din 
prima etapă, ţinându-se seama de toate categoriile de bariere existente şi de direcţiile 
prioritare de evoluţie. 

De aici rezultă necesitatea imperativă de a revizui întreaga strategie de dezvoltare a 
localităţilor comunei, şi în mod special a localităţii Ştefan cel Mare. În afara schimbărilor la 
nivel instituţional sunt necesare schimbări ale modului de viaţă şi a mentalităţii rurale. 
 Trecerea la un nivel superior, în primă fază, comportă în primul rând o revizuire a 
funcţionalului zonei centrale: reparaţii capitale şi consolidarea şcolilor, a grădiniţelor, 
delimitare de spaţii verzi dotate cu mobilier urban, în vederea creării unui ansamblu estetic 
şi funcţional în acelaşi timp, completat cu noi dotări (spaţii polivalente, spaţii comerciale şi 
de alimentaţie publică, servicii financiare, etc). Este necesar de asemenea ca pe viitor să fie 
aprobate şi construite doar acele locuinţe care corespund din punct de vedere calitativ şi 
estetic cu specificul zonei şi respectă funcţiunile de bază. 
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3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 

Până la data finalizării prezentului P.U.G., s-au realizat următoarele proiecte de 
urbanism, care au fost luate în considerare ca studii de fundamentare pentru elaborarea 
P.U.G. –ului: 

- P.A.T.N. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONAL) 
- P.A.T.Z. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL - REGIUNEA DE 
NORD EST) 
- P.A.T.J. (PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN VASLUI) 

 
Studiile de fundamentare, elaborate în cadrul P.A.T.J. Vaslui şi consultate la 

elaborarea P.U.G. Vaslui, sunt următoarele: 
- STUDIU DE CADRU NATURAL ŞI MEDIU; 
- STUDIU DE FUNDAMENTARE A POTENŢIALULUI DEMOGRAFIC ŞI AL 

FORŢEI DE MUNCĂ; 
- STUDIU DE GOSPODĂRIRE COMPLEXĂ A APELOR; 
- STUDIU DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE; 
- STUDIU HIDROGEOLOGIC; 
- STUDIUL REŢELELOR ELECTRICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII. 
- STUDIU ISTORIC 
- RIDICARE TOPOGRAFICA LA ZI 

 
Primăria comunei Ştefan cel Mare a pus la dispoziţie pentru documentare şi analiză 

o serie de materiale întocmite de către autorităţile locale: 
 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE PE ANUL 
2014-2020; 

- PROIECTE DE APĂ ŞI CANALIZARE;  
 

Demersul pe care s-a fundamentat P.U.G. al Comunei Ştefan cel Mare a permis 
formularea unor propuneri şi orientări pentru principalii factori de dezvoltare economico-
socială, în profil teritorial.  

Studiul astfel elaborat şi aprobat va reprezenta pentru autorităţile administraţiei 
publice cadrul economico-social şi urbanistic de stabilire a priorităţilor de intervenţie în 
acest teritoriu. De asemenea, va oferi elemente de temă pentru planurile de amenajare 
teritorială, iar pentru investitori, informaţii utile asupra resurselor naturale şi umane, cu 
posibilităţi de valorificare imediată sau în perspectivă mai largă. 

P.U.G. reprezintă o etapă obligatorie şi de importanţă majoră în ansamblul 
documentaţiilor de amenajare a teritoriului, stabilită prin Legea nr. 350/2001. 
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a. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 
 

3.2.1. Direc ţii posibile de evolu ţie a comunei Ştefan cel Mare 
Problematica dezvoltării rurale şi noile raportări dintre agricultură şi industrie, dintre 

comuna şi zonele învecinate, impun o reconsiderare teoretică şi conceptuală, faţă de care 
nu se pot formula soluţii practice eficiente. Înnoirea aparatului teoretico-metodologic este 
impusă de restructurarea unor fenomene sociale cunoscute: industrializarea, urbanizarea, 
migraţiile rural-urbane, etc., precum şi de apariţia unor fenomene noi în perioada actuală 
de tranziţie: 
 - modificarea formelor de proprietate a terenului,  
 - restructurarea industriei,  
 - întoarcerea unei părţi a populaţiei din mediul urban în mediul rural, etc. 
 Dezvoltarea sau regenerarea unor aşezări rurale limitrofe este determinată 
semnificativ de schimbările care se produc în structura economiei locale, în structura 
populaţiei şi în cultura comunitara. Conform politicii de dezvoltare rurală a Uniunii 
Europene, dezvoltarea localităţilor rurale pentru perioada 2015 – 2025 se concentrează pe 
trei teme (cunoscute sub numele de „axe tematice”). Acestea sunt: 

• ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier; 
• ameliorarea mediului şi a zonelor rurale; 
• ameliorarea calităţii vieţi în zonele urbane şi încurajarea diversificării economiei 

urban/rurale.  
Dezvoltarea în perspectivă a comunei Ştefan cel Mare se va axa în primul rând pe 

valorificarea raţională a resurselor locale, atât fizice, cât şi umane. Astfel, din categoria 
resurselor fizice se are în vedere în primul rând potenţialul agro – pedo – climatic, ca 
principala resursă care susţine sectorul agricol, resursele de apă (potenţialul hidrografic), 
vegetaţia naturală, diversitatea speciilor. 

Se adaugă resursele umane ale comunei, din punct de vedere economic 
prezentând interes resursele de forţă de muncă. Astfel, o creştere economică susţinută 
implică folosirea cât mai completă şi cu o eficienţă sporită a forţelor de muncă. Comparativ 
cu alte judeţe, judeţul Vaslui dispune de resurse importante de forţă de muncă, ceea ce 
conduce la un cost redus al muncii. Caracteristice comunei Ştefan cel Mare sunt însă 
sporul natural în scădere, debutul fenomenului de îmbătrânire a populaţiei şi emigrarea 
masivă, probleme care necesită rezolvarea prin crearea de noi locuri de muncă, 
asigurarea unor condiţii moderne de viaţă, acces la servicii publice calitative, etc. 

Totodată, dezvoltarea comunităţii trebuie să ţină cont de caracterul limitat al 
resurselor (de capital uman, natural şi financiar) ce împiedică o autoritate publică să 
gestioneze toate problemele comunităţii, precum şi de alocarea echilibrată a acestora. 

Evoluţia din punct de vedere economic reprezintă un deziderat imperativ nu numai 
în scopul satisfacerii cerinţelor materiale de bază ci şi pentru asigurarea resurselor în 
scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, răspunzând cerinţelor pentru ocrotirea sănătăţii, 
educaţie, dezvoltare socială şi mediu înconjurător mai bun. Pentru a avea efecte benefice 
pe termen lung, dezvoltarea economică, socială şi de mediu trebuie să constituie 
componente de bază ale dezvoltării durabile.  

Realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care 
să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare, politicile, planificarea strategică, precum şi 
realizarea programelor şi proiectelor făcându-se cu respectarea câtorva direcţii: 

� Dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări de 
cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de catre populaţie şi 
agenţii; 

� Realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public - privat;  
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� Integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic 
simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi 
integrarea politicilor de dezvoltare a comuna cu politicile de dezvoltare ale 
judeţului şi ale regiunii din care face parte; 

� Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 
energetice, materiale, financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de 
resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural; 

� Fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de 
dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 
spaţială; 

� Identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa 
între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii; 

� Protecţia mediului;  
� Asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice, 

informaţii statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general şi 
planurile de urbanism zonal). 

 
 Posibilitatea realizării unei creşteri economice durabile se impune a fi valorificată 
prin intervenţia adecvată a tuturor factorilor conştienţi care acţionează la nivel economic şi 
nu numai. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a potenţialului economic 
disponibil şi intensificarea creşterii economice este necesară întocmirea şi aplicarea unei 
strategii riguros fundamentate care să aibă ca obiectiv pe termen scurt refacerea şi 
depăşirea nivelului economic general realizat anterior anului 1989, iar ca obiectiv pe 
termen lung atingerea unui nivel economic net superior.  
 Din evaluarea stării economico-sociale a comunei şi din analiza posibilităţilor 
plauzibile de evoluţie pozitivă în viitor a spaţiului studiat, au rezultat o serie de priorităţi şi 
oportunităţi ce pot jalona perspectiva acestei comune. Propunerile sunt prezentate pe 
domenii, în funcţie de eficienţa lor socială şi economică şi au valoare orientativă. 
 Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesităţile 
imediate semnalate. Îndeplinirea acestor deziderate se va putea face în funcţie de 
fondurile de care dispune comuna – fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. 
Ordinea acestor priorităţi se va stabili de către consiliul local. 
 
 

DOMENII PRIORITĂŢI 
AGRICULTURĂ • creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin 

extinderea parcului auto; 
• diversificarea producţiei agricole;  
• înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale 

crescătorilor de animale; 
• sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli; 
• realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru 

combaterea alunecărilor şi eroziunii şi îmbunătăţirea 
potenţialului fertil al solurilor din U.A.T.;  

• exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor; 
• utilizarea terenurilor degradate şi neproductive pentru 

împădurire;  
• stimularea asocierii proprietarilor de terenuri agricole; 

INDUSTRIE • valorificarea producţiei locale prin capacităţi proprii de 
prelucrare; 
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DOMENII PRIORITĂŢI 
• reconsiderarea meseriilor tradiţionale; 
• modernizarea şi asigurarea infrastructurii destinate 

investiţiilor industriale; 
• susţinerea dezvoltării imm-urilor şi stimularea implicării într-

o mai mare măsură a micului antreprenorat local; 
• atragerea capitalului investiţional autohton şi străin. 

TURISM • realizarea structurilor turistice de cazare şi alimentaţie;  
• amenajarea unor spaţii de campare şi dotarea acestora cu 

utilităţi specifice;  
• modernizarea echipărilor edilitare, modernizarea şi 

reabilitarea drumurilor comunale în vederea creării 
posibilităţilor de dezvoltare a agro-turismului; 

• construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor 
locuinţelor şi a utilităţilor conexe în vederea practicări agro-
turismului (valorificarea surplusului de camere de locuit);  

• realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în 
vederea construirii de pensiuni agroturistice;  

• valorificarea produselor obţinute în gospodării prin agricultura 
locală - ca urmare a cerinţei tot mai mari a turiştilor pentru 
produsele naturale;  

• înfiinţarea unui punct de comercializare a produselor de 
artizanat specifice U.A.T.;  

• organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor în 
domeniul turismului şi agroturismului.  

SERVICII • dezvoltarea unei infrastructuri de alimentaţie publică specifică 
turismului de tranzit;  

• încurajarea întreprinzătorilor ce desfăşoară activităţi legate de 
prestarea de servicii către populaţie sau agenţi economici. 

REŢEAUA DE 
LOCALITĂŢI 

• revitalizarea prin diversificarea funcţiilor economice, 
îmbunătăţirea dotării şi echipării; 

• coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ 
coerent şi prin aplicarea legii privind autorizaţiile de 
construire. 

POPULAŢIA ŞI 
RESURSELE DE 
MUNCĂ 

• menţinerea numărului de locuitori;  
• stimularea creşterii natalitatii;  
• creşterea speranţei de viaţă;  
• ameliorarea, îmbunătăţirea calităţii vietii;  
• crearea de noi locuri de muncă;  
• reducerea riscului de îmbolnăvire;  
• imbunătăţirea dotării dispensarului uman; 
• realizarea de acţiuni de educaţie pentru sănătate. 

LOCUIREA • creşterea gradului de confort a comuna prin crearea unui fond 
locativ modern, echipat la standardele actuale;  

• stimularea construirii de locuinţe din materiale durabile, cu 
finisaje superioare. 

DOTĂRI SOCIAL 
CULTURALE 

• imbunătăţirea permanentă a dotării şcolilor şi grădiniţelor, 
asigurarea tuturor condiţiilor necesare;  
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DOMENII PRIORITĂŢI 
• imbunătăţirea continuă a fondului de carte din bibliotecile 

şcolilor.  
• dotarea şcolilor cu baze sportive;  
• amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea acestora cu mobilier 

urban. 
ECHIPARE TEHNICĂ 

CIRCULAŢIE • finalizarea lucrărilor de pietruire a drumurilor satesti, în 
vederea asfaltarii acestora şi in felul acesta a creşterii 
gradului de acesibilitate;  

• reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale: asfaltarea 
drumurilor săteşti;  

• realizarea şi amenajarea de noi drumuri săteşti în zonele 
de extinderi ale intravilanului U.A.T.: 

• clasarea/reclasarea ca drumuri judetene a drumurilor 
comunale care asigura legatura unor sate ale U.A.T. cu 
sate din comunele alaturate 

• clasarea ca drumuri comunale a drumurilor satesti care 
asigura legatura unor sate ale comunei cu sate din 
comunele alaturate 

• realizarea unui drum ocolitor în vederea eliminării traficului 
greu din zona centrală şi rezidenţială a localităţii Ştefan cel 
Mare; 

• reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor agricole de pe 
teritoriul administrativ al comunei Ştefan cel Mare; 

• realizarea de trotuare, alei pentru circulaţia pietonală şi 
piste pentru biciclisti; in zonele de interes public şi cu 
circulatie pietonala intensa in apropierea scolilor, primariei, 
bisericilor, magazinelor, 

• amenajarea staţiilor de autobuz pentru calatori, în vederea 
asigurării condiţiilor optime de aşteptare, informare, 
îmbarcare, şi debarcare;  

• amenajarea de spaţii de parcare; in zona obiectivelor socio 
- culturale 

• marcarea şi semnalizarea  corespunzătoare a drumurilor 
care străbat teritoriul comuna; 

• modernizarea intersecţiilor de drumuri din comuna Ştefan 
cel Mare; 

• reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente 
pe raza comunei Ştefan cel Mare (întrucât majoritatea 
podurilor exitente au capacitatea portantă depăşită)  

• construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de 
drumuri, acolo unde este necesar; 

• asigurarea mijloacelor de transport pentru elevii care fac 
naveta între satele comunei; 

• decolmatarea şanţurilor existente adiacente drumurilor ce 
strabat comuna, in vederea colectarii şi dirijarii apelor 
pluviale in afara zonei drumurilor şi pentru a avita 
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DOMENII PRIORITĂŢI 
inundatiile, 

• amenajarea de rigole şi şanţuri betonate pentru evitarea 
eroziunii solului, precum şi podeţe de descărcare acolo 
unde este necesar, în vederea colectării apelor pluviale; 

 
GOSPODĂRIREA 
APELOR 

• amenajarea cursului râurilor, pâraielor şi plantarea zonei cu 
arbori pentru stoparea alunecărilor de teren; 

• regularizarea şi întreţinerea albiei râului Telejna şi a albiilor 
pâraielor care străbat intravilanul; 

ALIMENTARE CU 
ENERGIE ELECTRICĂ 

• extinderi ale reţelei de joasă tensiune pe suprafeţele nou 
introduse în intravilan; 

• electrificarea tuturor locuinţelor din intravilan; 
ALIMENTARE CU AP Ă • extindere reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat 

pentru toate localităţile componente U.A.T.; 
• studierea posibilitatilor de realizare a unei retele de apa din 

surse proprii prin puturi forate de mare adancime pana la 
identificarea unui strat de apa potabila 

CANALIZARE  • înfiinţare sistem centralizat de canalizare şi staţie de 
epurare în satele componente;  

 
PROTEJAREA ZONELOR 
PE BAZA NORMELOR 

SANITARE 
• se vor delimita zonele de protecţie cimitire, captări de apă, 

cursuri de apă, staţii de pompare, de clorare, rezervoare, 
staţie de epurare. 

FAŢĂ DE CULUARE 
TEHNICE 

• se vor delimita zonele de protecţie a reţelelor edilitare şi se 
vor stabili condiţiile de construire. 

ZONE CU RISCURI 
NATURALE 

• se vor lua măsurile necesare pentru înlăturarea 
cauzelor(îndiguiri, regularizări, împăduriri, etc.). 
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b. OPTIMIZAREA RELA ŢIILOR ÎN TERITORIU 
 

Optimizarea relaţiilor în teritoriu îşi propune identificarea principalelor măsuri care 
trebuie adoptate în scopul eficientizării, optimizării şi stimulării dezvoltării comunei. Cu 
toate acestea, localităţi componente ale comunei Ştefan cel Mare pot trece oricând la un 
nivel superior, evoluţia lor fiind determinată de pierderea sau câştigarea unor funcţii 
economice şi implicit de evoluţia demografică.  

Legăturile localităţilor componente ale comuna cu celelalte localităţi ale judeţului se 
realizează prin intermediul căilor de comunicaţie: rutiere si/sau feroviara.  

Comuna este strabatuta de o retea de drumuri care constituie trama stradala 
principala şi anume: drumul naţional DN 15D – asfaltat, drumul judeţean DJ 247 
traverseaza comuna de la est la vest şi drumurile comunale DC 1, DC 2, DC 109, DC 110, 
DC 110A – drumuri asfaltatzte partial, acestea facand legatura intre sate.  

Reţeaua secundara destul de densă de drumuri locale/satesti completeaza sistemul 
de circulatie rutiera la nivelul comuna. 

Intre comuna Ştefan cel Mare şi localităţile învecinate s-au stabilit de-a lungul 
timpului relaţii reciproce sociale, de muncă, pentru aprovizionare şi servicii, generatoare 
de deplasari.   

Analizand situatia existenta şi perspectivele dezvoltarii, se poate afirma că sistemul 
de circulaţie rutieră pe teritoriul comunei asigură în prezent legături terestre relativ 
satisfăcătoare cu localităţile rurale şi comunele apropiate, in condiţiile modernizării şi 
reabilitării reţelei locale de căi rutiere (prin asfaltare). 
  Prognozand o crestere a traficului generata de dezvoltarea economica a comuna 
pentru optimizarea circulatiei auto se recomanda/propune realizarea unui ocolitor în 
vederea eliminării traficului greu din zona centrală şi rezidenţială a localităţii Ştefan cel 
Mare. 

Între comunei Ştefan cel Mare şi localităţile învecinate s-au stabilit de-a lungul 
timpului relaţii reciproce de muncă, aprovizionare şi servicii. Cele mai importante relaţii 
sunt însă cele care se stabilesc între comunei Ştefan cel Mare şi municipiul Vaslui, 
principala localitate urbană care polarizează teritoriul studiat.  

Comuna constituie, în măsura posibilităţilor de care dispune, o sursă de 
aprovizionare, dar şi un consumator al unor produse şi servicii pe care le oferă comuna. 
Sistemul de relaţii este constituit în principal din deplasările pentru muncă (navetismul), 
aprovizionarea cu produse şi bunuri de larg consum, sau, dimpotrivă, pentru 
comercializarea în special a produselor agroalimentare (aprovizionarea comunelor care 
absorb surplusul de produse agricole şi determină specializarea agriculturii), cât şi din 
deplasările pentru învăţământ preuniversitar, pentru serviciile specializate din domeniul 
sănătăţii, pentru serviciile financiar-bancare.  
 Se prevede o atenuare a discrepanţelor dintre nivelul de dezvoltare al zonei 
studiate şi cel al zonei urbane prin asigurarea unor condiţii de trai moderne şi prin mărirea 
gradului de confort, în acest scop fiind necesară în primul rând introducerea 
componentelor esenţiale de echipare edilitară (reţea de alimentare cu apă şi gaz, reţea de 
canalizare în sistem centralizat, staţie de epurare, sistem de colectare a deşeurilor) şi 
modernizare a infrastructurii de transport.  

Nu se întrevăd mutaţii majore în ceea ce priveşte folosinţa terenurilor, dar 
practicarea unei agriculturi performante necesită înfiinţarea de asociaţii şi ferme agricole, 
precum şi utilizarea raţională a resurselor reprezentate de terenul arabil, păşuni, fâneţe. 

Forţa de muncă excedentară va trebui să fie ocupată pe piaţa locală, prin crearea 
de noi locuri de muncă, în vederea stopării declinului demografic şi a procesului de 
degradare a structurilor demografice. 
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Problema dezvoltării comuna nu poate fi scoasă din contextul dezvoltării regionale, 
ea nu este generată de lipsa terenurilor destinate dezvoltării şi nici de condiţiile de locuire 
necorespunzătoare, ci de deficienţele de natură economică. 

Rezolvarea problemelor administrative ale comuna pe teritoriul altor localităţi 
(bancare, juridice, de sănătate şi învăţământ) nu poate fi o soluţie de viitor, ci se impune 
proiectarea unui sistem funcţional, urmărind o urbanizare controlată şi nu o urbanizare 
forţată: măsurile urbanistice trebuie însoţite de măsuri instituţionale – este necesară 
crearea unui organism care să coordoneze şi să monitorizeze dezvoltarea sistemului. 

Ridicarea nivelului de trai al populaţiei comuna impune mobilizarea de fonduri 
pentru modernizarea structurilor demografico-economice şi dezvoltarea pieţei muncii, în 
vederea apropierii de standardele U.E. 
 



Actualizare Plan Urbanistic General Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţul VASLUI   
CAPITOLUL 3 – PROPUNERI  DE ORGANIZARE  URBANISTICA  

2020 

 

Pagina   |   121  

 

 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVIT ĂŢILOR 
 

Analiza activităţilor care se desfăşoară în comunei Ştefan cel Mare a relevat faptul 
că, din punct de vedere economic, această unitate teritorial administrativă se remarcă prin 
caracterul predominant agricol al activităţilor, însă este vorba despre o agricultură 
subzistenţială, individualistă, care implică un mare volum de forţă de muncă dar cu 
eficienţă redusă. Dacă ne referim la numărul de unităţi economice active pe raza comunei, 
se constată numărul mare al unităţilor care prestează servicii de comercializare a bunurilor 
de larg consum, urmat de câteva mici unităţi ale industriei alimentare care se bazează pe 
materia primă locală, provenită din agricultură. 

Ca disfuncţionalităţi majore ale sectorului economic menţionăm în primul rând 
subdezvoltarea sectorului agricol, care, în prezent este unul individual, subzistenţial şi 
neperformant, dezvoltarea exagerată a comerţului, care induce o atitudine consumistă pe 
fondul unei puteri de cumpărare relativ redusă şi absenţa/insuficienta dezvoltare a unor 
domenii care pot conduce la diversificarea activităţilor economice şi creşterea nivelului de 
trai din U.A.T.: serviciile pentru populaţie, meşteşugurile tradiţionale, turismul.  

Pentru dezvoltarea comunei Ştefan cel Mare este necesară o politică complexă, 
care să includă gospodărirea resurselor naturale locale, dezvoltarea agriculturii la 
standarde europene (depăşirea nivelului de agricultură de subzistenţă) adaptată la 
condiţiile şi realităţile locale, diversificarea activităţilor economice prin dezvoltarea micii 
industrii în concordanţă cu legislaţia de mediu şi în acord cu cerinţele pieţei, atragerea 
investitorilor, dezvoltarea serviciilor, valorificarea resurselor umane ale comuna, 
evidenţierea valorilor cadrului natural şi a celui cultural local.  

 
Unul din principalele documente care direcţionează dezvoltarea în mediul rural este 

Planul Na ţional de Dezvoltare 2014 – 2020  care grupează 6 priorităţi naţionale de 
dezvoltare. Pentru autorităţile locale din zonele rurale , prioritatea cea mai relevantă a 
Planului Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020 este prioritatea num ărul 5 – Dezvoltarea 
economiei şi creşterea productivit ăţii în sectorul indistrial-agricol . 

Planul Naţional de Dezvoltare are în vedere aplicarea unui model multifuncţional de 
dezvoltare industială şi agricolă. În acest sens, s-au identificat următoarele sub-priorităţi: 

1. Creşterea competitivit ăţii economiei agro-alimentare şi silvice prin 
adaptarea ofertei la cerin ţele pie ţei. 

2. Creşterea standardelor de via ţă în zonele rurale prin diversificarea 
activit ăţilor rurale. 

3. Dezvoltarea economic ă durabil ă a fermelor şi a exploata ţiilor forestiere. 
4. Promovarea ini ţiativelor locale de tip „LEADER”. 
5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 
 
1. Creşterea competitivit ăţii economiei agro-alimentare şi silvice prin 

adaptarea ofertei la cerin ţele pie ţei. În cadrul acestor sub-priorităţi se vor realiza acţiuni 
precum: 

• Crearea şi îmbun ătăţirea infrastructurii rurale de la nivelul fermei , prin: 
- realizarea de căi de acces la fermele agricole şi forestiere, 
- alimentarea cu energie electrică,  
- asigurarea unui sistem de management al apei la nivelul fermei (ex: construcţia, 

modernizarea sistemelor de irigaţii, drenaj, furnizarea apei). 
• Modernizarea fermelor  prin: 
- acţiuni de retehnologizare a echipamentelor în vederea atingerii standardelor de 

calitate impuse de UE.  
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• Creşterea valorii ad ăugate a produc ţiei agricole şi forestiere  prin: 
- utilizarea unui sistem competitiv de prelucrare şi marketing al produselor 

agroalimentare şi silvice. 
• Creşterea valorii economice a p ădurilor  prin: 
- acţiuni de retehnologizare a unităţilor de prelucrare a lemnului, în scopul creşterii 

valorii economice a pădurilor. 
• Instruirea profesional ă în agricultur ă, prin: 
- sporirea calificării fermierilor şi a altor persoane care desfăşoară activităţi agricole 

sau activităţi conexe. 
• Sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri , prin: 
- încurajarea tinerilor fermieri în practicarea unei agriculturi moderne, 
- acordarea de facilităţi privind instalarea tinerilor fermieri, 
- sprijinirea financiară pentru demararea activităţilor agricole şi silvice. 
• Pensionarea anticipat ă, prin: 
- acordarea de compensaţii financiare fermierilor vârstnici în schimbul cedării 

exploataţiei sau a dreptului de folosinţă a acesteia, tinerilor fermieri. 
• Acordarea de servicii de consultan ţă, prin: 
- organizarea unui sistem unitar pentru toţi partenerii pieţei din lanţul de 

comercializare a produselor agricole, 
- crearea serviciilor de management şi de consultanţă agricolă. 
• Îmbun ătăţirea calit ăţii produc ţiei şi a particip ării la schemele de calitate , 

prin: 
- pregătirea fermierilor şi a celorlalte persoane implicate în activităţile agricole în 

scopul sprijinirii îmbunătăţirii calităţii producţiei şi a participării la schemele de calitate. 
• Sprijinirea fermelor de semi-subzisten ţă pentru a deveni viabile , prin: 
- sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă care, pe baza unui plan de afaceri îşi vor 

demonstra capacitatea de a deveni entităţi viabile, competitive pe piaţă, prin îmbunătăţirea 
calităţii produselor, a sistemului de comercializare etc.  

- sprijinul pentru dezvoltarea fermelor de semi-subzistenţă, în scopul creşterii 
viabilităţii economice a fermelor, creşterii veniturilor agricultorilor şi reorientării producţiei 
agricole în funcţie de cererea şi oferta pieţei. 

• Stimularea constituirii şi func ţionării grupurilor de produc ători , prin: 
- dezvoltarea reţelelor specializate de producţie, prelucrare şi comercializare, a 

căror funcţionare să se alinieze standardelor comunitare, 
- încurajarea formării grupurilor de producători agricoli.  
 
2. Creşterea standardelor de via ţă în zonele rurale prin diversificarea 

activit ăţilor rurale. Această sub-prioritate se va realiza prin următoarele acţiuni: 
- Instalarea serviciilor de baz ă în raport cu infrastructura la scar ă mic ă, prin 

crearea de drumuri comunale care asigură legătura între sate şi/sau între resedinţa de 
U.A.T. şi localitatile componente, telecomunicaţii, transport energie şi infrastructură de apă 
ca servicii de bază la scară mică. 

- Dezvoltarea activit ăţilor non-agricole , prin dezvoltarea activităţilor 
meşteşugăresti (procesarea lemnului, confecţionarea obiectelor artizanale, ceramică, 
croitorie, broderie, tricotaje, prelucrarea pieilor, a papurei şi răchitei, instrumente muzicale 
tradiţionale) care să absoarbă surplusul de forţă de muncă şi să implice într-o mai mare 
măsură tinerii în activităţi meşteşugăreşti, servicii, agro-turism, cultivarea/recoltarea de 
fructe de pădure, sericicultură, apicultură. 

- Crearea şi dezvoltarea de afaceri în spa ţiul rural prin crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi, prin crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ce reprezintă 
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sectoare din amontele şi avalul producţiei agricole şi care oferă posibilităţi noi de locuri de 
muncă, dar şi o piaţă de desfacere a produselor agricole brute. 

- Încurajarea activit ăţilor în domeniul agro-turismului şi turismului urban , prin 
înfiinţarea unor centre de informare, crearea unei infrastructuri de recreere ce oferă acces 
la zonele naturale, dar şi promovarea de produse turistice (suveniruri etc.). 

- Menţinerea, restaurarea şi îmbun ătăţirea patrimoniului istoric şi cultural al 
spa ţiului rural , prin renovarea satului românesc, precum şi păstrarea şi promovarea 
patrimoniului istoric şi cultural. 

- Promovarea informa ţiilor despre o anumit ă zonă rurala subdezvoltat ă şi 
despre strategiile de dezvoltare local ă, prin promovarea zonelor rurale de rang inferior 
prin elaborarea de studii zonale şi strategii locale. 

 
3. Dezvoltarea economic ă durabil ă a fermelor şi a exploata ţiilor forestiere 
Între acţiunile indicative avute în vedere se numără următoarele: 
- Sprijinirea financiar ă a fermierilor din zonele montane , prin acordarea de 

compensaţii financiare a celor fermieri care îşi desfăşoară activitatea în astfel de zone. 
- Sprijinirea financiar ă a fermierilor din zonele cu handicap natural ,  
- Acordarea de pl ăţi compensatorii aferente programului Natura 2000 , 
- Sprijinirea prin pl ăţi pentru agro-mediu şi bun ăstarea animalelor , prin: 

o sprijinirea fermierilor în vederea utilizării terenurilor agricole prin metode 
care sunt compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului, 

o conservarea peisajului, a resurselor naturale, a solului şi diversităţii 
genetice, 

o acordarea de sprijin financiar pentru fermieri în vederea conştientizării 
importanţei acestor aspecte şi practicării unei agriculturi ecologice. 

- Acordarea de prime de împ ădurire a terenurilor agricole sau neagricole  şi de 
organizare a unor sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole, prin acordarea unor prime 
destinate înfiinţării sistemelor agro-forestiere, ce combină sistemele de agricultură 
extensivă şi cele forestiere. 

- Refacerea poten ţialului produc ţiei forestiere  prin introducerea de acţiuni de 
prevenire împotriva calamităţilor naturale şi incendiilor, prin acţiuni integrate de împădurire 
şi de creare a unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere.  

 
În acelaşi timp, dezvoltarea economică a comunei Ştefan cel Mare trebuie să aibă 

în vedere orientarea către realizarea obiectivelor propuse în cadrul Planului Na ţional 
Strategic de Dezvoltare 2014 – 2020 : 

• Creşterea competitivit ăţii sectoarelor agricol şi forestier  - cu următoarele 
obiective operaţionale:  

- îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea creşterii capacităţii 
manageriale a agricultorilor şi proprietarilor de păduri;  

- restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor 
agricole; 

- restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole şi 
a celor forestiere.  

• Îmbun ătăţirea mediului în spa ţiul rural subdezvoltat - se bazează pe 
următoarele obiective operaţionale: 

- promovarea managementului durabil al terenului agricol; 
- sprijinirea agriculturii ecologice; 
- conservarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală ce sunt ameninţate 

de schimbarea modului de folosinţă a terenului;  
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- protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea utilizării 
substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului în substanţe 
organice; 

- protejarea resurselor de apă prin limitarea scurgerii substanţelor poluatoare în 
reţeaua hidrografică şi infiltrarea în apele subterane; 

- conservarea biodiversităţii pe terenurile agricole şi a coridoarelor de circulaţie 
(benzile înierbate).  

 
• Calitatea vie ţii în zonele urbane şi diversificarea economiei rurale, cu 

următoarele obiective operaţionale: 
- dezvoltarea multifuncţionalităţii zonelor rurale slab dezvoltate; 
- dezvoltarea şi stimularea în spaţiul rural a microîntreprinderilor; 
- creşterea atractivităţii zonelor rurale subdezvoltate şi renovarea localităţilor; 
- dezvoltarea potenţialului uman necesar pentru diversificarea economiei rurale.  
 
Dezvoltarea precum şi revitalizarea activităţilor economice în arealul comuna poate 

fi dinamizată prin iniţierea unor proiecte şi accesarea resurselor financiare reprezentate de 
Fondurile Structurale, în vederea reducerii disparităţilor atât din interiorul teritoriului studiat 
cât şi între teritoriul studiat şi localităţi din Uniunea Europeană.  

Capitolul 3.4. “Dezvoltarea activit ăţilor ” urmăreşte, pe baza analizei situaţiei 
existente, propunerea de soluţii care să rezolve disfuncţionalităţile prezente şi să conducă 
la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate economică din comunei Ştefan cel Mare. 
Propunerile de dezvoltare vor fi realizate pe sectoare de activitate, cu evidenţierea, la 
sfârşitul capitolului, a domeniilor eligibile pentru accesarea Fondurilor Structurale. 

3.4.1.Sectorul primar (agricultura şi silvicultura) 
3.4.1.1. Agricultura 
Agricultura reprezintă o activitate tradiţională, în totalitate privată, bazată în 

principal pe cultura plantelor şi secundar pe creşterea în sistem extensiv a animalelor, în 
special a ovinelor. Agricultura, ca subramură a sectorului primar, trebuie să răspundă 
următoarelor cerinţe: 

- producerea de materii prime alimentare şi de alimente necesare 
aprovizionării populaţiei;  

- producerea de materii prime pentru industria prelucrătoare a comuna; 
- conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună, dar şi a echilibrului 

ecosistemului; 
- îmbogăţirea potenţialului turistic prin conservarea patrimoniului 

peisagistic; 
- armonizarea funcţiilor sociale şi culturale cu cea economică.  

Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele  pe termen scurt  şi mediu  
care se impun în comuna Ştefan cel Mare sunt: 

� depăşirea stadiului agriculturii de subzistenţă şi trecerea la obţinerea de producţii 
agricole în scopul obţinerii de producţie – marfă, cu generarea de venituri; 

� ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi îmbunătăţirea parametrilor 
calitativi ai acesteia; 

� diversificarea activităţilor agricole şi a celor conexe agriculturii în scopul creşterii 
veniturilor, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi eficientizării economiei gospodăriilor; 

� realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea şi prevenirea 
alunecărilor de teren, a eroziunii solului şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al 
solurilor din U.A.T.; 
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� îmbunătăţirea practicilor agricole prin creşterea competenţelor profesionale ale 
resurselor umane care lucrează în agricultură.  

Obţinerea unor randamente ridicate în agricultură şi dezvoltarea comunităţii rurale a 
comunei Ştefan cel Mare impune luarea unor măsuri, adaptate condiţiilor sociale şi 
pedoclimatice ale zonei: 

1. creşterea gradului de mecanizare în agricultură prin achiziţia şi dotarea 
gospodăriilor cu maşini şi utilaje agricole atât pentru producţia vegetală cât şi 
pentru producţia zootehnică, în special tractoare, pluguri, discuri, semănători, 
cositori mecanice, instalaţii de muls şi alte utilaje performante (motocultoare de 
mici dimensiuni, mori şi tocătoare pentru furaje, etc.); 

2. eficientizarea activităţilor agricole din comuna (în extravilan) prin concentrarea 
proprietăţii agricole în ferme private; 

3. stimularea fermelor mici (a căror potenţial de aprovizionare a pieţelor locale este 
insuficient exploatat) ca soluţie de dezvoltare a agriculturii pe termen lung; 

4. diversificarea producţiei agricole prin: 
� dezvoltarea pomiculturii şi a viticulturii, soluţie adecvată de altfel şi pentru 

prevenirea alunecărilor de teren; 
� realizarea de investiţii în colectarea, depozitarea şi procesarea plantelor 

medicinale şi aromatice, a fructelor (se urmăreşte obţinerea unor produse 
cu valoare adăugată mare, de ex. dulceţuri, siropuri, gemuri, ceaiuri, 
etc.),  

� dezvoltarea apiculturii;  
� iniţierea şi dezvoltarea fermelor de produse agricole alternative, foarte 

cerute pe piaţa externă, de exemplu melci, broaşte, cu atât mai mult cu 
cât comuna deţine suprafeţe acoperite de apă;  

� cultivarea şi procesarea ciupercilor de cultură;  
5. construirea de sere şi solarii pentru legumicultură; 
6. îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor 

agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a acestora;  
7. înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale, în 

special ovine şi bovine / consolidarea fermelor familiale cu caracter comercial, 
completate cu utilităţi şi construcţii aferente proceselor tehnologice; sprijinirea 
funcţionării asociaţiilor crescătorilor de animale;  

8. sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli; 
9. organizarea de gospodării pilot multifuncţionale în domeniul vegetal, zootehnic 

şi agroturistic;  
10. realizarea de asolamente pentru mărirea capacităţii productive a solului; 
11. îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor şi fâneţelor prin: 

- lucrări de cartare agrochimică ; 
- combaterea eroziunii solului; 
- efectuarea de însămânţări şi supraînsămânţări; 
- efectuarea anuală a lucrărilor de întreţinere, utilizarea îngrăşămintelor 
naturale. 

12. având în vedere prezenţa efectivelor de bovine şi a celor de ovine, sunt 
necesare lucrări pentru menţinerea şi sporirea productivităţii păşunilor – ca bază 
furajeră pentru creşterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării 
păşunilor prin păşunatul excesiv şi măsuri pentru refacerea covorului vegetal: 
compartimentarea păşunii pe tarlale şi utilizarea alternativă a perimetrelor 
respective;  

13. utilizarea unor practici agricole specifice agriculturii ecologice:  
   - rotaţia culturilor;  
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- menţinerea pomilor, a marginilor culturilor, a haturilor pentru 
conservarea biodiversităţii de prădători naturali ai dăunătorilor 
culturilor agricole;  
- valorificarea îngrăşămintelor naturale organice din gospodării pentru 
creşterea fertilităţii naturale a solului precum şi pentru evitarea poluării 
solului;  

14. dimensionarea efectivelor de animale în funcţie de raportul optim între specii şi 
disponibilul local de furaje; 

15. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecţie creşterea bovinelor şi ovinelor, 
prin: 

- achiziţii de rase de animale cu material biologic valoros şi aplicarea însămânţărilor 
artificiale în vederea îmbunătăţirii producţiei zootehnice; 
- modernizarea adăposturilor, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, igenă şi de 
protecţie a animalelor, 
- obţinerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calităţii fânurilor şi 
a altor categorii de furaje,  
- înfiinţarea de centre de colectare a laptelui în localităţile componente ale comuna.  
16. respectarea normelor fito-sanitare şi sanitar-veterinare asigurându-se premisele 

dezvoltării unei agriculturi biologice; 
17. valorificarea potenţialului melifer al pomilor fructiferi, păşunilor, fâneţelor, prin 

dezvoltarea apiculturii; 
18. utilizarea terenurilor degradate şi neproductive pentru împădurire;  
19. acordarea de facilităţi şi stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în 

scopul împăduririi acestora; 
20. regularizarea cursurilor de apă din comuna, amenajarea şi întreţinerea albiilor şi 

malurilor râurilor şi pâraielor;  
21. conceperea şi implementarea unui sistem de management al apei la nivel de 

micro-fermă, fermă şi la nivel de U.A.T. (sisteme de drenaj, furnizarea apei). 
 

Dezvoltarea servicilor din agricultur ă: 
- înfiinţarea în comuna a unui centru de consultan ţă agricol ă în vederea formării 

profesionale şi informării agricultorilor; 
- înfiinţarea unui centru de perfecţionare a agricultorilor în ceea ce priveşte tehnicile 

agricole folosite, efectuarea lucrărilor agricole, utilizarea îngrăşămintelor chimice, etc.;  
- asigurarea unui grad ridicat de informare a populaţiei urbane cu privire la 

oportunităţile existente şi cerinţele ce trebuie respectate în sectorul agricol; 

3.4.2. Industria 
Activităţile industriale reprezintă 13 % din numărul total al unităţilor economice 

active în comunei Ştefan cel Mare, fiind reprezentate de mici unităţi ale industriei 
alimentare şi de producţie.  

Obiectivele de dezvoltare privind sectorul industrial vor urmări:  
- dezvoltarea integrată a ramurilor industriale, pe baza materiilor prime locale,  
- creşterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare, deci cu o valoare 

adăugată mare,  
- realizarea de produse sub marcă proprie;  
- dezvoltarea infrastructurii pentru asigurarea calităţii produselor; 
- creşterea nivelului activităţii antreprenoriale şi a abilităţilor manageriale locale; 
Măsurile propuse pentru dezvoltarea sectoului industrial productiv din U.A.T. Ştefan 

cel Mare se referă la:  
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� orientarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime locale spre "produse 
ecologice", produse "de nişă" şi mărci locale care să reprezinte branduri pentru 
comunei Ştefan cel Mare (de ex. brânzeturi, dulceţuri, compoturi, produse din 
carne tradiţionale, etc.); 

� modernizarea liniilor de producţie ale unităţilor industriei alimentare în scopul 
eficientizării producţiei, procesării unei cantităţi mai mari de materie prime şi 
asigurării unei calităţi ridicate a produselor rezultate; 

� înfiinţarea unei unităţi de prelucrare şi conservare a legumelor;  
� înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a peştelui şi a produselor aferente;  
� înfiinţarea şi amenajarea unui abator care să deservească crescătorii de 

animale locali şi asigurarea protecţiei producătorilor faţă de intermediari prin 
impunerea unor preţuri minime obligatorii pentru carnea de bovine, ovine, 
porcine;  

� asigurarea protejării mediului înconjurător prin achiziţionarea şi implementarea 
tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi energoeficiente; 

� reconsiderarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor 
locale prin: 

� legat de creşterea animalelor, se pot reactiva activităţi şi meşteşuguri 
conexe, de exemplu: 
o înfiinţarea unei unit ăţi pentru prelucrarea lânii  (darac şi tors) 

care să deservească atât comunei Ştefan cel Mare cât şi 
localităţile înconjurătoare; 

o înfiinţarea unui atelier de prelucrare a pieilor şi confec ţionare a 
obiectelor tradi ţionale de îmbr ăcăminte  (cojoace, bundiţe, 
căciuli), o continuare a vechiului meşteşug al cojocăritului; 

o realizarea de împletituri de lână (articole de îmbrăcăminte), care 
se pot comercializa în centrele urbane sau la diferite târguri de 
meşteşuguri; 

� înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti de împletituri din nuiele 
(mobilier din nuiele, obiecte decorative, etc);  

� înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti de împletituri covoare. 
o corelat cu activităţile industriale şi protecţia mediului, în comunei Ştefan cel 

Mare se pot dezvolta unităţi de reciclare a deşeurilor valorificabile, de ex. unitate 
de reciclare a PET-urilor, unitate de reciclare a deşeurilor de hârtie, unitate de 
reciclare a deşeurilor metalice;  

De asemenea, sunt necesare şi unele măsuri de ordin administrativ, cu rol 
stimulativ pentru dezvoltarea sectorului industrial: 

- fiscalitate care să faciliteze economisirea şi investiţia productivă (inclusiv 
stimulente fiscale); 

- asigurarea spaţiilor special destinate investiţiilor industriale; 
- modernizarea infrastructurii fizice care să favorizeze şi să încurajeze investitorii 

privaţi: modernizarea şi reabilitarea drumurilor din interiorul comuna, realizarea reţelei de 
alimentare cu apă, realizarea reţelei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, 
îmbunătăţirea serviciilor de telecomunicaţii, în special accesul la telefonie GSM şi Internet;  

- susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi stimularea implicării într-o mai mare măsură a 
micului antreprenorat local;  

3.4.3. Serviciile 
3.4.3.1. Comerţ, alimentaţia publică, servicii pentru populaţie 

 Propunerile de dezvoltare în sectorul comerţului şi alimentaţiei publice se referă la:  
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- înfiinţarea unor magazine specializate de tip minimarket pentru eliminarea 
magazinelor neconforme; 

- amenajarea unei pieţe agro-alimentare cu condiţii specifice de desfacere a 
produselor; 

- asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi produselor comercializate; 
- diversificarea bunurilor comercializate în comuna Ştefan cel Mare şi formarea unei 

structuri a bunurilor comercializate în concordaţă cu cerinţele pieţei; 
- asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor cu respectarea normelor igienico-

sanitare;  
- organizarea de cursuri / traininguri pentru formarea / perfecţionarea resurselor 

umane din domeniul comerţului şi alimentaţiei publice; 
- dezvoltarea unei infrastructuri de alimentaţie publică specifică turismului de tranzit: 

cafenele, patiserii, popasuri turistice, hanuri, etc.; 
- înfiinţarea unui depozit pentru achiziţionarea de materiale de construcţii;  
Dezvoltarea sectorului de servicii private pentru populaţie este încă subdezvoltat, 

fiind necesară înfiinţarea unor unităţi care să răspundă necesităţilor populaţiei locale:  
- înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii în domeniu întreţinerii şi reparării 

aparatelor electrocasnice, electrotehnice depanare, radio - TV; 
- înfiinţarea unei unităţi de prestări servicii pentru repararea încălţămintei şi 

croitorie;  
- înfiinţarea unor unităţi prestatoare de servicii de înfrumuseţare - frizerie, coafură;  
- înfiinţarea unor staţii de alimentare cu combustibili auto;  
- atragerea unor agenţii/punct bancar care să ofere servicii financiar - bancare;  
- înfiinţarea de unităţi ce prestează servicii de reparare şi întreţinere a 

autoturismelor. 
      S-a construit un sediul nou al primăriei, construcţie modernă, cu dotări adecvate.  

 
3.4.3.2. Transporturile 
Obiectivele generale în dezvoltarea infrastructurii de transporturi se referă la: 
� Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Ştefan cel Mare; 
� Reabilitarea reţelei de drumuri din comuna Ştefan cel Mare în vederea creşterii 

accesibilităţii şi a atractivităţii zonei pentru investiţii. 
Principalele propuneri în ceea ce priveşte domeniul transporturilor vizează 

următoarele:  
• finalizarea lucrărilor de pietruire a drumurilor satesti, în vederea asfaltarii acestora 

şi in felul acesta a creşterii gradului de acesibilitate al comunei;  
• reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale şi săteşti: asfaltarea drumurilor 

săteşti;  
• realizarea şi amenajarea de noi drumuri săteşti în zonele de extinderi ale 

intravilanului comuna: 
• clasarea/reclasarea ca drumuri judetene a drumurilor comunale care asigura 

legatura unor sate ale comunei cu sate din comunele alaturate 
• clasarea ca drumuri comunale a drumurilor satesti care asigura legatura unor sate 

ale comunei cu sate din comunele alaturate, 
• realizarea unui drum ocolitor în vederea eliminării traficului greu din zona centrală şi 

rezidenţială a localităţii Ştefan cel Mare; 
• reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor agricole de pe teritoriul administrativ al 

comunei Ştefan cel Mare; 
• realizarea de trotuare/piste pentru biciclisti şi alei pentru circulaţia pietonală; in 

zonele de interes public şi cu circulatie pietonala intensa in apropierea scolilor, 
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primariei, bisericilor, magazinelor. 
• amenajarea staţiilor de autobuz pentru calatori, în vederea asigurării condiţiilor 

optime de aşteptare, informare, îmbarcare, şi debarcare;  
• amenajarea de spaţii de parcare; in zona obiectivelor socio-culturale 
• marcarea şi semnalizarea  corespunzătoare a drumurilor care străbat teritoriul 

comunei; 
• modernizarea intersecţiilor de drumuri din comuna Ştefan cel Mare; 
• reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Ştefan 

cel Mare (întrucât majoritatea podurilor exitente au capacitatea portantă depăşită)  
• construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri, acolo unde este 

necesar; 
• asigurarea mijloacelor de transport pentru elevii care fac naveta între satele 

comunei; 
• decolmatarea şanţurilor existente; adiacente drumurilor ce strabat comuna, in 

vederea colectarii şi dirijarii apelor pluviale in afara zonei drumurilor şi pentru a 
evita inundatiile, 

• amenajarea de rigole şi şanţuri betonate pentru evitarea eroziunii solului, precum şi 
podeţe de descărcare acolo unde este necesar, în vederea colectării apelor 
pluviale; 

 
3.4.3.3. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială 
Obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea pe termen lung a 

serviciilor medicale sunt: 
• creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin îmbunătăţirea calităţii şi 

siguranţei actului medical;  
• asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate; 
• gestionarea eficientă a resurselor alocate sistemului de sănătate;  
• creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială;  
• sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor marginalizate şi excluse social. 

 
Propunerile pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială a 

populaţiei comunei Ştefan cel Mare sunt următoarele: 
- creşterea numărului de medici şi cadre sanitare medii (comuna beneficiază 

de asistenţă medicală precară în prezent); 
- dotarea şi echiparea cu aparatură şi materiale sanitare pentru intervenţii în 

cazurile de urgenţă a cabinetelor medicale din cadrul dispensarului medical 
al comunei Ştefan cel Mare; 

- vânzarea cabinetelor din cadrul dispensarului medical Ştefan cel Mare către 
medicii de familie, care să poată investi apoi în aceste imobile pentru a le 
aduce la standardele cerute; 

- înfiinţarea de puncte sanitare în toate localităţile din comuna Ştefan cel 
Mare; 

- asigurarea unei locuinţe de serviciu pentru medicii care deservesc comuna;  
- promovarea şi derularea unor campanii de educare / informare a populaţiei 

cu privire la beneficiile consultaţiilor regulate, efectuarea analizelor 
medicale, informarea cu privire la anumite boli, comportamentul adecvat 
pentru prevenţie;  

- asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate în şcolile şi 
grădiniţele din comuna; 
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- înfiinţarea unui cabinet de consiliere pentru copiii a căror părinţi sunt plecaţi 
la muncă în străinătate; 

- implementarea unui sistem de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele 
dezavantajate (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi);  

 
3.4.3.4. Învăţământul 

 Obiectivele dezvoltării învăţământului în comuna Ştefan cel Mare se referă la:  
� asigurarea accesului egal la educaţie; 
� ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, 

obţinerea de rezultate performante la testele naţionale; 
� îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ;  
� perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei; 
� reabilitatea infrastructurii de învăţământ;  
� creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi 

comunicare;  
� alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ.  
 
Propunerile pentru realizarea obiectivelor menţionate anterior sunt următoarele: 
 
a) reabilitarea infrastructurii de învăţământ: 
- reabilitarea/înfiinţarea şi dotarea corespunzătoare a bazelor sportive din 

comuna Ştefan cel Mare: săli de sport cu dotările aferente (vestiare, duşuri, 
materiale sportive) şi terenuri de sport (teren de handbal şi baschet, pistă 
pentru alergare, groapa cu nisip, etc.);  

- amenajarea spaţiilor de joacă pentru grădiniţe şi dotarea lor cu leagăne, 
topogane, etc;  

 
Referitor la perfecţionarea îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, aceasta 

depinde, pe de o parte de resursele umane implicate în actul predării, iar pe de altă parte 
de resursele materiale avute la dispoziţie. În acest sens, este necesară: 

 
b) îmbunătăţirea resurselor materiale avute la dispoziţie de unităţile de învăţământ: 
- modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, 

videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite discipline, 
etc.; 

- direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare noi (de 
fizică, chimie, biologie) / modernizarea şi dotarea cu materiale şi mijloace de 
învăţământ a laboratoarelor existente; 

- extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţii 
pentru unităţile şcolare prin conectarea la Internet a tuturor unităţilor şcolare 
din comuna Ştefan cel Mare şi înfiinţarea de laboratoare de informatică; 

- modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table 
magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe 
tematice, planşe murale, microscoape, etc.; 

- înfiinţarea de biblioteci şcolare în fiecare unitate de învăţământ şi înnoirea şi 
completarea fondului de carte existent; 

 
c) perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice implicate în procesul de 

învăţământ), prin:  
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- informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice 
organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, 
cercuri pedagogice; 

- motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la activităţi de 
formare continuă realizate la nivel zonal, regional, naţional; 

- promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice; 
- participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind folosirea 

tehnicii de calcul moderne şi a softurilor educaţionale; 
- utilizarea în procesul de învăţare a metodelor interactive în special, în vederea 

asigurării unui rol activ al elevilor în procesul de învăţare; 
- dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din ţară şi din 

străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe comune de 
dezvoltare şcolară; 

 
d) elaborarea unei oferte şcolare în concordanţă cu specificul economic al comuna 

şi al zonei, în vederea integrării rapide a tinerilor în viaţa economică şi socială se poate 
realiza prin:  

- proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum în care să se pună un accent mai 
mare pe discipline cu caracter practic, adaptate la specificul agricol local, 
respectiv discipline care să contribuie la formarea şi calificarea profesională 
a viitorilor agricultori, 

- organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural 
artistice; 

 
e) alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, a 

procesului de învăţământ, se poate realiza prin: 
- atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din sponsorizări, 

donaţii, programe de finanţare interne şi externe; 
- realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în 

învăţământ; 
 

3.4.3.5. Cultura, activităţile meşteşteşugăreşti tradiţionale 
- organizarea de activităţi cu caracter instructiv – educativ,  
- dotarea şi modernizarea bibliotecii oroşeneşti cu mobilier nou, tehnică 

modernă: bază de date (catalog) al cărţilor şi autorilor pe calculator, 
înfiinţarea unei săli de lectură şi documentare;  

- construirea unui amfiteatru in localitatea Ştefan cel Mare 
- înnoirea fondului de carte al bibliotecii şi actualizarea cu materiale şcolare şi 

de cultură generală: atlase geografice, atlase botanice, atlase istorice, 
dicţionare, albume de artă, reviste educative de tipul “National Geographic”, 
„Descoperă”, „Art Galery”, „Pictori celebri”, etc.; 

Referitor la meşteşugurile şi tradiţiile locale, în prezent, comunei Ştefan cel Mare, 
ca de altfel numeroase localităţi rurale din Podişul Moldovei, se confruntă cu problema 
migraţiei tinerilor înspre zonele urbane sau pentru muncă în alte ţări. În acest context, se 
impune imperativ conştientizarea faptului că valorile tradiţionale se pot păstra şi conserva 
doar prin continuitatea practicării acestora şi a transmiterii de la o generaţie la alta. 
Această migrare a tinerilor va duce cu timpul la pierderea tradiţiilor şi a specificului local.  

Este necesară aşadar implementarea unor proiecte având ca scop conştientizarea 
valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul integrării României în UE. 
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Astfel de proiecte pot reprezenta mijlocul de realizare a diferitor acţiuni care să 
contribuie la implicare mai activă a tinerilor în viaţa economico – socială a comuna şi la 
reînvierea vechilor meşteşuguri şi tradiţii: 

- utilizarea căminului cultural al comunei pentru organizarea de activităţi 
specifice satului românesc (de ex., învăţarea unor dansuri populare, 
revitalizarea meşteşugurilor locale prin organizarea unor ateliere 
meşteşugăreşti);  

- înfiinţarea unui Muzeu Etnografic – Istoric al comunei, care să includă 
obiecte casnice vechi, precum şi exponate descoperite în siturile 
arheologice locale;  

- înfiinţarea unui Centru de Practicare a Meşteşugurilor Tradiţionale pentru 
tineri care să aibă ca scop revitalizarea meşteşugurilor - iniţierea, în cadrul 
căminului cultural şi în colaborare cu autorităţile locale, a unor ateliere şi 
cercuri de învăţare – practicare a activităţilor tradiţionale, de ex. prelucrarea 
artistică a pieilor, cusături, împletituri din nuiele şi răchită, prelucrarea 
artistică a lemnului, etc.; 

- modernizarea şi extinderea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor 
pentru tineret;  

- asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural - artistice în 
cadrul şcolilor, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi extracurriculare, 
etc.); 

- stimularea accesului tinerilor la activităţi economice şi sociale din comuna 
prin informarea în legătură cu posibilităţile de finanţare; 

- organizarea de cursuri de calificare/recalificare organizate de către AJOFM 
VASLUI în parteneriat cu diferite organizaţii româneşti sau străine, de 
reînviere a unor meserii pe cale de dispariţie (de ex. potcovitul, şelăritul, 
etc.);  

- iniţierea unor dezbateri şi discuţii pe următoarele teme:  
� revitalizarea meşteşugurilor populare, ca posibilitate a 

dezvoltării comunităţii locale; 
� participarea tinerilor la dezvoltarea meşteşugurilor populare; 
� servicii oferite de AJOFM: medierea muncii (locuri de muncă 

vacante), informare/consiliere profesională, legislaţia privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj; 

� evidenţierea riscurile existente pentru tinerii aflaţi în situaţii de  
� abandon şcolar, şomaj, delicvenţă juvenilă, din zona urbană. 

 
 
3.4.3.6. Recreere şi sport 
În scopul dezvoltării sectorului de recreere şi sport se propun următoarele:  
• amenajarea/reamenajarea unui parc în centrul civic al comunei, dotat cu 

mobilier urban (bănci, coşuri pentru deşeuri, instalaţii de iluminat, alei pietonale);  
• construcţie nouă sală de sport; 
• reabilitarea şi modernizarea bazelor sportive pentru şcolile din localităţile 

componente, dotate cu sală de sport şi teren de sport; 
• amenajarea de locuri de joacă pentru grădiniţele din localităţi; 
• instalarea de corpuri de iluminat şi coşuri pentru colectarea deşeurilor pe spaţiile 

verzi; 
• stabilirea unor amplasamente pentru spaţii verzi publice în toate localităţile 

comunei Ştefan cel Mare;  
• amenajarea unei zone de agrement în localitatea Ştefan cel Mare prin: 
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- dotare cu mobilier urban: bănci pentru odihnă, mese, chioşcuri, spaţii 
pentru picnic, coşuri pentru deşeuri;  
- delimitarea unor terenuri pentru fotbal, tenis de câmp, baschet, etc;  

• redimensionarea spaţiilor verzi ale domeniului public conf. OUG 114/17.10.2007 
prin care se urmăreşte asigurarea unei suprafeţe de 26mp spaţiu verde / cap de 
locuitor în intravilanul localităţilor până în anul 2022; 

• amenajarea unor spaţii verzi publice şi locuri de agrement în toate localităţile 
componente ale comunei Ştefan cel Mare, lipsite de astfel de dotări;  

• amenajarea spaţiilor verzi publice din comuna prin: 
- curăţarea spaţiilor verzi şi a pomilor,  
- plantarea de pomi şi arbuşti ornamentali,  
- amenajarea de ronduri de flori, semănare ierbii, 
- instalarea de mobilier urban: bănci, chioşcuri, etc. 

3.4.4. Turismul 
Pe baza evaluării potenţialului turistic şi a premiselor de dezvoltare a turismului de 

care beneficiază comunei Ştefan cel Mare, principalele oportunităţi de dezvoltare a 
turismului sunt orientate către turismul de pescuit sportiv şi agrement acvatic, 
agroturismul, turismul  cultural – etnografic.  

� Turismul de agrement acvatic şi pescuit sportiv . Principalele dotări necesare 
sunt baza de cazare specifică (pensiuni agroturistice, campinguri) şi structurile 
de agrement, cât mai variate. 

 Dezvoltarea acestei forme de turism este favorizată de prezenţa pe teritoriul 
comunei Ştefan cel Mare a unei suprafeţe cu luciu de apă, care pot fi valorificate prin 
amenajarea unei zone de agrement dotată cu:  
 - terenuri de sport (fotbal, tenis, volei, handbal, baschet), terenuri de joacă pentru 
copii; 
 - spaţii de campare şi dotarea acestora cu utilităţile specifice (grupuri sanitare, apă 
curentă, iluminat etc.); 

- spaţii destinate ieşirilor în aer liber: spaţii pentru picnic, vetre pentru foc, puncte de 
colectare a gunoiului menajer; 

- organzarea de competiţii şi concursuri de pescuit sportiv care pot contribui la 
creşterea popularităţii comunei Ştefan cel Mare ca destinaţie pentru această formă de 
turism;  

 
 

� Turismul cultural – etnografic – istoric: în cazul acestei forme de turism este 
determinant potenţialul cultural, etnografic şi istoric caracteristic comunei Ştefan 
cel Mare şi zonei înconjurătoare. Dezvoltarea acestei forme de turism 
presupune:  

- iniţierea unor acţiuni de promovare şi informare turistică (pliante, panouri şi acţiuni 
de promovare) privind specificul etnografic al comuna şi al zonei din care face parte 
comuna Ştefan cel Mare; 

- renovarea şi conservarea construcţiilor cu valoare arhitecturală, culturală şi 
istorică (ca de biserica veche de lemn, casele cu acoperiş de şindrilă, casele memoriale); 

- dezvoltarea unităţilor agroturistice care permit turiştilor familiarizarea cu stilul de 
arhitectură tradiţional, cu tradiţiile culturale şi gastronomice, cu activităţile de fermă, cu 
viaţa de zi cu zi a locuitorilor, şi permit în acelaşi timp valorificarea produselor locale;  

- amenajarea unei stâni turistice, unde se pot servi mâncăruri tradiţionale, se pot 
observa activităţile specifice oieritului, modul de realizare al produselor tradiţionale de 
stână, obiectele şi instrumentele utilizate în mod tradiţional;  
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� Turismul şi agroturismul 
Turismul este acea formă de turism care este practicată în mediul rural, “la ţară” în 

aşezări umane la scară redusă, economia bazată pe producţia proprie şi structuri 
tradiţionale ale societăţii, şi se referă la rural ca activităţi şi stiluri de viaţă specifice lumii 
satului.  

Agroturismul este definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de gospodăria 
ţărănească spre consumul persoanelor care, pentru o anumită perioadă de timp, vin în 
mediul rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, pentru satisfacerea unui hobby, pentru 
studiu sau documentare, precum şi pentru alte activităţi specifice. Agroturismul este 
principala formă de turism care se va regăsi în oferta de produs turistic a pensiunilor 
agroturistice.  

Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului în comuna Ştefan cel Mare trebuie 
să ia în considerare următoarele aspecte:  

- modernizarea echipărilor edilitare ale comunei în vederea creării posibilităţilor de 
dezvoltare a agro-turismului: realizarea reţelei de alimentare cu apă, realizarea reţelei de 
canalizare şi a staţiei de epurare, alimentare cu gaz metan; 

- construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor locuinţelor şi a utilităţilor 
conexe în vederea practicări agro-turismului (valorificarea surplusului de camere de 
locuit);  

- realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în vederea construirii 
de pensiuni agroturistice;  

- valorificarea produselor obţinute în gospodării prin agricultura locală (lactate, 
fructe, produse de panificaţie, produse din carne) în oferta de agro-turism – asigurarea 
mesei - ca urmare a cerinţei tot mai mari a turiştilor pentru produsele naturale;  

- dezvoltarea ofertei de activităţi specifice gospodăriilor, incluse în oferta turistică 
locală ca şi atracţii turistice, de exemplu o excursie la stână, o zi la strânsul fânului, 
plimbări cu căruţa, experienţe gastronomice;  

- păstrarea elementelor de arhitectură tradiţională în vederea creării unei imagini 
turistice atrăgătoare a comuna dar şi pentru sublinierea autenticităţii locurilor;  

Dezvoltarea turismului facilitează apariţia unei pieţe de desfacere pentru produsele 
de artizanat, fiind astfel încurajată şi practicare meşteşugurilor tradiţionale. Dezvoltarea 
turismului urban presupune şi:  

- implicarea populaţiei locale în derularea activităţilor turistice şi educarea 
rezidenţilor comuna în scopul protejării potenţialului natural şi cultural – etnografic local.  

Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa pe care o are protejarea şi 
păstrarea cât mai intactă a întregului potenţial turistic de care dispune comuna va permite 
evitarea epuizării acestor resurse de bază care pot oferi stabilitate şi bunăstare comunităţii 
locale. 

Un alt obiectiv important care trebuie luat în considerare pentru dezvoltarea 
activităţilor turistice se referă la for ţa de munc ă specializat ă. Din acest punct de vedere 
ne confruntăm cu un deficit al persoanelor calificate în domeniul turismului. Pentru 
remedierea acestui aspect negativ se recomandă:  

� organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniul 
turismului şi agroturismului. 
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3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

 
 Estimarea popula ţiei. Elemente demografice şi sociale 

Comuna Ştefan cel Mare poziţionată în partea sud estică a judeţului Vaslui 
 Populaţia comuna a înregistrat, după cum am detaliat în capitolul privind cotextul 
socio-demografic actual, o tendinţă de reducere destul de semnificativă a efectivului după 
recensământul din 1977, până la nivelul anului 1992, pentru ca ecartul următor să fie unul 
cu o dinamică pozitivă (1992-2000), urmat de revenirea la o tendinţă descrescătoare, de 
această dată mai moderată, după 2000, care continuă până în prezent. 
 Am remarcat, de asemenea, rata destul de ridicată a imigraţiei (stabilirile de 
domiciliu în localităţile comunei) comparativ cu tendinţa spaţiilor rurale învecinate, 
contribuind decisiv la menţinerea unui deficit real mic, în pofida reducerii sporului natural 
pe fondul scăderii continui a ratei natalităţii. 
 Cu toate acestea, principalele probleme cu care se confruntă populaţia acestui 
teritoriu, respectiv migraţia segmentului tânăr al populaţiei adulte, coroborată cu scăderea 
vitalităţii demografice şi îmbătrânirea populaţiei, rămân constante ale dinamicii 
demografice actuale şi de perspectivă. 
 
 Obiective privind dezvoltarea structurii socio-econ omice 
 
 Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al comunei reprezintă unul 
dintre pricipalele deziderate ale tuturor documentelor cu rol strategic sau de planificare 
care privesc teritoriul comunei Ştefan cel Mare. Conceptul de dezvoltare este însă unul în 
mare măsură subiectiv, şi relativ greu cuantificabil în complexitatea sa, astfel încât studiul 
de faţă îşi propune stabilirea unor obiective sectoriale, care includ: 

� Măsuri de atragere/stabilizare în comuna a populaţiei, prin creşterea atractivităţii 
sub aspectul pieţei muncii (crearea de locuri de muncă în mica industrie şi terţiar); 

� Facilitarea accesului la serviciile medicale, mai ales având în vedere ponderea în 
creştere a populaţiei vârstnice (dar şi indicatorul mortalităţii infantile, care denotă 
unele disfuncţii în sistemul sanitar local), având ca deziderat ameliorarea stării 
generale de sănătate a populaţiei; 

� Concertarea unor acţiuni de susţinere/promovare a tinerilor în raport cu procesul de 
învăţământ, în scopul creşterii nivelului de instruire a populaţiei, cu implicaţii directe 
în calitatea resurselor umane; 

� Creşterea accesului la dotările edilitare a locuitorilor comuna, care se reflectă în 
confortul sporit al populaţiei, şi, în general, într-o calitate mai ridicată a vieţii. 

 
 Atingerea obiectivelor creionate mai sus impune implementarea unor 
programe/proiecte care ţin de toate sferele activităţilor umane desfăşurate în teritoriul 
analizat – economia locală şi piaţa forţei de muncă, locuire şi servicii publice. 
 În ceea ce priveşte activităţile economice, propunerile privind dezvoltarea acestora 
sunt detaliate în capitolul anterior, măsurile preconizate având ca principal efect 
angrenarea forţei de muncă locale şi asigurarea veniturilor necesare pentru o bună parte a 
populaţiei. 
 Sub aspectul funcţiei de locuire, analiza situaţiei existente a condus la concluzia că 
fondul locativ este într-un proces de ameliorare ca suprafaţă, număr de locuinţe noi, 
materiale de construcţie utilizate, dotări, etc., însă o bună parte a locuinţelor mai vechi 
sunt construite din materiale nedurabile. 
 Creşterea gradului de confort constituie una dintre priorităţile acestui plan de 
urbanism, în acest sens fiind necesare măsuri privind: 
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- utilizarea materialelor durabile în construcţii, însă menţinându-se, pe cât posibil, 
valorile şi materialele locale; 

- realizarea contrucţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu 
reglementările urbanistice în vigoare; 

- respectarea zonelor de protecţie a obiectivelor care impun un asemenea regim 
(platforme de depozitare a deşeurilor, staţii de epurare, etc.), în conformitate cu 
reglementările urbanistice; 

- evitarea zonelor de risc (areale afectate de alunecări şi eroziune torenţială, zone 
inundabile). 

 
 Starea de sănătate a populaţiei reprezintă o altă prioritate în ceea ce priveşte 
populaţia teritoriului analizat, fiind strâns legată de accesibilitatea serviciilor medicale, atât 
sub aspectul distribuţiei în teritoriu a unităţilor sanitare, cât şi al nivelului de educaţie 
sanitară a populaţiei şi, nu în ultimul rând, al posibilităţilor economice ale celor care 
apelează la aceste servicii, chiar dacă gratuitatea lor este asigurată în cele mai multe 
cazuri. 
 Starea de sănătate a populaţiei ar putea fi ameliorată printr-o serie de măsuri, 
printre care: 

- îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la informaţia sanitară, prin programe iniţiate 
de către autorităţile locale în colaborare cu ONG-uri; 

- asigurarea unor controale medicale şi tratamente în şcoli şi grădiniţe prin 
programe ale Primăriei şi instituţiilor de învăţământ; 

- creşterea nivelului dotărilor de care beneficiază unităţile sanitare din localităţi 
prin racordarea la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare. 

 
 În ceea ce priveşte învăţământul, diagnoza situaţiei existente a scos în evidenţă şi 
aici o serie de aspecte negative, inclusiv sub aspectul nivelului de instruire a populaţiei, cu 
efecte directe asupra calificării resurselor umane din comuna. Fără a fi o stare de fapt 
singulară, fiind practic generalizată în mediul rural, se remarcă şi în aceast comuna 
insuficienţa cadrelor didactice calificate, coroborată cu lipsa unor discipline practice din 
programele şcolare şi slaba corelare a acestora cu cererea de forţă de muncă de pe piaţă. 
 Măsuri utile care să contribuie la ameliorarea pe termen lung a acestor 
disfuncţionalităţi ar putea include: 

- modernizarea spaţiilor de învăţământ şi dotarea cu laboratoare, săli de sport, 
echipamente informatice, etc.; 

- racordarea unităţilor de învăţământ la reţelele de utilităţi (alimentare cu apă, 
canalizare) şi asigurarea cu agent termic, pentru asigurarea cerinţelor minimale 
de funcţionare; 

- dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea 
calificării corespunzătoare a acestora; 

- acordarea unei mai mari atenţii învăţământului vocaţional şi tehnic, corelată cu 
piaţa forţei de muncă. 

 
 Un alt domeniu de interes pentru studiul de faţă în constituie dezvoltarea forţei de 
muncă, fiind necesare în acest sens acţiuni de susţinere, care includ: 

- integrarea forţei de muncă în structurile economice locale (comerţ, mică 
industrie, zootehnie); 

- o atenţie sporită acordată reconversiei profesionale a populaţiei şomere, în 
parteneriat cu AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste activităţi. 
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 În fine, mişcarea demografică cu o tendinţă defavorabilă pe termen lung – 
manifestată prin reducerea semnificativă a fertilităţii şi natalităţii, avansarea procesului de 
îmbătrânire a populaţiei în raport cu scăderea continuă a ponderii tinerilor - trebuie pe cât 
posibil gestionată printr-o serie de măsuri concertate, printre care: 

- sprijinirea creşterii natalităţii prin facilităţi (financiare, asistenţă şi consiliere 
medicală) asigurate tinerelor mame şi creşterea cuantumului alocaţiilor pentru 
copii; 

- reţinerea tineretului instruit (învăţători, profesori, cadre medicale) originar din 
comuna prin acordarea unor facilităţi de tipul bonificaţiilor, primelor de instalare, 
sau suport pentru construcţia de locuinţe (concesionarea unor terenuri ale 
primăriei, etc.). 
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULA ŢIEI 

3.6.1. Căi de comunica ţie – Propuneri şi priorit ăţi  
 
 Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere de pe teritoriul comunei 
Ştefan cel Mare, se impun câteva măsuri urgente pentru remedierea problemelor şi 
intrarea în normalitate, şi anume: 

- se propun măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de 
circulaţie conform prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea 
soluţiilor la condiţiile existente şi utilizarea infrastructurilor actuale;  

- mentinerea intravilanului existent, pentru fiecare localitate a comuna, în lungul 
drumului naţional,  

- modernizarea / amenajarea de noi drumuri săteşti şi asfaltarea acestora;  
 

 Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice in traversarea 
localitatilor component ale comunei Ştefan cel Mare, se va urmari sa se respecte cerinta 
ca in zona de intravilan existent/propus distanţa dintre gardurile sau constructiile situate de 
o parte şi de alta a drumurilor care va fi : 

• de minimum 26 m pentru drumurile nationale, 
• de minimum 24 m pentru drumurile judetene şi  
• de minimum 20 m pentru drumurile comunale. 

- In zona de intravilan proiectat amplasarea oricaror constructii se va proiecta la o 
distanta de minim 30,00 m de marginea imbracamintei asfaltice in cazul 
drumurilor nationale conform art. 47 din O.G. nr. 43/1997; 

- se va urmari sa se respecte cerinta ca atât în afara localităţilor cât şi în localităţi, 
zona de siguranţă a drumului sa fie cea stabilită conform O.G. nr. 43/1997, în 
funcţie de profilul transversal al drumului astfel: 

- pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal la nivel: după 
trotuar sau la 1,5 m de la marginea exterioară a şanţului, considerându-
se lăţimea şanţului de 1,5 m şi lăţimea platformei drumului naţional de 
minim  9,00 m; 

- pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal în rambleu, 
limita zonei de siguranţă va fi la 2,00 m de la piciorul taluzului; 

- pentru sectoarele de drum naţional cu profilul transversal în debleu, limita 
zonei de siguranţă va fi la 3,00m de la muchia superioară a taluzului 
pentru  înălţimi ale taluzului de până la 5,00 m inclusiv şi de 5,00 m de la 
muchia superioară a taluzului pentru înălţimi ale taluzului mai mari de 
5,00 m. 

- între limita zonei de siguranţă a drumului naţional şi limita împrejmuirilor nu se 
va permite amplasarea constructiilor şi se va respecta cerinta existentei unui 
spatiu pentru amplasarea utilităţilor publice, precum şi pentru amenajarea de 
trotuare/piste pentru biciclisti; 

- pentru proiectarea şi execuţia unor construcţii şi instalaţii în zona drumului 
naţional, se vor avea în vedere reglementările tehnice menţionate anterior şi se 
vor obţine autorizaţiile necesare de la administratorul drumului. 

- pentru toate intersecţiile cu drumurile naţionale se vor asigura suprafeţe libere 
pentru amenajarea acestora în conformitate cu normativul C 173/1986, în 
vederea modernizării ulterioare a acestora. 

- se vor rezerva spaţii libere pentru asigurarea vizibilităţii în intersecţii şi în 
interiorul curbelor, în special pe sectoarele unde drumul este în debleu; 
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- se vor prevedea spaţii libere pentru amenajarea locurilor de parcare în 
apropierea instituţiilor publice: poliţie, primărie, instituţii de sănătate, instituţii de 
cultură şi cult. 

 
Pentru constructii şi obiective noi, adiacente drumului national şi drumului 

judetean este obligatoriu eliberarea atat a Certifi catului de Urbanism de la Primaria 
Ştefan cel Mare, cat şi avizului administratorului drumului. 

Intrucat Planul Urbanistic General are valabilitate  de la 5 - 10 ani se va 
respecta O.G. nr. 43/1997 şi modificarile acesteia Ordonanta 7 / 29.01.2010, şi 
modificarile ulterioare. 

 
Zona drumului national DN 15D localitatea TRUP IZOLAT 

• Aceste parcele sunt destinate constructiilor de locuinte / obiective economice 
şi legatura cu drumul national se va face prin drumuri colectoare. In 
intravilanul propus parcelele au acces direct în drumul naţional. Nu vor fi 
proiectate alte intersectii cu drumul national DN 15D in afara de cele existente. 

 
Zona drumului judetean DJ 247 
• Parcelele existent in intravilan au destinatia constructiilor de locuinte / obiective 

economice şi accesul se va face direct din DJ 247 pentru amplasamentele din 
localitatea Ştefan cel Mare. Nu vor fi proiectate alte intersecţii cu drumul. 

 
Zona drumului comunal DC 1, DC 2, DC 109, DC 110, DC 110A 
• Parcelele existent in intravilan au destinatia constructiilor de locuinte / obiective 

economice şi accesul se va face direct din drumul comunal pentru 
amplasamentele din localitatitea  

• Nu vor fi proiectate alte intersecţii cu drumurile comunale dar se va extinde 
intravilanul în zona drumurilor comunale. 

 
 
 

3.6.2. Observa ţii 
 
Nerespectarea acestor prevederi  va duce la creşterea dificultăţilor de remediere 

atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor. 
 Profilurile de drumuri figurate în planşa de reglementări au ţinut cont de profilurile 
tramei existente şi reglementările legislaţiei în vigoare şi au caracter general.  
 Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face în conformitate cu prevederile R.L.U. 
(Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urban). 
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3.7.   INTRAVILAN PROPUS.  ZONIFICARE FUNC ŢIONALĂ.  
         BILANŢ TERITORIAL 

 
Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale existente au suferit mici 

modificări în structura şi ca mărime a lor (amplasări de noi obiective, amenajări sau 
reamenajări) cu creşterea suprafeţei intravilanului deja existent in anumite zone. 

Limita intravilanului localităţilor comunei nu s-a modificat, noua limită incluzând 
toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi amenajări, precum şi suprafeţe de 
teren necesare dezvoltării în următorii 5-10 ani. 
 Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, 
modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate. 

Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel: 

Zonificare func ţional ă 
 
 Zona pentru locuin ţe se ve reglementa prin propuneri urbanistice zonale ca 
urmare a solicitării de construire de locuinţe în zone cu potenţial de dezvoltare a 
infrastructurii şi reţelelor de distrubuţie a utilităţilor conform Regulamentului General de 
Urbanism pentru localităţile urbane. 
 
 Zona de unit ăţi agricole şi industriale se va reglementa prin propuneri de 
reglementare în zone în funcţie de vecinătăţi şi interdicţii. 
 
 Zona c ăi de comunica ţie rutier ă se măreşte prin modificarea profilelor existente, 
realizarea de noi drumuri în zonele reglementate urbanistic ale intravilanelor celor 7 
localităţi şi trupuri noi. 
 
 Zona de gospod ărie comunal ă se micşorează cu suprafeţele destinate 
platformelor de colectare a deşeurilor menajere fiind scoase din intravilan. Terenurile 
respective sunt supuse unui regim strict de ecologizare. Aceste funcţiuni vor fi preluate de 
servicii centralizate specializate la nivel judeţean.  
 
 Zona pentru echipare tehnico-edilitar ă se majorează prin propunerile de 
înfiinţare a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare. 
 
 Zona de spa ţii verzi, complexe sportive şi de agrement  se menţin în categoria 
terenurilor de agrement şi terenuri de sport.  
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BILANŢ TERITORIAL PROPUNERE 

Bilanţ teritorial propus: U.A.T. STEFAN CEL MARE, JUDETUL VASLUI 

ZONE FUNCŢIONALE 

PROPUNERE PROPUNERE PROPUNERE PROPUNERE PROPUNERE PROPUNERE PROPUNERE 

Localitatea STEFAN 

CEL MARE 

Localitatea  

MUNTENESTI 
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MARASENI 
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Zonă centrală şi alte 

funcţiuni de interes 

public 

3.65 6.06 % 0.22 0.86 % 0.63 0.78 % 0.46 1.25 % 0.05 0.15 % 0.24 0.38 % 2.20 1.47 % 

Zonă rezidenţială şi 

funcţiuni complementare 
66.47 74.37 % 34.72 88.50 % 136.74 83.58 % 60.28 81.06 % 33.18 76.29 % 64.38 87.13 % 159.69 65.36 % 

Zonă unităţi industriale 

şi depozite 
0.25 0.42 % - - 0.10 0.12 % 0.50 1.35 % - - - - 0.10 0.07 % 

Zonă unităţi agro – 

zootehnice 
3.90 6.48 % - - 0.12 0.15 % - - - - - - 17.30 12.40 % 

Căi de comunicaţie şi 

transport din care: 

• rutiere 
5.75 9.55 % 1.90 7.40 % 9.25 11.41 % 5.43 14.71 % 5.72 15.58 % 5.39 8.56 % 15.26 10.17 % 

• feroviare 
- - - - - - - - - - - - - - 

Echipare tehnico-

edilitară 

(captare+rezervor apă) 

- - - - - - - - - - - - - - 

Spații verzi, sport, 

agrement și protecție 
0.60 1 % - - - - - - - - - - 0.90 0.60 % 

Gospodărie comunală, 

cimitire 
0,65 1.08 % 0.33 1.29 % 0,80 0.99 % 0,60 1.63 % 0,60 1.63 % 0.70 1.11 % 0,80 0.53 % 

Destinație specială - - - - 2.41 2.97 % - - - - - - - - 

Terenuri libere - - - - - - - - - - - - - - 

Ape -         - -          - -        - -         - -         - -          - -        - 

Păduri - - - - - - - - - - - - - - 

Terenuri neproductive 0.63 1.04 % 0.50 1.95 % - - - - 2.70 6.35 1.17 2.82 % 13.69 9.40 % 

Total intravilan 81.90 100% 37.67 100% 150.15 100% 67.27 100% 42.25 100% 71.88 100% 209.94 100% 
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3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI  NATURALE 

 
 După cum am precizat şi în cadrul diagnozei situaţiei existente a zonelor de risc, 
sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt 
şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă. Dintre categoriile de 
riscuri naturale detaliate în literatura de specialitate, pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare 
au fost inventariate zone afectate de procese geomorfologice actuale cu efecte 
semnificative asupra terenurilor (alunecări de teren, eroziune în adâncime), precum şi 
areale supuse riscurilor hidrologice (inudaţii). 
 Efectele distructive ale acestor procese/fenomene pot fi însă evitate sau atenuate 
într-o măsură suficient de mare pentru a evita producerea de daune majore sau pierderi 
de vieţi omeneşti, cu condiţia identificării zonelor de risc şi a adoptării unor măsuri 
concertate de protecţie. 
 
 
 3.8.1. Alunec ările de teren şi eroziunea 
 
 Factorii care contribuie la producerea alunecărilor de teren în cadrul teritoriului 
studiat sunt atât de origine naturală (constituţia litologică a substratului, relieful tipic 
deluros, izvoarele de coastă şi aportul pluvial bogat), dar mai ales de natură antropogenă 
(gradul extrem de redus de acoperire cu vegetaţie de intercepţie a terenurilor, călcatul şi 
tasarea solului de către animale, păşunatul excesiv, unele construcţii amplasate 
inadecvat, poziţionarea unor drumuri de exploatare pe versanţi, etc.). 
 Având în vedere ponderea factorilor antropogeni în declanşarea alunecărilor de 
teren, precum şi posibilităţile actuale de atenuare a acţiunii celor de origine naturală, se 
impun o serie de măsuri cu scopul reducerii sau chiar înlăturării riscului de producere a 
unor asemenea fenomene distructive, printre care: 

- realizarea de studii de specialitate (geotehnice, geomorfologice şi 
hidrogeologice) detaliate pentru identificarea arealelor cu risc ridicat de 
producere a alunecărilor de teren; 

- realizarea de lucrări de nivelare şi modelare a terenurilor cu alunecări sau 
instabile pe baza acestor studii, inclusiv pentru a stopa acumularea apei pluviale 
în microdepresiunile de pe versanţi; 

- eliminarea excesului de apă de pe versanţi prin asigurarea unui drenaj natural-
extern prin crearea unor debuşee similare cu cele naturale; 

- captarea izvoarelor de coastă; 
- realizarea unei reţele de drenaj a apelor subterane în interiorul intravilanelor; 
- trasarea drumurilor de explotare în zig-zag, urmărind parţial curbele de nivel, şi 

acestora cu canale marginale pentru scurgere, pe cât posibil impermeabilizate şi 
consolidate cu balast; 

- înfiinţarea de plantaţii cu rol de stabilizare a versanţilor (de regulă, varietăţi de 
Acacia sp.) prin intermediul sistemului radicular în arealele cu declivitate ridicată 
a terenurilor; 

- controlul activităţilor antropice care contribuie la producerea alunecărilor 
(ridicarea unor construcţii, păşunatul, etc.); 

- interzicerea efectuării de lucrări necontrolate în baza versanţilor susceptibili la 
alunecare; 

- modificarea modului de utilizare a unor terenuri cu risc de alunecare prin 
trecerea de la arabil la plantaţii viti-pomicole, etc. 
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 În ceea ce priveşte producerea eroziunii în adâncime (torenţiale), cauzele acesteia 
coincid în bună măsură cu cele care generează alunecările de teren, exceptând rolul 
izvoarelor de coastă şi al construcţiilor care depăşesc capacitatea de portanţă a 
terenurilor. Un rol major joacă, în schimb, modalitatea de organizare a parcelelor (care au 
de regulă latura lungă pe linia pantei), având drept corolar realizarea lucrărilor de 
mecanizare pe direcţia deal-vale, coroborată cu caracteristicile morfo-structurale ale 
învelişului de sol şi structura culturilor (sau, în general, cu modul de utilizare a terenurilor). 
 Având în vedere impactul activităţilor antropice în relaţie cu eroziunea în adâncime, 
amenajarea antierozională (practic inexistentă în perioada actuală) ar trebui să se axeze 
pe: 

- realizarea unor studii geotehnice şi geomorfologice privind formele eroziunii 
torenţiale; 

- stabilirea unei reţele de canale de drenaj pentru evacuarea dirijată a surplusului 
de apă de pe versanţi şi prevenirea eroziunii în adâncime; 

- lucrări de amenajare a torenţilor existenţi pentru stoparea evoluţiei lor prin 
eroziune regresivă; 

- diferite măsuri care în esenţă implică schimbarea modului actual de utilizare a 
terenurilor, printre care enumerăm: 

- realizarea de lucrări de împădurire pe versanţii puternic înclinaţi cu rol 
de intercepţie şi retenţie a picăturilor, şi de creştere a coeficientului de 
infiltrare şi, în consecinţă, de reducere a scurgerii lichide pe versanţi; 

- trecerea progresivă la un sistem de cultură în fâşii alternative cu benzi 
înierbate, recomandabil pe terenurile cu pante între 8-20%, având o 
eficienţă dovedită în reţinerea materialului solid din scurgerea de pe 
versanţi; 

- transformarea în fâneţe sau plantaţii arbustive a terenurilor puternic 
erodate (de ex., cu Hippophae rhamnoides). 

- realizarea drumurilor de exploatare agricole în zig-zag, de-a lungul curbelor de 
nivel şi nu pe linia de cea mai mare pantă, dotarea acestora cu canale 
marginale impermeabilizate pentru scurgere, pentru a evita transformarea 
acestor drumuri în organisme torenţiale; 

- implementarea agrotehnicii antierozionale şi efectuarea lucrărilor agrotehnice pe 
direcţia generală a curbelor de nivel; 

- realizarea de gărduleţe din nuiele cu scopul fixării versanţilor sau taluzurilor 
abrupte pentru instalarea vegetaţiei, cu o durată de funcţionare este de 3-5 ani, 
după care rolul de fixare este preluat de vegetaţie, etc. 

 
 În fine, pentru ambele tipuri de zone de risc, se impune stabilirea unui regim de 
interdicţie temporară sau definitivă de construcţie, în funcţie de amploarea riscului şi de 
modalităţile potenţiale de atenuare sau înlăturare a acestuia. 
 Se impun măsuri de stabilizare a terenului pe o suprafaţă de cca. 25 ha, conform 
planurilor de reglementări urbanistice. 
 De asemenea, pe o suprafaţă de cca. 3 ha din extravilan se impune interdicţie 
temporară de construire până la efectuarea unui Studiu geotehnic de stabilitate. 
 
 
 3.8.2. Riscurile hidrologice 
 
 În cazul teritoriului studiat, riscurile hidrologice se referă la inundaţii şi efectele 
acestora asupra habitatului uman. Producerea inundaţiilor nu poate fi evitată, datorându-
se în bună măsură unor factori naturali (hidroclimatici, geomorfologici, geologici), însă 
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efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la un şir de măsuri şi 
acţiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. 
Managementul inundaţiilor este facilitat de faptul că locul lor de manifestare este predictibil 
şi adesea este posibilă o avertizare prealabilă, iar în mod obişnuit este posibil să se 
precizeze şi cine şi ce va fi afectat de inundaţii. 
 Principalele măsuri în zonele cu risc de inundabilitate includ: 

- realizarea unui studiu complex privind riscurile hidrologice asociate prezenţei în 
U.A.T. a pârâului Telejna, dar şi a numeroşi afluenţi permanenţi sau a unor 
cursuri de apă cu caracter intermitent (torenţi); 

- regularizarea pârâului Telejna în sectorul aferent teritoriului U.A.T. Ştefan cel 
Mare, precum şi a afluenţilor din intravilan pe tot parcursul lor; 

- amenajarea torenţilor de pe versanţi 
- urmărirea comportării şi întreţinerea lucrărilor hidrotehnice din U.A.T. Ştefan cel 

Mare; 
- diminuarea scurgerii rapide în bazinele de recepţie prin lucrări de împădurire 

sau amenajare antierozională în fâşii alternative cu benzi, etc.; 
- întreţinerea sau ameliorarea compoziţiei vegetaţiei de pe maluri; 
- controlul strict al depozitării deşeurilor şi a altor materiale care pot colmata şi 

obstrucţiona secţiunea de scurgere a apei; 
- monitorizarea albiilor pâraielor în perioadele cu precipitaţii mai ales în zona 

podurilor şi podeţelor de pe raza comuna care nu au capacitate mare de 
transport a apei; 

- constituirea unor zone de protecţie a pâraielor, cu interdicţie de construire în 
zona albiei, pentru a evita edificarea de locuinţe sau obiective sociale, culturale 
şi/sau economice în zonele potenţial inundabile; 

- adaptarea dezvoltării viitoare a habitatului la condiţiile de risc la inundaţii; 
- măsuri privind managementul unor situaţii de urgenţă la inundaţii: 

- detectarea posibilităţii formării viiturilor şi a inundaţiilor probabile; 
- prognozarea evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă 

locale; 
- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru 

cazuri de inundaţii; 
- comunicarea cu populaţia şi educarea ei în ceea ce priveşte 

comportamentul în cazul producerii de inundaţii; 
- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local 

pentru intervenţia operativă; 
- îmbunătăţirea planurilor de acţiune şi intervenţie în caz de calamităţi 

naturale. 
 
 Ca şi în cazul zonelor cu risc de producere a unor fenomene geomorfologice 
periculoase, arealele inundabile vor fi supuse unor restricţii temporare sau permanente de 
construire în cadrul reglementărilor specifice de urbanism. 
 Primăria comunei Ştefan cel Mare se va conforma Legii nr. 307 / 2006, privind 
apărarea împotriva incendiilor, prevăzând sisteme de anunţare alarmare în caz de 
necesitate. 
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3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 

3.9.1. Gospod ărirea apelor 
 

Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare: 
- dirijarea controlată a apelor meteorice; 
- diguri de protecţie şi exploatare pentru apărare contra inundaţiilor pe Ştefan cel 

Mare; 
- se va asigura protecţia sanitară de minim 10 m de la albiile minore, conform 

Legii Apelor 107, Anexa nr.2; 
- se va asigura zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă 10m 

                                  - spre interiorul incintei 4m; 
- se va respecta HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie 

sanitară şi hidrogeologică la captările de apă. 
 
 

3.9.2. Alimentarea cu ap ă 
 

În prezent, în U.A.T. Ştefan cel Mare alimentarea cu apă a populaţiei este asigurată 
din surse proprii, prin puţuri săpate de tip fântâni, alimentate din pânzele freatice şi 
construite de localnici din piatră sau beton, dar şi din sistemul centralizat de alimentare a 
comuna ce deserveşte 7 localităţii componente cu un număr de abonaţi estimat la  de 820.  
 Pentru rezolvarea alimentării cu apă a locuitorilor din localităţile comuna, autorităţile 
locale trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru întocmirea unui Studiul de 
Fezabilitate de alimentare cu apă a comuna. 

Acest proiect va trebui să se încadreze în Planul Coordonator Privind 
„Alimentarea cu ap ă, colectarea şi epurarea apelor uzate în jude ţul Vaslui”. 

Pentru planificarea unui sistem de alimentare cu apă care să deservească 
comunităţile din întregul teritoriu, a fost conceput pe computer un model de reţea 
hidraulică. Mai întâi s-a elaborat un model care să reprezinte reţelele existente destul de 
limitate (loc. Ştefan cel Mare, Bârzeşti, Brăhăşoaia, Călugăreni, Cănţălăreşti, Mărăşeni şi 
Munteneşti) potrivit proiectelor tehnice şi a unor diagrame schematice puse la dispoziţie 
de către Primăria Comunei Ştefan cel Mare. Aceste reţele au fost apoi extinse şi s-au 
proiect şi noi reţele din fiecare din sursele propuse, extinzându-le către fiecare din 
comunităţile comuna, reprezentând o ţintă finală a unei reţele complete de conducte de 
alimentare cu apă realizabilă până în anul 2023. 

Potrivit planului Coordonator, este propusă extinderea etapizată a reţelei de 
alimentare cu apă existente în zonele urban, iar în etapa finală asigurarea unui sistem de 
alimentare complet care să deservească toate comunităţile din comuna, anticipată a se 
realiza în 2030.  

Programul de investiţii prioritare va fi implementat între sfârşitul anului 2019 şi anul 
2023. Restul Planului de investiţii pe termen mediu se va implementa pe perioada de şase 
ani cuprinsă între 2020 şi 2026. 

 
Planurile de investi ţii pe termen mediu şi lung - Ap ă  

 
 Planul de investiţii privind alimentarea cu apă are scopul de a realiza următoarele:  

• Extinderea alimentării cu apă către zonele neconectate încă la reţea, inclusiv 
zonele introduse in intravilan  

 •  Îmbunătăţirea reţelelor de apă pentru a reduce pierderile 
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 •  Continuarea activităţii de asigurare a contorizării universale a consumatorilor  
 • Pentru asigurarea unei surse alternative de apă se recomanda efectuarea unor 
studii hidrogeologice pentru identificarea acestora prin puturi forate la mare adâncime. In 
acest caz se vor efectua studii pentru alegerea soluţiei optime de amenajare a unei staţii 
de captare, tratare şi a sistemului de distribuţie-transport. 
  
 Scopul proiectului de alimentare cu apă în sistem centralizat este creşterea calităţii 
vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei din localităţile comunei, prin reducerea riscului 
îmbolnăvirilor hidrice prin furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei CE 
98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002. 

Pentru acoperirea necesarului de apă la nivelul comunei, pe perioada de 
perspectivă, se recomandă respectarea următoarelor măsuri: 

- Organizarea unui sistem local de taxe pentru toţi locuitorii şi agenţii economici 
care se alimentează cu apă de la sistemele în funcţiune; 

- Realizarea unui proiect tehnic pentru realizarea reţelei  de alimentare cu apă  în 
sistem centralizat in toate localitatile comununei; 

 
Cantităţile de apă necesare se vor determina conform SR 1343 – 1/2006 şi 

STAS1478/1990. 
Instalaţiile de tratare pentru îmbunătăţirea calităţii apei vor fi proiectate având în 

vedere caracteristicile fizico-chimice, biologice şi bacteriologice ale apei brute captate, 
stabilite pe bază de studii de specialitate, prevăzându-se tehnologia de tratare 
corespunzătoare pentru obţinerea unei ape cu calităţi de potabilitate conform STAS 1342. 

Se impune respectarea HG 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de 
protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru staţii de pompare (10m), instalaţii de tratare 
(20m), rezervoare îngropate (20m), aducţiuni(10m), conform H.G. 930/2005 

  
 Sistemul de alimentare cu apă va avea următoarele părţi componente: 

- captare 
- staţie de pompare 
- aducţiuni 
- rezervor de compresare 
- reţea de distribuţie 
- alimentare cu energie electrică 
- amenajări protecţia mediului 

 
Aducţiunea apei 
Traseul conductei va fi cât mai scurt posibil şi uşor accesibil, situat în apropierea 

drumului, pentru a se putea interveni uşor în caz de avarie şi a nu degrada terenurile 
agricole. 

Pentru conductele de aducţiune se vor folosi ţevi de polietilenă de înaltă densitate. 
 
Înmagazinarea apei 
Rezervoarele de apă vor fi amplasate pe înălţimile naturale, în zone stabile din 

punct de vedere al terenului, vor fi prevăzute cu o vană, la care să se racordeze 
autospeciala de intervenţie a pompierilor.  
 Nu este necesară amenajarea drumului existent pentru accesul autospecialei de 
pompieri dacă acesta are mai mult de 3,5 m lăţime. 
 Primăria îşi asumă responsabilitatea, prin împuterniciţi speciali, pentru menţinerea 
rezervei intangibile de incendiu  în rezervor, cât şi pentru manevrarea vanei care face 
posibilă utilizarea rezervei în condiţiile prevăzute de Normativul I 9 – 1995. De asemenea 
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în sarcina Primăriei intră combaterea incendiului pe baza scenariilor elaborate de în acest 
sens. 
 În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute 
branşamente la clădiri, hidranţi sau cişmele publice. 

 
Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte de PEHD, PN 6 atm, cu diametre 

diferite (DN: 225, 180, 125, 110, 90). 
Conductele se vor amplasa în zona de siguranţă a drumurilor, fără a afecta 

platforma drumurilor sau proprietăţile locuitorilor. 
Reţeaua de distribuţie va fi proiectată pe străzile din localităţile comuna, inclusiv în 

zonele propuse pentru introducere în intravilan. 
Reţeaua de distribuţie va fi echipată cu cămine de vane, cişmele şi hidranţi de 

incendiu. 
În mod obligatoriu în punctul final al reţelelor ramificate vor fi prevăzute 

branşamente la clădiri, hidranţi sau cişmele publice. 
Dimensionarea reţelei se va face conform prevederilor standardelor în vigoare.  
Cantitătile de apă necesare se vor determina conform GP 106-04 ,,Ghid de 

proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare’’, STAS 
1343/1-1995, P66/2001. 
 

Lucrări prioritare: 
- Realizarea de rezervoare de înmagazinare a apei; 
- Asigurarea staţiilor de tratare şi de pompare, a perimetrelor de protecţie 

sanitară a acestora; 
- Realizarea reţelelor de distribuţie a apei; 

 
 

3.9.3. Canalizarea 
 

În condiţiile implementării sistemului de alimentare cu apă al comuna, se pune 
problema realizării unei reţele de canalizare în sistem unitar a apelor uzate menajere.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Local al comuna va trebui să comande 
un proiect – ’’Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere din localităţile 
comunei Ştefan cel Mare’’. 

Acest proiect va trebui să se încadreze în Planul Coordonator Privind 
„Alimentarea cu ap ă, colectarea şi epurarea apelor uzate în jude ţul Vaslui”. 

  Programul de investi ţii prioritare (Etapa 2): 2014 – 2020.   
  Chiar dacă nu s-a luat încă nici o decizie cu privire la proiectele din domeniul apei 

uzate ce vor fi incluse în Aplicaţia pentru fondurile de coeziune, s-a elaborat totuşi o listă 
de intenţii pentru a permite definirea integrală a Planului de investiţii pe termen mediu. 
Proiectele incluse pe lista preliminară sunt următoarele: 

- Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare 2014-2020 
 - Executie statii de epurare 

 
Apele uzate din localităţi vor fi dirijate spre staţiile de epurare exitente sau propuse. 

Statia de epurare a comunei Ştefan cel Mare are debuşarea în râul BȊrlad. Staţia propusă 
a localităţii Ştefan cel Mare este de tip modulară.  
 Cantităţile de apă evacuate şi dimensionarea reţelei se va face la debite maxime de 
calcul şi se vor stabili în conformitate cu prevederile SR 1846 şi SR 1795. 

Reţeaua de canalizare menajeră la care se vor racorda obiectivele social-
economice, clădirile administrative, unităţile agroindustriale locale şi locuinţele individuale, 
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va avea ca obiectiv colectarea, evacuarea şi tratarea apelor uzate rezultate din activităţile 
acestora. 

Apele meteorice vor fi evacuate natural prin lucrări de sistematizare verticală la 
rigolele drumurilor, care vor deversa în pâraiele limitrofe localităţilor. 

 
Sistemul de canalizare va avea următoarele părţi componente: 
- colectoare de  canalizare 
- staţii de pompare ape uzate 
- staţie de epurare  
 
Amplasarea staţiei va avea în vedere reducerea numărului de pompări din reţea, cât 

şi scurtarea conductelor de racord necesare. 
Ansamblul staţiei de epurare va cuprinde: 

1. blocul de epurare; 
2. conducta evacuare ape epurate; 
3. gura de vărsare ape epurate în râul Birlad; 

Amplasamentul staţiei de epurare trebuie să fie în afara zonelor de locuit şi în aval 
de localitate, respectându-se distanţele de protecţie sanitară.  
 Apele uzate vor fi epurate avansat prin procedeul nămolului activ recirculat cu 
reducerea circulaţiei în compuşi de azot până la limita admisă de legislaţie şi cu 
stabilizarea aerobă a nămolului, astfel încât din punct de vedere calitativ acestea se vor 
încadra în limitele admise prin NTPA 001/2002. Nămolul rezultat din staţia de epurare 
complet stabilizat va fi integrat în stare fluidă în circuitul agroecologic.    
 Debitele de calcul după care se va face dimensionarea staţiei de epurare, conform 
STAS 1846-90: 
 Qu=0,8Qs, în care: 
 Qu=Debite de ape uzate menajere care se evacuează în reţeaua de canalizare 
 Qs=Debite de apă de alimentare caracteristice ale cerinţei de apă 
 
 De asemenea se va acorda atenţie pentru: 

- Alimentare cu energie electrică 
- Amenajări protecţia mediului 

 
Se impune respectarea Legii Apelor 107/1996 completată cu Legea 310/2004, care 

prevede că “realizarea alimentării cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, 
fără branşamente la locuinţe este condiţionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole 
stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării acestor ape”.  

Se va respecta Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 privind distanţa de 
protecţie sanitară în jurul staţiei de epurare – 300 m. 

 
Lucrări prioritare: 

� Realizarea unei reţele de canalizare în sistem unitar, inclusiv în zonele 
propuse pentru introducere în intravilan; 

� Înfiinţarea a trei staţii de epurare a apelor uzate dispuse conform planurilor 
urbanistice (Reglementari); 
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3.9.4. Alimentarea cu energie electric ă 
 

Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi 
ale reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se vor avea în vedere următoarele criterii : 

• Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă  
impuse de normativele tehnice în vigoare. 

• Toate circuitele principale vor fi trifazate. 
• Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice se recomandă a se 

face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări.  
• Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor 

amplasa la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al 
consumatorilor şi în apropierea consumatorilor importanţi. 

• Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera 
încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare sunt în funcţie de 
categoria căilor de circulaţie: drumuri comunale, săteşti. 

• Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de 
iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când 
funcţionează cu conductorul de nul comun. 

Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de 
specialitate E-ON Vaslui conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136. 

 
Lucrări prioritare 

� Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor 
construcţii; 

� Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în 
exploatare; 

� Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de beton; 
� Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele solicitate; 
� Înlocuirea posturilor de transformare defecte; 
� Dezvoltarea şi implementarea de surse alternative de producere a energiei 

electrice. 
 
 Datorită reglementării unor terenuri din intravilanului localităţilor comunei Ştefan cel 
Mare, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective social-administrative, economice şi 
comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de energie electrică la nivelul 
teritoriului.  
       Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se propun extinderi 
ale reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se vor avea în vedere următoarele criterii : 

� Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă  
impuse de normativele tehnice în vigoare. 

� Toate circuitele principale vor fi trifazate. 
� Derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau bifazate, 
� Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice se recomandă a se 

face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de iluminat public prin 1-3 plecări.  
� Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; acestea se vor 

amplasa la distanţe aproximativ egale, cât mai în centrul de greutate al 
consumatorilor şi în apropierea consumatorilor importanţi. 

� Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se vor considera 
încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor de iluminare sunt în funcţie de 
categoria căilor de circulaţie.  

� Se va realiza echiparea stalpilor cu lampi ecologice şi cu consum mic de 
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energie. 
� Se va realiza sistemul de iluminat public ornamental: 

- achizitionarea şi montarea de echipamente electrice specifice 
iluminatului ornamental in vederea utilizarii in perioada sarbatorilor. 

� Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de 
iluminat public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când 
funcţionează cu conductorul de nul comun. 

Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de 
specialitate  conform prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136. 

Lucrări prioritare 
� Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor 

construcţii; 
� Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în 

exploatare; 
� Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de lemn cu cei de 

beton; 
� Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de reglementate urbanistic 

prin accesul la utilităţi a intravilanului se va face conform HGR nr 90/2008 
şi legislatiei in vigoare;  

� Înlocuirea posturilor de transformare defecte. 
– Distante normate pentru zone de protec ţie cf. Indicativ PE.101/A/85  
 - Prezentele instrucţiuni stabilesc distantele minime normale de amplasare a 
instalaţiilor electrice cu tensiunea  peste 1 KV, in raport cu alte construcţii. 
 - Măsurarea distantelor se face în cazul instalaţiilor electrice de exterior de la cel 
mai apropiat echipament electric. 
 - Distanţele minime normate de amplasare a instalaţiilor electrice  în raport cu alte 
construcţii sunt cele indicate în tabelul 1:  
           Tabel 1 

Poz 

 Caracteristicile constructiei vecine 

Tipul instalaţiei Electrice 
Grad de Categoria de incendiu 
rezistenta A,B C D,E 
la foc Distanta minimă(m) 

0 1 2 3 4 5 

1 

   Instalaţii electrice de tip 
interior; 
   Instalaţii electrice de tip 
exterior; cu tensiunea 
nominală mai mică de 110 KV; 
posturi de transformare de 
interior şi exterior (cu excepţia 
celor din tabelul 2). 

I,II 20 12 10 

III - 14 12 

IV, V - 16 14 

2 

   Instalaţii electrice de tip 
exterior, cu tensiunea 
nominală de 110 KV sau mai 
mare. 

I,II 25 16 14 
III - 20 16 

IV,V - 25 20 

 
 
Nota:  1. Amplasarea instalaţiilor electrice faţă de clădirile civile se va face la distanţele  
               corespunzătoare de  construcţiile de categoriile D şi E;  
 2. Depozitele deschise de materiale se asimilează, ca grad de rezistenţă la foc şi  
               categoria de pericol de incendiu, în funcţie de natura materialului depozitat, cu  
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              construcţiile. 
 

- În mediul urban, posturile de transformare  se pot amplasa faţă de clădiri la 
distanţele minime normate indicate în tabelul 2. 

Tabel.2. 
 

  Gradul de rezistenţă la foc al clădirilor 
vecine 

Poz. Natura clădirilor vecine I, II, III IV, V, 
  Distanţa minimă (m) 

1 
Clădiri de producţie agro- 
zootehnice şi clădiri social-
administrative  

10 15 

2 
Clădiri de locuit şi anexele 
lor 4 6 

 
 

3.9.5. Reţeaua de telefonie şi poştă 
 

În comunei Ştefan cel Mare este necesară dezvoltarea reţelei telefonice, care să 
rezolve numeroasele cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate până în 
prezent, precum şi eventualele noi solicitări. 

Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea 
instalaţiilor de telecomunicaţii sunt: 

- Liniile telefonice vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă intre două 
transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km; 

- Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu; 
- Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să corespundă 

normativelor în vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie remediate în funcţie 
de importanţa circuitelor în termenele stabilite. Se recomandă ca durata 
remedierii să nu depăşească 24 de ore; 

- La subtraversări, cablurile izolate se vor instala în ţevi izolate; 
- Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De 

regulă, linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu; 
Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când 

nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile protecţiei lor. 
Această măsură nu se referă la soluţii prin care reorientările de legături, comasările 

de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau 
agricole a unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le 
înlocuiesc. 

Soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri 
excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 
 

Lucrări prioritare: 
� Creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea instalaţiilor 

telefonice; 
� Onorarea cererilor de noi posturi telefonice. 
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3.9.6. Alimentare cu gaze naturale 
  
 În comuna Ştefan cel Mare nu există sistem de alimentare cu gaze naturale, cea 
mai apropiată localitate care beneficiază de gaze naturale este mun. Vaslui.   

Se propune alimentarea cu gaze naturale prin racordul la reţeaua din Vaslui.   
 În localităţi, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul 
public ţinând cont de următoarea ordine de preferinţe: zone verzi, trotuare, alei pietonale, 
în porţiunea carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane. 

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zonele cu agresivitate redusă şi 
fără instalaţii subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţii şi la suduri răsuflători cu 
înălţimea de 0.6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50 m. 

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de 
pozare a conductelor de distribuţie, măsurată de la suprafaţa terenului, până la 
generatoarea superioară a conductei va fi de 1m în carosabil cu fundaţie de beton, de cel 
puţin 0.7 m în spaţii pavate şi de cel puţin 0.5 m în spaţii verzi.  

Branşamentele se vor monta subteran şi se vor proteja înpotriva coroziunii prin 
izolare cu împâslitură de sticlă şi bitum. 

Conductele de gaze naturale din oţel se vor izola conform prevederilor I.6-98 art. 
11,4, iar în procesul de execuţie calitatea acesteia se va verifica conform STAS 7335/3-86 
şi se va considera corespunzătoare dacă sunt satisfăcute următoarele condiţii: 

� Izolaţia să fie continuă, fără denivelări şi crăpături,  
� Suprapunerile în elice să fie regulate pe circa un cm pentru benzile de 

armare, respectiv 2 cm pentru înfăşurarea de protecţie. 
� Grosimea măsurată cu un dispozitiv de măsură pentru exterior să nu 

difere în nici un punct faţă de grosimea nominală, cu mai mult de: 
- 2mm pentru izolaţia foarte întărită,  
- 1,5mm pentru izolaţia întărită. 

 
Staţia de reglare măsurare predare: filtrarea, măsurarea şi reglarea gazelor se va 

face  printr-o instalaţie compactă executată cu echipamente speciale, montate pe un 
saşiu, adăpostite sub o copertină.  

SRMP va fi amplasată la limita teritoriului intravilan, cu respectarea condiţiilor legale 
de amplasare şi protecţie. Incinta în care se va amenaja SRMP se va racorda la reţeaua 
de alimentare cu energie electrică existentă în zonă. 

Dimensionarea instalaţiilor din cadrul SRMP  se va face după următorii parametri: 
3. Presiunea de intrare în staţie p1 = 6÷ 40 bari 
4. Presiunea de ieşire din staţie p2 = max 1,8 bari 
5. Debitul maxim Qmax = 2.400Nmc/h  

 
Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili după următoarele prescripţii: 

• Pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se 
va lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de 
ani. Ţinând cont de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificare a 
regimului de înălţime şi a densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de 
interconectare se va considera şi debitul de avarie al sectoarelor vecine. 
Dimensionarea reţelei de repartiţie  trebuie să asigure în caz de defectare a uneia 
din staţiile de măsurare predare, în orice punct al reţelei, 50% din debitul de calcul. 

• Pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare 
existente şi a celor ce se vor monta în viitor. 
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• Pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor 
însuma debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica 
factori de încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare. 

 
 

3.9.7. Alimentarea cu c ăldur ă 
  
 În prezent locuitorii comuna folosesc pentru încălzire combustibil solid (lemne, 
deşeuri agricole etc.), combustibil lichid, sau utilizează echipamente electrice de încălzire.  
 Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a clădirilor cu caracter 
socio-cultural din localitatile comuna să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor 
funcţiona pe bază de gaze naturale dacă se va realiza conectarea la conducta de 
distribuţie de presiune redusă. 
 

Lucrări prioritare: 
6. Realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului 

pentru alimentarea centralelor termice individuale necesare preparării 
agentului termic de încălzire. 

7. Racordarea construcţiilor din localitatile comuna la reţeaua de gaze 
naturale; 

8. Înfiinţarea reţelei de repartiţie şi distribuţie de gaze în toate localităţile 
comuna; 

9. Înfiinţarea staţiei de reglare-măsură. 
 

 
3.9.8. Gospod ărirea comunal ă  

 
Propuneri de gestionare viitoare oferite de Planul Judeţean de Gestionare a 

Deşeurilor – Judeţeul Vaslui întocmit de către societatea de profil cu care primaria are 
contract de salubritate. 

Master Planul analizează situaţia gestionării actuale a deşeurilor, cadrul instituţional 
existent, face o prognozare a gestionării deşeurilor până în anul 2037, propune realizarea 
unui set de investiţii pentru care pregăteşte şi aplicaţiile tehnice necesare.  

Cadrul instituţional (Legea 215/2001, Legea 51/2006, OUG 13/2008) presupune 
gestionarea integrată a deşeurilor municipale la nivel de judeţ, prin intermediul Asociaţiilor 
de Dezvoltare Comunitară: 
          - Toate Consiliile Locale de pe raza judeţului şi Consiliul Judeţean vor înfiinţa o 
Asocia ţie de Dezvoltare Intercomunitar ă (ADI) având ca obiectiv realizarea în comun a 
Proiectului privind crearea unui sistem de management integrat al deşeurilor care va 
deservi întregul judeţ, precum şi gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare. 
          -  ADI va stabili la nivel regional politica de management a deşeurilor, strategia şi 
politica tarifară şi va monitoriza proiectul. 
         -   Gestionarea în comun a activităţilor legate de managementul deşeurilor, care 
compun serviciile de salubrizare ce sunt în responsabilitatea fiecărui membru ADI, se va 
realiza prin modalitatea gestiunii delegate, pe baza contractelor de delegare a gestiunii, 
care vor fi atribuite operatorilor prin licitaţie. 
         -      ADI care se înfiinţează în cadrul proiectului va avea ca obiective: 

• realizarea în comun a Proiectului; 
• înfiinţarea serviciului de salubrizare al judeţului; 
• organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, montorizarea şi 

gestionarea în comun a activităţilor ce compun serviciul de salubrizare, 
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în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre, care o 
mandatează pentru exercitarea acestor atribuţii.  
 

Depozitare şi transfer  
 

           Judeţul este împărţit în 5 zone de transfer a deşeurilor, cu 4 Staţii de Trasfer pentru 
eficientizarea transportului. Zona a 5-a va transporta deşeurile colectate direct la Depozitul 
zonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În Judeţul Vaslui au fost propuse 3 staţii de transfer deşeuri cu personal propriu 
angajat, care va deservi întrej judeţul Vaslui atât zonele urbane cât şi zonele rurale pentru 
o populaţie la nivel de judeţ de 375148 locuitori, deservind astfel 3 municipii, 2 orase, 81 
comune şi 449 sate. 

Deşeurile colectate din comuna Ştefan cel Mare vor fi depozitate selectiv prin 
plaformele de colectare la nivelul fiecărei localităţi şi transportate la depozitul zonal prin 
staţia de transfer la depozitul central. 
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Colectarea în amestec a de şeurilor menajere  se va face pe platforme de 

colectare în sistem de aducere dotate cu containere (1 container la 90 locuitori). 
           Colectarea selectiv ă a deşeurilor valorificabile de la popula ţie se va face în 
puncte de colectare selectivă dotate cu containere de 1100 litri. 
           În comuna Ştefan cel Mare, începând cu anul 2010 a fost implementat sistemul de 
compostare în propria gospodărie, în containere de compostare. Din anul 2012 a început 
colectarea selectivă pentru deşeuri din sticlă, în puncte de colectare echipate cu trei 
containere de culori diferite: alb, verde, maro. 

În funcţie de populaţie, şi considerându-se o frecvenţă de ridicare a deşeurilor  de 2 
÷ 3 zile în perioada de vară şi 4 ÷ 5 zile în perioada de iarnă, a fost stabilit numărul de 
puncte de colectare necesar pentru fiecare localitate; pe acestea vor fi amplasate 
eurocontainere.  
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Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare se face în containere, 
amplasate pe platforme betonate, în intravilanul localităţilor. Întreţinerea punctelor de 
precolectare şi transportul deşeurilor din aceste puncte de colectare se va face de către 
societăţi specializate în colaborare cu Consiliul Local.  
           Punctele de precolectare a deşeurilor vor fi amplasate în intravilanele localităţilor 
aparţinătoare comunei Ştefan cel Mare, conform planşei de reglementări urbanistice. 
 Eurocontainerele vor fi amplasate în condiţii salubre, pe platforme betonate (cu 
pantă de 1%) prevăzute cu rigole de drenare a apei pluviale şi racordate la reţeaua de apă 
şi canalizare, sau la şanţul de colectare a apelor adiacent drumului, la care să aibă acces 
mijloacele de transport ce asigură preluarea deşeurilor, şi situate la o distanţă de cca. 10 
m de clădiri. Se recomandă împrejmuirea platformelor cu gard pentru prevenirea 
împrăştierii deşeurilor şi accesului persoanelor neautorizate. 
 În punctele de precolectare nu este permisă pozarea conductelor de distribuţie a 
apei şi a conductelor de canalizare sau de gaze naturale. 
 Deşeurile vor fi precolectate selectiv, pe patru fracţii: sticlă, plastic, hârtie şi carton, 
şi deşeuri generale. Capacele containerelor vor fi adaptate fiecărui tip de deşeu şi vor fi 
colorate diferit pentru a facilita selectarea.   

Pentru fracţia biodegradabilă (menajere, deşeuri din grădini, zootehnice) se 
recomandă compostarea în gospodării şi utilizarea ca îngrăşământ  organic. În acest sens 
se va aplica prevederile legislative in domeniul mediului.  
 Deşeurile spitaliceşti provenind de la dispensarele veterinare şi umane considerate 
periculoase (infecţioase şi înţepătoare) fie vor fi transportate în condiţii de siguranţă şi 
incinerate într-un incinerator spitalicesc autorizat, fie neutralizate termic şi depozitate la 
depozitul zonal în regim de deşeuri menajere nepericuloase. 
 

• Închiderea depozitelor vechi şi a spa ţiilor de depozitare 
 Spaţiile de depozitare din comunei Ştefan cel Mare au fost închise prin 
ecologizarea suprafeţelor şi/sau prin proceduri de închidere simplificată. 
 

• Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul pub lic şi predarea acestora 
unit ăţilor de ecarisaj 
 Deşeurile provenite din cadavrele animaliere sunt preluate de o societate 

specializată ce are incheiat un contract de prestare servicii cu Primăria Comunei Ştefan 
cel Mare. Colectarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei se va face 
de la toţi utilizatorii care au contract de prestare a serviciului, încheiat cu operatorul de 
salubrizare autorizat, cât şi de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform 
legilor în vigoare.  

În cazul unor modificări ale legislaţiei de mediu, se vor aplica. 
S-a propus o zonă de depozitare a cadavrelor animaliere până la preluarea acestua 

de către societatea de profil în vederea încinerării. 
 

Este necesar a se avea în vedere reţinerea unor suprafeţe limitrofe în cazul 
extinderii cimitirelor, cu respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de 
protecţie sanitară (100 m faţă de zonele locuite) a cimitirelor Legea 102 / 2014. 

La înfiinţarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure: 
a) drumurile interioare şi aleile; 
b) sala de ceremonii funerare; 
c) spaţiul tehnic care să asigure temperatura de până la 15°C, premergător 
ceremoniei funerare; 
d) existenţa unei surse de apă utilizabile; 
e) WC-uri; 



Actualizare Plan Urbanistic General Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţul VASLUI   
CAPITOLUL 3 – PROPUNERI  DE ORGANIZARE  URBANISTICA  

2020 

 

Pagina   |   157  

 

f) spaţiul amenajat corespunzător pentru depozitarea gunoiului; 
g) spaţii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor. 
(2) În cazul cimitirelor închise, în care nu se mai fac înmormântări, 
proprietarul este obligat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. 
e)-g). 

Desfiinţarea cimitirelor se va face cu respectarea Legii 50 / 1991. 
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3.10. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 

 
 
 Printre aspectele fundamentale abordate în orice studiu privind dezvoltarea 
teritorială, un loc deosebit de important îl deţine planificarea strategică în domeniul 
protecţiei mediului. În ansamblu, obiectivele principale legate de protecţia mediului în 
mediul urban au în vedere păstrarea în măsura în care acest lucru este posibil a 
caracteristicilor naturale ale factorilor de mediu, coroborată cu utilizarea/gestionarea 
durabilă a resurselor locale şi promovarea bunelor practici în agricultură. 
 Modalităţile prin care pot fi atinse aceste obiective destul de complexe sunt 
multiple, necesitând o viziune integrată asupra problematicii mediului şi stabilirea unor 
seturi de măsuri care vizează în egală măsură autorităţile publice, agenţii economici şi 
populaţia locală. 
 
 Printre obiectivele specifice privind protecţia şi conservarea mediului se numără: 
 
 I. Dezvoltarea socio-economică echilibrată a zonelor urban-rurale, reflectată în 
politica de mediu prin măsurile susţinere a zonelor urban-rurale şi de promovare a 
agriculturii durabile (sustenabile), dovadă a faptului că în prezent protecţia mediului nu se 
mai limitează doar la conservarea însuşirilor mediului fizic, acordând o importanţă din ce 
în ce mai mare elementului uman integrat geosistemului.  
 
 II. Promovarea managementului durabil al terenurilor agricole, constând în acţiuni 
de: 
 - utilizarea adecvată a terenurilor cu riscuri naturale (zone cu alunecări active sau 
afectate de eroziunea torenţială) sau a celor susceptibile la astfel de degradări, în principal 
prin instituirea de plantaţii arboricole sau arbustive; 
 - conservarea integrităţii învelişului de sol prin aplicarea de sisteme de amenajare 
antierozională (culturi în benzi alternând cu fâşii înierbate, plantaţii viti-pomicole cu 
dispoziţie în funcţie de pantă); 
 - menţinerea calităţii învelişului pedologic prin limitarea aplicării de substanţe 
chimice de sinteză cu potenţial de contaminare a solului (de ex., îngrăşăminte chimice, 
pesticide, etc.) şi utilizarea îngrăşămintelor organice pentru refacerea pe cale naturală a 
fertlităţii  solului; 
 - păstrarea în circuitul agricol a terenurilor cu valori ridicate ale fertilităţii şi 
pretabilităţii pentru culturi, ameninţate de schimbarea modului de folosinţă a terenului; 
 - protecţia surselor de apă, inclusiv a celor utilizate în agricultură, prin limitarea 
contaminării cu substanţe chimice; 
 - conservarea biodiversităţii pe terenuri agricole prin crearea de habitate şi 
coridoare de circulaţie (benzi înierbate) sau prin compensarea pierderilor cauzate de 
respectarea regimului de protecţie în ariile naţionale protejate; 
 - promovarea conservării diversităţii ecologice şi a habitatelor naturale ale unor 
specii prin efectuarea de plăţi compensatorii pentru fermierii ce utilizează terenuri agricole 
aflate în arealele protejate din cadrul siturilor Natura 2000. 
 
 III. Managementul durabil al terenurilor forestiere, incluzând măsuri de : 
 - extinderea suprafeţelor împădurite, mai ales având în vedere gradul extrem de 
redus de acoperire cu vegetaţie forestieră a teritoriului comuna, prioritar în zonele de risc 
geomorfologic; 
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 - acordarea de facilităţi sau stimulente proprietarilor de terenuri dispuşi să participe 
la programele de extindere a plantaţiilor forestiere; 
 - sprijinirea proprietarilor de terenuri forestiere în derularea de investiţii 
neproductive pe termen scurt, care însă contribuie la creşterea valorii pădurilor pe termen 
lung; 
 - limitarea exploatării abuzive a suprafeţelor forestiere existente, şi aşa foarte 
reduse ca suprafaţă. 
 
 3.10.1. Monumente ale naturii şi monumente istorice 
 
  

Natura 2000 
Pădurea Ştefan cel Mare - Hârboanca 

 
LOCALIZAREA SITULUI 
 
Coordonatele sitului 
N 46º 40' 16'' / E 27º 39' 22'' 
 
Suprafa ta sitului (ha) 526 
Altitudine (m) Min. 95 Max.248 Med. 139 Latitudine Longitudine 
Regiunile administrative 
NUTS % Numele judetului RO016 100 Vaslui Cod Denumire habitat % Reprez. Supr. rel. 
Conserv.Global 
 
Caracteristici generale ale sitului 
 
DESCRIEREA SITULUI 

N12 2 211 - 213 Culturi (teren arabil) 
N16 83 311 Paduri de foioase 
N26 15 324 Habitate de Paduri (Paduri în tranzi_ie) 

Alte caracteristici ale sitului: 
Padurea Hârboanca este localizata pe versantul drept al vaii Bîrladului, în 

apropierea satului Brahasoaia şi reprezinta o insula tipica dinsilvostepa de altadata a 
Podisului Central Moldovenesc. 

Altitudinea variaza între 185m  şi 240 m şi expozitia generala este V - SV. 
Stratul geologic este format dintr-un complex de marne şi marne nisipoase, care 

constituie mai ales baza şi un complex mai nisipos superior, in care se gasesc intercalatii 
de marne. In complexul inferior exista şi un orizont de calcar. Stratigrafic, complexul 
inferior apartine sarmatianului mediu, iar cel situat deasupra este de varsta sarmatianului 
superior şi a meotianului. 

Climatul este specific stepei, cu întrepatrunderi ale nuantei de silvostepa. 
Cantitatea de precipitatii anuale oscileaza intre 550 – 600mm. 
 
STATUTUL DE PROTECTIE AL SITULUI şi LEGATURA CU SITURILE CORINE 
BIOTOPE 
 
Clasificare la nivel national şi regional 
 
ACTIVITATILE ANTROPICE şi EFECTELE LOR ÎN SIT şi ÎN VECINATATE 
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Activit ati antropice, consecin tele lor generale şi suprafa ta din sit afectat a 
Cod Categorie IUCN % 
RO04 Categoria IV IUCN 10,87 
Cod Categorie Tip % Codul national şi numele ariei naturale protejate 
 
Relatiile sitului cu alte arii protejate 
 
- desemnate la nivel na tional sau regional 
RO04 Rezervatie naturala * 8,14 2.778.- Padurea Harboanca 
RO04 Rezervatie naturala * 2,73 2.779.- Padurea Bălteni 
- Activit ati şi consecin te în interiorul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
166 Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare 
230 Vanatoare  
- Activit ati şi consecin te în jurul sitului 
Cod Activitate Intensitate % Infl. 
Structuri agricole  
Alte impacte determinate de turism şi recreere ce nu au fost mentionate mai sus 
Solurile sunt cele de tip cernoziomului levigat in diferite grade de evolutie. Pe partile cu 
relief mai accident, solul este mai putin evoluat. 
Substratul litologic pe care s-au format aceste soluri este reprezentat de marne şi nisipuri 
iesite la suprafata in unele puncte. 
Flora instalata pe aceste soluri este una cu caracter mezo-xerofil sau chiar xerofil. 
Pe lânga fondul de baza al elementelor euroasiatice şi europene, se remarca o abundenta 
şi larga participare a elementelor continentale, pontice, pontice - submediteraniene şi 
endemice. Dintre speciile continentale enumeram: Amygdalus nana (migdal pitic), 
Echinops sphaerocephalus, Viola jordanii var.iassiensis (toporasi). s.a., din numarul mare 
al speciilor de origine pontica citam: Dianthus membranaceus (garofita), Iris hungarica 
(stânjenel), Quercus pedunculiflora (stejar brumariu), etc.; din grupul elementelor 
submediteraniene merita a fi amintite speciile: Chrysopogon gryllus (sadina), Quercus 
pubescens (stejar pufos), Sorbus domestica (scorus) , Rhamnus tinctoria (crusin), Viola 
alba (toporasi),s.a.; dintre elementele pontico - submediteraneene amintim doar 
speciile: Iris graminea (stânjenel), Carex michelii (rogoz), Crocus variegatus (sofranel, 
brândusa), Rosa gallica (trandafir pitic sau rasura), 
Scutellaria altisima (gura lupului) etc. Specia de stânjenel (Iris brandzae) este endemica. 
În liziera Padurii se întâlnesc tufisuri de migdal pitic, visin pitic şi porumbar, iar în poieni 
apare o vegetatie ierboasa xerofila dominata de sadina (Chrysopogon gryllus) şi paius 
(Festuca valesiaca). 
 
Calitate şi importan ta: 
Situl a fost desemnat datorita prezentei în cadrul acestuia a unui tip de habitat de interes 
pe 100% din suprafata reprezentând în acelasi timp mai mult de 15% din prezenta la nivel 
national a acestuia: 91Y0 - Paduri dacice de stejar şi carpen. 
Padurea Harboanca prezinta o importanta deosebita din punct de vedere floristic, 
corologic şi genetic prin identificarea mai multor specii şi varietati de Quercus, şi in special 
a unei serii de hibrizi interspecifici, dintre care unii cu valoare de elemente endemice 
(Quercus x diversifrons var. homophylla, Quercus x dacica var. tiszae, Quercus virgiliana 
f. pungens, Quercus x valachica, Quercus x kerneri, Quercus pubescens var. macrocarpa, 
Quercus x budensis var. vasluiensis, Quercus x spinosa var. brachylepis, etc). 
Prin hibrizii care vegeteaza aici, padurea Harboanca poate fi considerata pe drept cuvant, 
un veritabil centru genetic hibridogen de Quercus. 
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Vulnerabilitate: 
Suprafata Padurii Harboanca este redusa, se invecineaza cu asezari umane şi terenuri 
cultivate, care au permis infiltrarea unui grup important de specii antropice. 
 
Desemnarea sitului (vezi observa tiile privind datele cantitative mai jos): 
A fost declarata rezervatie naturala in baza Deciziei nr. 220/1973 a Comitetului executiv al 
Consiliului Popular Judetean Vaslui şi este inclusa in Anexa I a Legii nr. 5/2000 la pozitia 
2778; suprafata rezervatiei fiind de 40.8 ha. 
 
Tip de proprietate: 
Proprietete de stat. 
 
Documenta tie: 
prof. Dr. Ion Iordache, Studiul complex al ariilor protejate din Moldova şi a situatiei lor 
actuale, 1997; 
 
Istoric (se va completa de c atre Comisie) 
Organismul responsabil pentru managementul sitului: 
Custodele rezervatiei forestiere şi botanice Padurea Harboanca este Directia Silvica 
Vaslui - Ocolul Silvic Brodoc. Incredintata prin Conventia de custodie nr. 4551/2004. 
 
Managementul sitului 
Planuri de management ale sitului: 
Planul de management a fost elaborat de Directia Silvica Vaslui - Ocolul Silvic Brodoc. 
 
 Nu este lipsită de interes, în contextul actual al abordării din ce în ce mai integrate a 
protecţiei mediului cu dezvoltarea habitatelor urban-rurale, utilizarea sustenabilă a acestor 
arii în scopuri de agrement, atât pentru populaţia locală, cât şi pentru turişti. 
 
 3.10.2. Spaţii verzi şi de agrement 
 
 În prezent, arealele cu spaţii verzi, de agrement sau cele amenajate pentru 
practicarea unor sporturi sunt foarte reduse ca suprafaţă, neexistând parcuri, locuri de 
joacă amenajate corespunzător sau o bază sportivă modernă deşi populaţia depăşeşte nr. 
de 3160 pers. 
 Având în vedere, însă, cerinţele actuale privind dotarea localităţilor cu spaţii verzi, 
autorităţile administraţiei publice au avut obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, o 
suprafaţă de spaţiu verde de minim 20 mp/loc. până la 31 decembrie 2010 şi de minim 26 
mp/loc. până la data de 31 decembrie 2013, în acest sens se fac eforturi de a introduce 
zone noi în intravilanul U.A.T. Ştefan cel Mare prin efectuarea unui studiu de fezabilitate în 
acest sens şi propunerea de introducere prin PUZ a unor zone în fiecare localitate cu 
caracter de spaţiu verde. 
 Dincolo de atingerea acestor parametri impuşi prin legislaţia actuală, asigurarea 
calităţii vieţii populaţiei locale necesită amenajarea unor zone pentru agrement, locaţii 
favorabile în acest sens fiind zonele verzi din proximitatea zonelor cu potenţial / elief 
permisiv sau zonele cu luciu de apă din cadrul localităţilor comunei Ştefan cel Mare care 
în prezent, deşi nu sunt amenajate în acest scop, au un potenţial natural important. 
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Localitate Spatiu verde propus (ha) Spatiu verde propus (ha) 

Ştefan cel Mare* 

 
 
 

Bârzeşti 
Brăhăşoaia  
Călugăreni  
Cănţălăreşti  

Mărăşeni  
Munteneşti 

Total spatiu verde propus 
(+existent) 

  
 Pentru o evidenţă clară a spaţiilor verzi de pe raza comunei Ştefan cel Mare 
Primăria şi Consiliul Local a întocmit Registrul local al spaţiilor verzi. 
  

Localitate Locaţie Spatiu verde existent 
(mp) 

Ştefan cel Mare*   
Bârzeşti   

Brăhăşoaia   
Călugăreni   
Cănţălăreşti   

Mărăşeni   
Munteneşti   

Total spatiu verde  

 
 3.10.3. Obiective industriale şi zone periculoase 
 
 Analiza situaţiei existente a obiectivelor potenţial periculoase pentru factorii de 
mediu relevă faptul că pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare funcţionează câteva unităţi cu 
impact nesemnificativ asupra mediului (nepoluatoare), reprezentate în principal prin unităţi 
agro-industriale (mori, prese de ulei, unităţi de prelucrare a materialului lemnos sau ferme) 
sau de depozitare, unităţi de alimentaţie publică sau sistemul de alimentare cu apă aflat în 
prezent în construcţie, însă nu putem vorbi de existnţa unor obiective industriale 
periculoase. 
 În aceste condiţii, măsurile care pot fi luate pentru limitarea impactului acestora 
sunt cele prevăzute în documentaţiile de avizare de mediu, constând în principal în 
reducerea emisiilor de substanţe poluante în apele de suprafaţă şi subterane, sol şi în 
atmosferă prin echiparea cu mini-staţii de epurare modulare sau prin racordarea la 
reţeaua de canalizare a comuna, cât şi prin controlul strict al eliminării deşeurilor rezultate 
din aceste activităţi. 
 
 3.10.4. Managementul deşeurilor menajere şi industriale 
 
 Aşa cum am precizat în cadrul diagnozei situaţiei existente în domeniul gestiunii 
deşeurilor, în comunei Ştefan cel Mare depozitarea deşeurilor menajere şi asimilate 
nesortate se face pe un număr de 4 amplasamente, amenajate corespunzător – 
europubele.  Amplasamentele respective sunt utilizate direct de către locuitorii comuna. 
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 Alte surse de impurificare a factorilor de mediu datorate gestionării defectuoase a 
deşeurilor sunt depozitele de gunoi de grajd din gospodăriile individuale, depozitările 
necontrolate de deşeuri în albiile reţelei hidrografice ce tranzitează comuna, precum şi 
arderile necontrolate de deşeuri menajere şi resturi vegetale de către populaţie. 
 Cadrul instituţional creat pentru managementul integrat al deşeurilor (respectiv, 
Legea 215/2001, Legea 51/2006, OUG 13/2008) prevede organizarea unei Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de către Consiliile locale şi Consiliul Judeţean, care va 
avea ca obiective: 

- crearea unui sistem de management integrat la nivel judeţean; 
- înfiinţarea serviciului de salubrizare al judeţului; 
- organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi 

gestionarea în comuna a activităţilor ce compun serviciul de salubrizare, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre, care o 
mandatează pentru exercitarea acestor atribuţii. 

 Propunerile în domeniul gestiunii deşeurilor a vizat în primă instanţă închiderea 
amplasamentelor de depozitare a deşeurilor neconforme şi reabilitarea ecologică a 
zonelor respective – acţiunea s-a desfăşurat în anul 2009 activitate încheiată. 
 Ulterior, va intra în funcţiune noul sistem de management integrat, incluzând servicii 
de transfer şi depozitare a deşeurilor într-un depozit zonal, care va deservi întreg teritoriul 
judeţului Vaslui. 
 Conform proiectului menţionat, teritoriul judeţean va fi împărţit în 5 zone de transfer 
al deşeurilor, dotate cu 3 staţii de transfer, în timp ce deşeurile colectate din zona a 5-a 
vor fi transportate direct la depozitul zonel. 
 Comunei Ştefan cel Mare este inclus în zona 2 - Vaslui, unde va fi construită o 
staţie de transfer cu personal propriu angajat; deşeurile colectate de pe teritoriul comuna 
vor fi  transportate la staţia de transfer, de aici urmând a fi preluate şi depozitate în condiţii 
corespunzătoare la depozitul zonal. 
 Colectarea deşeurilor pe teritoriul comuna se va face în amestec, în containere, 
amplasate pe platforme betonate, în intravilanul localităţilor. Stabilirea amplasamentelor 
platformelor revine autorităţilor publice locale. Platformele vor fi în mod obligatoriu 
betonate sau asfaltate, amplasate la o distanţă minimă de 10 m faţă de căile de acces ale 
autogunoierelor şi de minim 5 m de cele mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, 
mascate fiind prin plantaţii de arbori şi arbuşti. De asemenea, vor fi prevăzute cu rigole de 
preluare a apelor pluviale, racordate la reţeaua de canalizare sau la cămine de colectare 
etanşe, care vor fi golite periodic de către operator.  
 Întreţinerea punctelor de precolectare şi transportul deşeurilor din aceste puncte de 
colectare se va face de către serviciile de salubrizare mandatate de către Consiliile locale.  
 Punctele de precolectare vor fi amplasate în intravilanele localităţilor componente 
ale comunei Ştefan cel Mare conform planşei de reglementări urbanistice. 
 Începând cu anul 2010, în comuna Ştefan cel Mare s-a implementat şi sistemul de 
compostare în gospodăria proprie, în containere de compostare, iar din 2012 a început 
colectarea selectivă pentru deşeuri din sticlă, în puncte de colectare dotate cu câte trei 
containere în funcţie de culoarea deşeurilor.   
 Deşeurile spitaliceşti provenind de la dispensarele veterinare şi umane considerate 
periculoase (infecţioase şi înţepătoare) fie vor fi transportate în condiţii de siguranţă şi 
incinerate într-un incinerator spitalicesc autorizat, fie neutralizate termic şi depozitate la 
depozitul zonal în regim de deşeuri menajere nepericuloase. 
 Mortalităţile de animale vor fi preluate de la populaţie sau agenţi economici, (s-a 
creeat o zonă de depozitare a leşurilor de animale până la preluare) localitatea Ştefan cel 
Mare depozitate în camere frigorifice, transportate şi incinerate de către agenţi specializaţi. 
Puţurile seci au fost închise. 
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 3.10.5. Protecţia factorilor de mediu 
 
 Măsurile  de protectie a mediului trebuie să contribuie la implementarea reţelei 
agricole şi forestiere NATURA 2000. 
 “Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rureale”, elaborat pe baza Liniilor 
Directoare Strategice ale Comunităţii, defineşte următoarele obiective generale pentru 
perioada 2014 - 2020: 

o Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier; 
o Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural; 
o Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale; 
o Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală. 

 O importanţă deosebită este acordată conservării sau reintroducerii sistemelor 
agricole cu valoare naturală înaltă. 
 Măsurile care vizează promovarea managementului durabil al terenurilor forestiere, 
deţin o alocare financiară de 10% din bugetul. (Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului 
urban). Sprijinul pentru împădurire are în vedere atât atenuarea efectelor gazelor cu efect 
de seră, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zonele care se confruntă cu riscuri 
naturale (alunecări de teren, inundaţii, eroziunea solului). Este de asteptat ca prin 
implementarea măsurilor prioritare care vizează formarea profesională, informarea şi 
difuzarea de cunostinţe şi utilizarea serviciilor de consiliere, să se aducă o contribuţie 
semnificativă la îndeplinirea obiectivelor, având în vedere nivelul scăzut de informaţie 
existent în rândul fermierilor în ceea ce priveşte gospodărirea durabilă a resurselor 
naturale. 

Protec ţia şi conservarea mediului  reprezintă unul din obiectivele de bază ale 
amenajării teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea şi valorificarea durabilă şi 
echilibrată a resurselor acestuia.  

Pentru eliminarea şi prevenirea poluării la nivelul aerului, apelor şi solului se propun 
următoarele măsuri: 
 

a) Protecţia aerului 
 
 Aerul este factorul de mediu cu rolul cel mai important în transportul rapid şi pe 
distanţe mari al poluanţilor, iar trecerea substanţelor poluante din aer în ape şi sol se 
realizează foarte facil, afectând în mod direct biosfera, în general, şi omul, în particular, 
astfel încât supravegherea calităţii atmosferei trebuie să reprezinte o prioritate în 
activitatea de monitoring a mediului. 
 Aşa cum am arătat anterior, pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare există câteva 
surse locale de poluare a aerului, cu caracter temporar-accidental, reprezentate prin 
procesele de combustie pentru încălzirea locuinţelor şi a altor obiective, traficul rutier şi 
feroviar, activităţile zootehnice şi cele agro-industriale, cu emisii în atmosferă rezultate din 
procese de fermentare. 
 În general, emisiile de gaze şi pulberi se menţin la un nivel redus, iar prin procesele 
de dispersie şi reţinere mecanică (mai ales prin intermediul vegetaţiei), concentraţia 
acestora este diminuată. 
 În prezent, pe teritoriul comuna nu există o reţea de prelevare a probelor pentru 
stabilirea calităţii aerului, astfel încât o primă măsură necesară ar fi includerea zonei 
analizate  în sistemul de monitoring, care să urmărească în mod sistematic: 

- studierea emisiilor de poluanţi atmosferici provenind din surse naturale sau 
antropice; 

- monitorizarea transferului poluanţilor de la sursă în mediul receptor; 
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- studiul imisiilor (distribuţia spaţio-temporală şi concentraţiile de poluanţi din 
atmosferă); precum şi efectele poluării atmosferei asupra sănătăţii umane, 
asupra comunităţilor vii şi vegetaţiei, asupra factorilor abiotici, cât şi asupra 
mediului construit. 

 
 Chiar dacă în prezent calitatea aerului în teritoriul studiat este relativ bună, sunt 
necesare măsuri care să prezerve această stare, care să se concentreze pe: 

- înlocuirea treptată a combustibililor tradiţionali (în principal lemn şi subproduse 
lemnoase) prin introducerea re ţelei de alimentare cu gaze naturale ; 

- extinderea spaţiilor verzi sub forma perdelelor de protecţie cu rol de absorbţie a 
noxelor care să separe pe cât posibil zonele rezidenţiale de cele cu unităţile 
industriale sau zootehnice; 

- diminuarea impactului/disconfortului generat de trafic prin plantarea de perdele 
verzi de aliniament în lungul arterelor importante (drumuri naţionale, drumuri 
judeţene), cu lăţime minimă de 5 m; 

- amplasarea platformelor de precolectare a deşeurilor menajere la o distanţă de 
minim 10 m faţă de imobilele învecinate şi separarea de acestea prin perdele 
vegetale, pentru a minimiza disconfortul olfactiv; 

- depozitarea controlată a deşeurilor zootehnice, în acelaşi scop; 
- adoptarea unor tehnologii de producţie cu impact cât mai redus asupra mediului 

de către unităţile industriei alimentare din comuna; 
- creşterea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi conform reglementărilor în 

domeniu. 
 

Monitoringul calităţii aerului presupune elaborarea unui program coerent care să 
vizeze toate problemele de poluare precum şi responsabilităţile autorităţilor locale. 

Cunoaşterea mecanismelor de poluare a atmosferei, implică studierea a patru 
categorii de fenomene, şi anume: 

- emisiile de poluanţi atmosferici aferente surselor naturale şi antropice; 
- transferul poluanţilor de la sursă la receptor (transmisia); 
- emisiile, adică distribuţia spaţială, temporală şi nivelul concentraţiilor de poluanţi în 

atmosferă; 
- efectele poluării asupra sănătăţii umane, a mediului, a construcţiilor şi 
materialelor. 
Monitorizarea emisiilor, ce defineşte cauza poluării, este un mijloc de informare 

absolut necesar asupra contribuţiei pe care o au diferite surse, permiţând astfel stabilirea 
priorităţilor cu privire la reducerea poluării. 
  
 
 b) Protecţia apelor 
 
 Având în vedere vulnerabilitatea ridicată a resurselor de apă, dar şi tendinţa de 
utilizare din ce în ce mai extensivă, este necesară gestionarea raţională a acestei resurse 
limitate, care însă nu se poate realiza decât pe baza unei monitorizări permanente, 
conjugate cu respectarea reglementărilor din domeniul protecţiei apelor. 

Protecţia resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice 
are ca obiect ameliorarea şi menţinerea calităţii naturale a acestora în scopul evitării unor 
efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane, în contextul realizării unei dezvoltări 
durabile. 
 Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru 
orice fel de necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva 
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efectelor nocive ale poluării şi implică două etape: cunoaşterea calităţii şi măsuri de 
protecţie a acesteia. Aceasta include monitorizarea apelor de suprafaţă şi a apelor 
subterane. 
 Dacă pentru râul Birlad - principala arteră hidrografică ce tranzitează teritoriul 
comunei - se realizează supravegherea stării chimice şi ecologice a apei de către APM 
Vaslui, apele Birladului fiind încadrate în clasa a IV-a de calitate în 2007, în special 
datorită aportului de ape uzate din amonte, pentru afluenţii de pe teritoriul comunei Ştefan 
cel Mare nu deţinem date privind calitatea apei, datorită lipsei sistemului de monitorizare. 
 De asemenea, lipsesc datele cantitative privind starea corpurilor de apă subterană 
aferente teritoriului studiat, având la dispoziţie doar informaţii la scară judeţeană, care însă 
relevă o calitate nesatisfăcătoare a apelor subterane în proporţie de 80% din forajele 
efectuate. 
 Din aceste motive, în abordarea problematicii protecţiei resurselor de apă sunt 
necesare două etape, respectiv cunoaşterea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane prin 
monitorizare continuă şi aplicarea unor măsuri concertate de protecţie.  
 Printre măsurile concrete propuse se numără: 

- realizarea unui sistem centralizat de canalizare în vederea colectării apelor 
reziduale de la utilizatorii casnici şi de la agenţii economici; 

- realizarea staţiei/staţiilor de epurare a apelor uzate preluate prin sistemul de 
canalizare pentru a se evita poluarea emisarilor naturali; 

- delimitarea şi respectarea zonelor de protecţie ale apelor de suprafaţă; 
- interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri 

de deşeuri în albiile minore ale cursurilor de apă şi pe malurile acestora; 
- instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară (cu regim sever, cu regim 

de restricţie şi perimetru de protecţie hidrogeologică) pentru sursele de 
alimentare cu apă (izvoarea, fântâni, cişemele), lucrări de captare, reţele de 
transport, distribuţie şi de înmagazinare a apei cu respectarea distanţelor 
sanitare între acestea şi eventualele surse de impurificare (microferme de 
animale, unităţi industriale, etc.); 

- depozitarea deşeurilor zootehnice pe platforme special amenajate şi echipate cu 
rigole de colectare a apelor pluviale şi a levigatului pentru a preveni infiltrarea 
acestora în pânza freatică; 

- preluarea apelor pluviale în rigole deschise din dale de beton amplasate pe 
laturile carosabilului, cu deversare liberă în emisar, considerându-se că aceste 
ape sunt convenţional curate; 

- amenajarea pantei de scurgere la gospodăriile individuale care au grajduri 
pentru creşterea animalelor, în aşa fel încât să nu fie orientată spre trama 
stradală; 

- regularizarea cursurilor de apă care traversează intravilanele comuna. 
 
 c) Protecţia solurilor 
 
 Având în vedere rolul de interfaţă pe care îl joacă solul între celelalte componente 
ale mediului - biotic şi abiotic - precum şi cel de suport al tuturor acţiunilor umane, privit din 
perspectivă antropocentrică, devine evident faptul că învelişul de sol este puternic 
influenţat prin antropizare, în cele mai multe cazuri în sensul unei diminuări a calităţii sale, 
care se reflectă inclusiv în calitatea produselor agricole. 
 Datorită lipsei unui sistem de monitorizare a calităţii solurilor pe teritoriul comunei 
Ştefan cel Mare, nu deţinem date cantitative privind poluarea solurilor în acest areal, însă 
putem intui că zona studiată nu se confruntă cu probleme deosebite din acest punct de 
vedere. 
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 Principalele surse de contaminare a solului pe care le-am inventariat sunt 
agricultura (prin chimizare şi depozitarea deşeurilor zootehnice), depozitarea deşeurilor 
menajere în amplasamente neamenajate sau parţial amenajate, şi unele emisii provenind 
de la unităţile industriei alimentare. 
 O altă faţetă a problematicii calităţii învelişului pedologic o constituie degradarea 
solurilor, cauzată de factori naturali, antropici, sau de ambele, prin procese 
geomorfologice actuale (alunecări de teren, eroziune în adâncime) sau prin excesul de 
umiditate, toate aceste tipuri de procese afectând suprafeţe importante de teren, 
conducând la scăderea potenţialului productiv, la scoaterea din circuitul agricol sau la 
schimbări ale modului de folosinţă. 
 În ceea ce priveşte direcţiile viitoare în protecţia şi utilizarea durabilă a solurilor de 
pe teritoiul comunei Ştefan cel Mare, sunt necesare măsuri de: 

- utilizarea moderată a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor de către 
producătorii agricoli prin asigurarea instalaţiilor de utilizare controlată; 

- depozitarea în condiţii de siguranţă a substanţelor chimice utilizate în 
agricultură; 

- limitarea depunerilor de deşeuri provenite din gospodării în alte amplasamente 
faţă de cele aprobate (de regulă, în albii); 

- realizarea de platforme de compostare pentru deşeurile zootehnice; 
- promovarea colectării selective, a reciclării, reutilizării sau valorificării unor 

deşeuri din construcţii, prelucrarea lemnului, comerţ, etc.; 
- menţinerea şi refacerea vegetaţiei arboricole sau arbustive în zonele de versant 

susceptibile la riscuri geomorfologice; 
- controlul exploatării terenurilor de versant prin păşunat, prin limitatea sau 

interzicerea acestuia în arealele afectate de alunecări de teren; 
- amplasarea drumurilor de exploatare de pe versanţi în zig-zag, evitând 

poziţionarea lor pe linia de cea mai mare pantă; 
- efectuarea lucrărilor de mecanizare pe direcţia curbelor de nivel; 
- schimbarea modului de utilizare a unor terenuri predispuse la degradare, prin: 

- introducerea unor sisteme antierozionale de cultură (plantaţii viti-
pomicole, alternanţe de benzi înierbate cu fâşii, etc.); 

- recuperarea terenurilor degradate prin plantaţii silvice, terasări, etc.; 
- interzicerea incendierii miriştilor, datorită îndepărtării prin ardere a materiei 

vegetale care contribuie la regenerarea orizontului superficial fertil; 
Ameliorarea şi menţinerea pe termen lung a funcţiilor solului şi combaterea poluării 

şi deteriorării lor sunt obiectivele principale pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea 
durabilă a solurilor de pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare. 

Solul este un factor de mediu fundamental ce trebuie protejat cu aceeaşi atenţie ca 
aerul şi apa. Este un mediu divers, dar fragil, care este însă mijlocul principal al asigurării 
hranei oamenilor, animalelor şi plantelor. Un centimetru în grosime de sol se realizează în 
zeci şi chiar sute de ani, dar de pierdut îl putem pierde într-un an, datorită vânturilor, 
precipitaţiilor, defrişării pădurilor sau utilizării iraţionale. 

Conform art. 65 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind 
protecţia mediului, pentru toţi deţinătorii, cu titlu sau fără titlu, este obligatorie protecţia 
solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, 
conservare, organizare şi amenajare a teritoriului. 

Colectarea deşeurilor pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare se va face conform 
Directivei Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului 
Naţional de Gestionare a Deşeurilor (aprobate prin H.G. nr. 1470/2004), care impun 
următoarele măsuri:  

• Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor în cursul  anului 
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2009 – proces tehnologic executat – Informare Consiliu Judetean Vaslui şi APM 
VASLUI; 

• Stabilirea şi realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor pe 
teritoriul comuna şi a localităţilor componente (în intravilan); 

• Implementarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. 

Referitor la gestionarea de şeurilor , judeţul VASLUI este împărţit în 5 zone de 
transfer a deşeurilor, cu 3 staţii de transfer pentru eficientizarea transportului. Zona a 
cincea va transporta direct deşeurile colectate pe amplasamentul depozitului zonal. Pe 
acest amplasament va funcţiona şi o staţie de sortare a deşeurilor uscate, reciclabile, 
colectate selectiv.  

În ceea ce priveşte colectarea de şeurilor în amestec  la nivel local, se vor instala 
platforme de colectare în sistem de aducere dotate cu containere  (1 container/90 
locuitori).  

Stabilirea amplasamentelor platformelor de colectare revine autorităţilor publice 
locale. Platformele vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, amplasate la o distanţă 
minimă de 10 m faţă de căile de acces ale autogunoierelor şi de minim 10 m de cele mai 
apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind prin plantaţii de arbori şi arbuşti. 
Platformele vor fi prevăzute cu rigole de preluare a apelor pluviale, racordate la reţeaua de 
canalizare sau la cămine de colectare etanşe, care vor fi golite periodic de către operator.  

Intreţinerea platformelor de precolectare şi preluarea şi transportul deşeurilor din 
aceste puncte de colectare se va face de către societăţi specializate în colaborare cu 
Primăria Comunei Ştefan cel Mare. 

Referitor la colectarea selectiv ă a deşeurilor valorificabile  de la populaţie, 
începând cu anul 2010 s-a implementat sistemul de compostare în propria gospod ărie , 
în containere de compostare. Din anul 2012, a început colectarea selectivă pentru deşeuri 
din sticlă, în puncte de colectare echipate cu 3 containere (albă, verde şi maro).  

De asemenea, spa ţiile de depozitare  din localităţile comunei Ştefan cel Mare vor 
fi închise prin relocare / ecologizarea suprafe ţelor  sau prin proceduri de închidere 
simplificată.  

Este necesară implementarea unor instrumente economice  locale  a căror 
aplicare să stimuleze activitatea de reciclare şi reutilizare a deşeurilor precum şi realizarea 
unor campanii de informare şi conştientizare a populaţiei privind importanţa colectării 
selectivă a deşeurilor. 
 

Un al doilea set de măsuri vizează protec ţia împotriva degrad ării  solurilor prin 
procesele de deplasare în masă precum şi pe terenurile cu exces de umiditate. Astfel, 
este necesar:  

- menţinerea învelişului vegetal pe versanţii înclinaţi; 
- raţionalizarea păşunatului sau interzicerea acestuia pe pantele care indică 

alunecări în pregătire;  
- efectuarea lucrărilor agricole pe direcţia curbelor de nivel; 
- drumurile agricole de acces trebuie să se realizeze pe direcţia curbelor de nivel (în 

zig-zag), şi nu pe linia de cea mai mare pantă; 
- evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a versanţilor a căror bază este 

instabilă; 
- schimbarea modului de folosinţă a unor versanţi predispuşi la eroziune şi 

alunecări de teren prin amenajare de plantaţii pomicole şi viticole; 
- practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a 

solului, cu rol împotriva eroziunii (alternanţa de cereale păioase cu porumb sau alte plante 
prăşitoare, alternanţa plantelor prăşitoare cu plante leguminoase, etc); 
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- interzicerea incendierii miriştilor deoarece contravine bunelor practici agricole (se 
îndepărtează astfel materia vegetală care contribuie la păstrarea orizontului de suprafaţă 
şi conduce la diminuarea regenerării fertilităţii solului);  

- recuperarea terenurilor degradate prin alunecări şi eroziuni torenţiale prin măsuri 
de reconstrucţie ecologică: planţatii viti-pomicole, plantaţii silvice, terasări, şi alte lucrări de 
combatere a eroziunii şi introducerea terenurilor degradate în circuitul agricol şi forestier; 

Pentru solurile afectate de exces de umiditate se recomandă lucrări de desecare, 
canale de drenaj, captări de izvoare, decolmatarea şi adâncirea albiilor pâraielor din 
apropiere.  

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiţiile de fundare din 
studiile geotehnice şi se va acorda o atenţie deosebită sistematizării verticale. 

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor 
meteorice de pe acoperişuri şi de pe terenul amenajat să se facă către un sistem 
centralizat de canalizare – şanţuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – 
fără să se afecteze proprietăţile învecinate. 

Remedierea cauzelor poluării şi degradării solurilor trebuie efectuată în ordinea 
priorităţilor definite prin politica comuna, în paralel cu aplicarea de măsuri administrative 
ferme. 
 d) Protecţia vegetaţiei şi faunei 
 Aşa cum am arătat anterior, datorită intervenţiei umane, asociaţiile de vegetaţie 
spontană anterioare dezvoltării habitatului (specifice zonei de silvostepă) şi-au schimbat 
semnificativ compoziţia şi arealele de extindere, evoluţia cea mai dramatică înregistrând-o 
suprafeţele forestiere, care până în prezent s-au restrâns la mai puţin de 0,3% din 
suprafaţa teritoriului orăşenesc. De asemenea, pajiştile şi fâneţele spontane au fost 
înlocuite în bună măsură de culturile agricole, iar cele care s-au conservat sunt utilizate 
pentru păşunat. În prezent, nu mai puţin de 94% din teritoriul studiat are funcţie agricolă 
(arabil, păşuni şi suprafeţe relativ modeste ocupate de plantaţii viti-pomicole). În mod 
similar, fauna spontană a acestui teritoriul a fos afectată de activităţile specific umane, 
care au condus la restrângerea sau chiar dispariţia arealelor de extindere a unor specii, 
modificarea componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea populaţiilor. 
 Măsurile care se impun în protecţia factorului biotic sunt multiple, unele dintre 
acestea fiind strâns legate de protecţia factorilor abiotici, în cadrul unei abordări sistemice. 
 Câteva direcţii în abordarea problematicii conservării vegetaţiei şi faunei sunt 
redate în cele ce urmează, fiind necesar ca factorii de decizie să identifice mijloacele şi 
instrumentele specifice pentru aplicarea lor: 

- iniţierea unor programe de refacere a suprafeţelor forestiere, mai ales având în 
vedere ponderea lor neglijabilă în cadrul teritoriului comuna; 

- împădurirea prioritară a terenurilor afectate de degradări severe (alunecări, 
prăbuşiri, forme ale eroziunii torenţiale) şi a celor cu declivităţi ridicate; 

- restabilirea, în măsura în care este posibil, a structurii unor ecosisteme naturale 
prin restabilirea comunităţilor ierboase, a vegetaţiei de luncă, etc.; 

- regenerarea vegetaţiei spontane a păşunilor prin evitarea păşunatului excesiv şi 
organizarea de parcele alternative pentru păşunat; 

- prezervarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede prin diminuarea 
impactului antropic şi evitarea schimbării condiţiilor hidrologice; 

- limitarea antropizării excesive a ecositemelor naturale prin păstrarea de fâşii de 
vegetaţie naturală în cadrul culturilor agricole; 

- evitarea fragmentării habitatelor şi restabilirea coridoarelor de migraţie a 
animalelor şi de dispersie a plantelor; 

- protejarea speciilor autohtone prin prevenirea răspândirii speciilor invazive şi a 
speciilor modificate genetic; 
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- protejarea resurselor cinegetice şi piscicole; 
- iniţierea unor programe de educare a populaţiei locale, de ecologizare şi 

monitorizare a ecosistemelor naturale şi a spaţiilor verzi de pe teritoriul comuna, 
în colaborare cu ONG-urile care activează în domeniu şi instituţiile de 
învăţământ locale. 

Astfel de măsuri sunt:  
• Se vor respecta distan ţele minime ale zonei de protec ţie, recomandate 

între zona protejat ă şi o serie de obiective care pot perturba, prin acti vitatea lor, 
habitatul natural protejat (ferme, locuin ţe, sta ţii de epurare, etc.). 

• Este interzisă distrugerea sau deteriorarea adăposturilor naturale ale 
păsărilor precum şi a locurilor de cuibărit precum şi orice acţiuni care vizează direct 
păsările sălbatice (capturare, vânătoare, etc).  

• Conform HG 1284/2007, art. 2, alin. (1), pentru toate planurile, programele şi 
proiectele care urmează să se desfăşoare în aria de protecţie speciala avifaunistică, 
precum şi în vecinătatea acesteia, se aplică prevederile legale referitoare la procedura de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura-cadru de 
evaluare a impactului asupra mediului.  

• Sunt interzise distrugerea sau ştergerea inscripţiilor de pe panourile 
indicatoare şi deteriorarea împrejmuirii de protecţie.  

• Sunt interzise orice acţiuni care vizează deţinerea, transportul, comerţul sau 
schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualizare Plan Urbanistic General Comuna STEFAN CEL MARE, Judeţul VASLUI   
CAPITOLUL 3 – PROPUNERI  DE ORGANIZARE  URBANISTICA  

2020 

 

Pagina   |   171  

 

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
 

• Solu ţia general ă de organizare şi dezvoltare: 
Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapusă pe 

intravilanul existent, cu menţinerea structurii actuale. 
 

• Organizarea c ăilor de comunica ţie: 
Trama actuală satisface accesele, dar este necesară îmbunătăţirea calitativă prin 

aplicarea de îmbrăcăminţi asfaltice, marcaje corespunzătoare, amenajarea rigolelor de 
preluare a apelor, reabilitarea podurilor şi, acolo unde este necesar, construirea de poduri 
şi podeţe noi, amenajarea de trotuare, parcari şi alei pietonale, amenajarea profilelor 
transversale în intravilan.  
 

• Destina ţia terenurilor, zonele func ţionale rezultate: 
- Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie suportul pentru 

practicarea agriculturii şi asigurarea, în acest mod, a produselor agricole necesare 
consumului în gospodăriile populaţiei şi în industria alimentară locală. 

- Zona de dotări socio-culturale este constituită din obiectivele existente care 
satisfac necesităţile localităţii şi care sunt situate în zona de locuit. Datorită dispunerii 
acestora se conturează zona centrală a localităţilor.  

- Zona de unităţi industriale şi agricole se va dezvolta pe amplasamentul actual al 
obiectivelor existente. Obiectivele de industrie mică (meşteşuguri şi artizanat, prelucrarea 
artistică a lemnului, prelucrarea primară a lemnului) compatibile cu celelalte zone 
funcţionale vor putea fi amplasate şi în cadrul acestora (în principal în zona de locuinţe). 
Orice nouă activitate de natură productivă va fi analizată pe baza unui studiu de impact, în 
principal urmărindu-se reducerea la minim a efectelor asupra mediului. 

 
Se impune instituirea unor zone de protecţie sanitară la sursele de apă potabilă din  

localităţi componente ale comuna. 
 
Zone protejate cu valoare de patrimoniu arheologic 
 

 Nu sunt in comuna Stefan cel Mare situri arheologice. 
Se va respecta ordonanța nr. 43 / 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. 
[…] Art. 5.  
(1) Prin protejarea bunurilor şi terenurilor de patrimoniu arheologic din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. k) şi l) se 
intelege adoptarea masurilor stiintifice, administrative şi tehnice care urmaresc pastrarea vestigiilor descoperite 
intamplator sau ca urmare a cercetarii arheologice pana la clasarea bunurilor respective sau pana la finalizarea cercetarii 
arheologice, prin instituirea de obligatii in sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor de alte drepturi reale 
asupra terenurilor care contin sau au continut bunurile de patrimoniu arheologic respective, precum şi prin 
reglementarea sau interzicerea oricaror activitati umane, inclusiv a celor autorizate anterior.  
 (2) Descarcarea de sarcina arheologica este procedura prin care se confirma ca un teren in care a fost evidentiat 
patrimoniul arheologic poate fi redat activitatilor umane curente.  
   (3) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica reprezinta actul administrativ emis in conditiile prezentei 
ordonante, prin care se anuleaza regimul de protectie instituit anterior asupra terenului in care a fost evidentiat 
patrimoniul arheologic.  
   (4) Regimul de protectie a zonelor cu potential arheologic cunoscut şi cercetat este reglementat de legislatia in vigoare 
privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural national.  
   (5) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica este emis de Ministerul Culturii şi Cultelor, in urma consultarii 
Comisiei Nationale de Arheologie. [...]. 
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• Interdic ţii definitive de construire  la culoare tehnice şi zone de protecţie cu 
regim sever: 

• zona reţelei de tensiune - 20 kV – 12m; 
• zona de protecţie a cimitirului – 50m existent, 100m pentru cimitire propuse; 
• zona de protecţie  a cursurilor de apă  - 30m; 
• zona de protecţie a aducţiunilor de alimentare cu apă – 10m; 
•  zona de protecţie a staţiilor de pompare – 10m; 
• zona de protecţie a staţiilor de clorinare şi a rezervoarelor – 20m; 
• zona de protectie fermă de taurine 200m; 
• zonă de protecţie la diguri : - spre cursul de apă 10m 

            - spre interiorul incintei 4m; 
• zonă de protecţie la staţia de epurare: 300m.  

 
În vederea stabilirii regulilor generale de construire, teritoriul intravilan al localitatilor 

a fost împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). UTR-ul se defineşte ca o 
reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune predominantă sau/şi 
omogenitate funcţională, pentru care se pot stabili reguli de construire general valabile. 

UTR-ul este delimitat prin limite fizice, existente în teren (străzi, limite de 
proprietate, ape). 

Având în vedere limitele reduse ale localităţilor comuna şi faptul că funcţiunea de 
locuire este cea dominantă, numărul de UTR-uri este redus. 

Reprezentarea grafică a reglementărilor se face în planşa "Reglementări", care 
deţine şi elemente de echipare a teritoriului - existent şi propus. Detalieri ale 
reglementărilor se fac în R.L.U. 
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3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC Ă 
 
 

Principalele obiective de utilitate publică de pe teritoriul administrativ al comunei 
Ştefan cel Mare sunt prezentate clasificat mai jos: 
 

 
 
 

DOMENII 

 
CATEGORII DE INTERES 

 
 
NAŢIONAL 

 
JUDEŢEAN 

 
LOCAL 

INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 
Ştefan  cel Mare  
Primărie    X 
Poliţie X   
Şcoala cu clasele I-VIII   X 
Grădiniţa cu program normal   X 
Dispensar   X 
Cabinet Stomatologic   X 
Magazin mixt   X 
Biserica   X 
Bar   X 
Oficiu Postal X   
Ştefan  cel Mare  Deal 
Şcoala cu clasele I-VIII   X 
Bibliotecă   X 
Biserica   X 
Grădiniţă   X 
Bârzeşti  
Şcoala cu clasele I- VIII   X 
Grădiniţa cu Program Normal   X 
Biserică   X 
Magazin mixt   X 
Brăhăşoaia 
Şcoala cu clasele I- VIII   X 
Grădiniţa cu Program Normal   X 
Biserică   X 
Magazin mixt   X 
Călugăreni  
Şcoala cu clasele I-IV   X 
Grădiniţa cu Program Normal   X 
Biserică   X 
Magazin mixt   X 
Cănţălăreşti  
Şcoala cu clasele I-IV   X 
Grădiniţa cu Program Normal   X 
Biserică   X 
Magazin mixt   X 
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Mărăşeni 
Şcoala cu clasele I-IV   X 
Grădiniţa cu Program Normal   X 
Biserică   X 
Magazin mixt   X 
Muntene şti  
Şcoala cu clasele I-IV   X 
Grădiniţa cu Program Normal   X 
Biserică   X 
Magazin mixt   X 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Cimitir Ştefan cel Mare   X 
Cimitir Bârzeşti   X 
Cimitir Brăhăşoaia   X 
Cimitir Călugăreni   X 
Cimitir Cănţălăreşti   X 
Cimitir Mărăşeni   X 
Cimitir Munteneşti   X 
CĂI DE COMUNICAŢIE 
DN 15D X   
DJ 247  X  
DC 1   X 
DC 2   X 
DC 109   X 
DC 110   X 
DC 110A   X 
Drumurile săteşti    X 
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ 
Reţea de alimentare cu energie electrică X   
Reţeau de alimentare cu apă X   
Reţea de telecomunicaţii X   
Reţea de alimentare cu gaze X   
PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR  
Aria Specială de Protejate: 
Padurea Bălteni - Harboanca 

X   

SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI     
Zone de protecţie sanitară    X 
Semnalizarea zonei cu specii protejate X   

 
Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare s-au identificat următoarele tipuri de terenuri:  
• terenuri proprietate publică de interes local: terenurile ocupate de dotările 

publice din localităţile componente comuna (poliţie, dispensar, bibliotecă, 
şcoală, grădiniţă, biserică, cimitir şi altele asemenea), zona drumurilor locale şi 
traseul drumului judeţean;  

• terenuri proprietate privată de interes local formate din: terenurile arabile, 
păşunile şi fâneţele, terenurile neproductive aflate în intravilan sau în 
extravilanul localităţii; 

• terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice formate din terenurile 
din zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, terenurile agricole din 
intravilan. 
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Necesităţile de dezvoltare ale localităţii impun următoarea circulaţie a terenurilor: 
• terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public - străzile noi propuse 

în zonele de extindere a intravilanului localităţilor; 
 
Pentru ridicarea standardului de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din comuna şi 

mărirea gradului de atracţie a localităţii se vor prezenta obiectivele de utilitate publică din 
comuna Ştefan cel Mare ce sunt propuse a se realiza în următorii 10 ani: 

 
Obiectivele strategice şi de dezvoltare (direc ţii de dezvoltare) ale comunei 

Ştefan cel Mare 
 

1. Modernizarea şi dezvoltarea căilor de transport: 
- amenajarea de noi drumuri săteşti în zonele de reglemntate ale intravilanelor şi 

modernizarea acestora;  
- cresterea numarului de strazi în intravilan pentru asigurarea accesului la 

 unele loturi şi locuinţe prin amenajarea de drumuri noi; 
- reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor agricole de pe teritoriul administrativ 

al comunei Ştefan cel Mare;  
- decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de 

 străzi în vederea colectării apelor pluviale; 
- realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală.  
- marcarea corespunzătoare a drumurilor comuna;  
- amenajarea de spaţii de parcare in zonele de interes socio-cultural: primarie, 

scoli, biserici, gradinite, farmacii, dispensar, politie, camine culturale; 
- asigurarea mijloacelor de transport pentru elevii care fac naveta între satele 

 comuna; 
- amenajarea staţiilor de călători în vederea asigurării condiţiilor optime de 

 aşteptare, informare, îmbarcare, şi debarcare; 
- reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comuna 

 Ştefan cel Mare şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de 
drumuri, acolo unde este necesar;  

- refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a 
 lungul drumurilor aferente comuna; 

- corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi 
 amenajarea unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 

- amenajarea profilelor transversale în intravilan; 
 

2. Modernizarea echipării edilitare: 
- realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă în localităţile componente 
ale comunei;  
- realizarea sistemului centralizat de canalizare în satele componente; 
- construirea şi punerea în funcţiune a staţiilor de epurare; 
- extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele propuse pentru extindere; 
- modernizarea iluminatului public; 
- conectarea de noi abonaţi la reţeaua telefonică (internet, servicii de telefonie); 
- conectarea la Internet, extinderea reţelei de telefonie fixă, instalarea unor antene 

de telefonie mobilă, extinderea TV prin cablu, TV digitală;  
 

3. Reabilitarea şi construirea de noi obiective socio-culturale: 
- Reabilitarea unităţilor şcolare (şcoli şi grădiniţe) corespunzător standardelor actuale 

de igienă şi confort: introducerea sistemelor de încălzire centralizată, alimentarea 
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cu apă curentă a unităţilor şcolare, construirea de grupuri sanitare interioare 
moderne;  

- Construire sala de sport cu dotările corespunzătoare (vestiare, duşuri, materiale 
sportive) şi terenuri de sport;  

- Îmbunătăţirea continuă a fondului de carte din bibliotecile şcolilor şi a bibliotecii 
comunale.  

- Amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea acestora cu mobilier urban. 
- Îmbunătăţirea bazei tehnico-materială în şcoli (dotarea şcolilor cu calculatoare şi 

soft didactic), cămin cultural şi bibliotecă; 
- Înfiinţarea unui Centru de Practicare a Meşteşugurilor în colaborare cu căminele 

culturale;  
- Înfiinţarea de puncte sanitare în toate localitaţile componete ale comunei Ştefan cel 

Mare 
- Amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii.  

 
4. Dezvoltarea economiei: 
 
Dezvoltarea agriculturii:  
 
- creşterea gradului de mecanizare în agricultură;  
- construirea de sere şi solarii pentru legumicultură; 
- îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare a produselor 

agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a acestora;  
- înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale crescătorilor de animale;  

 - sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli; 
- înfiinţarea în comuna a unui centru de consultan ţă agricol ă în vederea formării 

profesionale şi informării agricultorilor; 
- achiziţii de rase de animale cu material biologic valoros şi aplicarea însămânţărilor 

artificiale în vederea îmbunătăţirii producţiei zootehnice; 
- înfiinţarea de centre de colectare a laptelui în comuna;  
- valorificarea îngrăşămintelor naturale organice din gospodării pentru creşterea 

fertilităţii naturale a solului precum şi pentru evitarea poluării solului;  
- eficientizarea activităţilor agricole din comuna (în special în extravilan) prin 

concentrarea proprietăţii agricole în ferme private; 
- stimularea fermelor mici; 

 - utilizarea terenurilor degradate şi neproductive pentru împădurire;  
 - acordarea de facilităţi şi stimulente proprietarilor de terenuri neproductive în 
scopul împăduririi acestora; 
 

Dezvoltarea industriei şi serviciilor bazate pe resursele existente : 
� orientarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime locale spre "produse 

ecologice", produse "de nişă" şi mărci locale care să reprezinte branduri pentru 
comunei Ştefan cel Mare (de ex. brânzeturi, dulceţuri, compoturi, produse din 
carne tradiţionale, etc.); 

� dezvoltarea şi diversificarea potenţialului de prelucrare a produselor animaliere 
prin:     

           -    dezvoltarea industriei de prelucrare a laptelui; 
- înfiinţarea unei unităţi de prelucrare şi conservare a legumelor;  
- înfiinţarea şi amenajarea unui abator care să deservească crescătorii de 

animale locali şi asigurarea protecţiei producătorilor faţă de intermediari 
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prin impunerea unor preţuri minime obligatorii pentru carnea de bovine, 
ovine, porcine;  

- înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a peştelui şi a produselor aferente;  
�  dezvoltarea şi diversificarea sectorului de mică industrie: morărit şi panificaţie, 

tâmplărie, mobilier, prelucrare lână şi piei; 
� asigurarea protejării mediului înconjurător prin achiziţionarea şi implementarea 

tehnologiilor şi echipamentelor nepoluante şi energoeficiente; 
� reconsiderarea meseriilor tradiţionale şi valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor 

locale prin: 
 - înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti de împletituri de covoare sau din 
nuiele (mobilier din nuiele, obiecte decorative, etc). 

          -  înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a lânii (darc, tors, etc.), 
Dezvoltarea prest ărilor de servicii:  
- înfiinţarea unor ateliere prestări servicii destinate populaţiei: reparaţii obiecte de uz 
casnic, repararea încălţămintei, croitorie, ţesătorie, coafură, etc.; 
- diversificarea formei de servicii pentru populaţie prin: servicii informaţionale, 
bancare, poştale la nivelul fiecărei localităţi;  
- alte servicii: spălătorie, notariat; 
- amenajarea unei pieţe agro-alimentare,  
- înfiinţarea unui punct de comercializare a obiectelor tip suvenir, autentice, 
specifice zonei,  
- înfiinţarea de unităţi ce prestează servicii de reparare şi întreţinere a 
autoturismelor, 
- încurajarea activităţii IMM, 
- atragerea capitalului investiţional autohton şi străin. 
 
5. Protecţia mediului: 
• managementul integrat al deşeurilor menajere, managementul deşeurilor 

industriale; 
• construirea instalaţiilor de epurare a apelor uzate menajere şi/sau industriale  
• implementarea de sisteme de monitorizare a calităţii factorilor de mediu (aer, 

apa, sol); 
• reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural; 
• stoparea poluării şi depoluarea pâraielor, inclusiv repopularea acestora; 
• reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi (alimentare cu 

apă, reţele de canalizare);  
• amenajarea cursurilor de apă şi realizarea unor sisteme de avertizare şi 

alarmare sonoră a populaţiei şi a obiectivelor din zonele potenţial afectate de 
inundaţii; 

• realizarea unor perdele de protecţie în lungul arterelor rutiere intens circulate 
(drumurile naţionale şi judeţene); 

• stabilizarea versanţilor din apropierea căilor de acces – drumuri judeţene sau 
comunale afectate de alunecări de teren; 

• instituirea zonelor de protecţie sanitară la cursurile de apă,  
• dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi 

depozitare.  
 
6. Dezvoltarea sectorului de servicii de gospodărire comunală: 

• Instituirea unui serviciu de salubrizare pentru colectarea deşeurilor 
provenite din gospodării; 
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• Respectarea zonei de protecţie la cimitire; 
• Instituirea zonei de protecţie la captările de apă, rezervoare, staţii de pompare, 

staţii de clorinare. 
 
7.Utilizarea excedentului de forţă de muncă în: 
• Agricultură,  
• Industria meşteşugărească,  
•  Turism: prin dezvoltarea şi diversificarea structurilor şi a tipurilor de formare 

profesională în turism şi sprijinirea adaptării lor la cerinţele pieţei turistice. 
 
8.Intărirea capacităţii instituţionale a Administraţiei Publice Locale, a grupurilor de 

utilizatori locali şi a furnizorilor de servicii: 
- Organizarea unor cursuri de instruire pentru persoanele responsabile de 
identificarea surselor externe de finanţare şi gestionarea eficientă a acestora prin 
implementarea de proiecte.  

 
  9.Dezvoltarea turismului după următoarele linii de acţiune: 

• construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor locuinţelor şi a utilităţilor 
conexe în vederea practicări agro-turismului (valorificarea surplusului de camere de 
locuit);  

• realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în vederea construirii de 
pensiuni agroturistice;  

• valorificarea produselor obţinute în gospodării prin agricultura locală (lactate, fructe, 
produse de panificaţie, produse din carne) în oferta de agro-turism – asigurarea 
mesei - ca urmare a cerinţei tot mai mari a turiştilor pentru produsele naturale;  

• dezvoltarea ofertei de activităţi specifice gospodăreşti, incluse în oferta turistică 
locală ca şi atracţii turistice, de exemplu o excursie la stână, o zi la strânsul fânului, 
plimbări cu căruţa, experienţe gastronomice;  

• păstrarea elementelor de arhitectură tradiţională în vederea creării unei imagini 
turistice atrăgătoare a comuna dar şi pentru sublinierea autenticităţii locurilor;  

• implicarea populaţiei locale în derularea activităţilor turistice şi educarea rezidenţilor 
comuna în scopul protejării potenţialului natural şi cultural – etnografic local. 
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CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 
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Comuna Ştefan cel Mare va asigura în continuare funcţia de locuire pentru 

populaţie, intravilanul propus satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru 
construcţia de locuinţe şi funcţiuni complementare. 

Localităţile comunei Ştefan cel Mare se vor dezvolta în special pe baza funcţiei 
agricole.  

Economia se va baza pe activităţile agricole şi într-o măsură mai mică pe activităţile 
neagricole. 

Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui 
susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de  
fonduri de dezvoltare regională şi fonduri structurale. 

Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada 
următoare sunt necesare de elaborat hotărâri ale consiliului local privind regimul 
terenurilor.  

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi dezvoltare 
a comunei Ştefan cel Mare, se desprind următoarele: 

 
• Resursele materiale, locale şi forţa de muncă, utilizate într-un sistem diversificat 

pot asigura relansarea economico-socială a comunei; 
• Echiparea edilitară implică dezvoltări majore privind: înfiinţarea alimentării cu 

apă, înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale, înfiinţare canalizare în 
sistem centralizat,  reabilitarea şi extinderea iluminatului public. 

• Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi 
depozitare se va face prin implementarea unui sistem integrat de gestionare a 
deşeurilor stabilit prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor; 

• Prezenta reactualizare a PUG –ului urmează să fie supusă dezbaterilor publice 
în cadrul comunităţii. 

După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic 
General şi Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al 
comunei Stefan cel Mare. 

Odată cu aprobarea PUG şi RLU, acestea capătă valoare juridică, constituindu-se 
în instrumentul de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru: 

a. Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de 
dezvoltare regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de 
utilitate publică,  

b. Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire,  
c. Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, 

vânzări, parcelări de terenuri),  
d. Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane 

fizice şi juridice, precum şi în alte situaţii,  
e. Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG. 
Nivelul de trai al populaţiei din comunei Ştefan cel Mare este unul mediu, comuna 

având posibilităţi de dezvoltare în domeniul agricol, prin specializarea agriculturii şi 
promovarea fermelor mici şi medii, mica industrie şi meşteşugurile, în domeniul serviciilor 
pentru populaţie, în domeniul social, cultural, administrativ, demografic, prin diminuarea şi 
stoparea emigraţiei, ceea ce face ca, într-un viitor apropiat, să se încadreze într-un stadiu 
de dezvoltare impus şi acceptat de normele europene. 

Sef proiect,    
Arh. Ladislau Lăcătuşu 

 
 


