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CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE 
 

 

1.1. ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 

 

 

Denumirea lucrării:  Actualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești  

Beneficiar:   Orașul Ștefănești, judeţul Botoşani 

Elaborator:   S.C. PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. IAȘI 

Număr proiect:  138/2013 

Perioada elaborării:  trimestrul I 2013 – trimestrul III 2013 

 

 

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII 

 

 

Elaborarea Planului Urbanistic General al orașului Ștefănești reprezintă strategia, 

cadrul de dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ - teritoriale şi corelarea cu 

strategiile elaborate în cadrul planificărilor spaţiale ale Regiunii de Dezvoltare Nord - Est şi 

ale judeţului Botoşani. 

 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter director și de reglementare operațională şi 

răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun 

unitatea administrativ - teritorială 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. 

 Planul Urbanistic General - PUG - are caracter director si de reglementare pentru fiecare 

unitate administrativ-teritorială de bază - municipiu, oraș, comună - constituind cadrul legal pentru 

realizarea programelor si acțiunilor de dezvoltare (conform Legii 350/2001, modificată și 

completată prin Legea 289/2006); astfel, Planul Urbanistic General - PUG cuprinde: 

 

a) reglementări pe termen scurt cu privire la: 

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al 

orașului; 

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

- zonificarea funcțională, corelată cu organizarea rețelei de circulație; 

- delimitarea zonelor afectate de servituți publice; 

- modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

- stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice 

reperate;  

- formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; 

- precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și 

plantate; 

- zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile 

specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor,  

- utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone. 
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b) prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: 

- evoluția în perspectivă a orașului; 

- direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu; 

- traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a 

teritoriului național, zonal și județean. 

 

 Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la evoluţia 

în perspectivă a localităţii, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu, traseele coridoarelor de 

circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean 

şi zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice 

privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste 

zone. 

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 unităţilor administrativ 

- teritoriale de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale unor 

întreprinzători. 

 

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 Elaborării Planului Urbanistic General al 

Orașului Ștefănești, 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 ce urmează 

a fi finanţate din fonduri naţionale şi ale Uniunii Europene (fonduri structurale). 

 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; 

 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 Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al Judeţului 

Botoşani. 

Completările intravilanelor şi reconsiderarea utilităţilor în localităţile orașului Ștefănești 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. 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

8/413 

 

Proiectantul va studia teritoriul orașului Ștefănești, depistând posibilităţi de introducere în 

intravilan a acelor suprafeţe 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. 

 

 Acest proiect are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de 

dezvoltare urbanistică a orașului Ștefănești şi a localităţilor componente, din punct de vedere al 

amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Botoşani (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 judeţului Botoşani", strategii 

elaborate de Consiliul Judeţean Botoşani. 

 

 

1.3. BAZA JURIDICĂ 

 

 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, modificată și 

completată de O.G. nr. 69/2004, Legea nr. 289/2006, O.G. nr. 18/2007, Legea nr. 168/2007, 

O.G. nr. 27/2008 publicata in MOF nr. 628 din 29.08.2008, O.U.G. 7 / 2011 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

publicata in Monitorul Oficial 111 din 11 Februarie 2011; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, și modificată prin:  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.612 din 

29 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 413/2001, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.402 din 20 iulie 2001; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau 

abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin 

Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.157 din 

29 martie 2001; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 10 iulie 2001;  

- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.431 din 1 august 

2001, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.712 din 8 noiembrie 

2001; 

- Ordonanţa Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 31 ianuarie 2002, 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=26686
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/612.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/612.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30442
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/402.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/402.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=27284
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2000/707.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=28322
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/157.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/157.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30200
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/373.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=30635
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/431.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/431.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/712.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/712.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=33428
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2002/070.pdf
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aprobată prin Legea nr. 455/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.504 din 12 iulie 2002; 

- Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 10 septembrie 2002, abrogată prin 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003; 

- Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

 Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii, modificată prin H.G. nr. 498/2001, L. nr. 

587/2002, L. nr. 123/2007;  

 Legea nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05/01/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare: OUG nr. 1/1998, OG nr. 90/1998, Legea nr. 

218/1998, Legea nr. 1/2000, OG nr. 69/2000, OUG nr. 102/2001, Legea nr. 545/2001, Legea 

nr. 389/2002, Legea nr. 400/2002, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 358/2005, OUG 

nr.209/2005, Legea nr. 341/2006, Legea nr. 47/2007, Legea nr. 340/2007;  

 Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată 

prin O.U.G. nr.30/2000, O.U.G. nr. 206/2000, L. nr.713/2001, L. nr.113/2002, L. 

nr.241/2003;  

 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, modificată prin L. nr.528/2004;  

 Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, modificată prin O.U.G. nr. 

291/2000, O.U.G. nr. 70/2001, L. nr. 78/2002, O.U.G. nr.41/2004, L. nr. 499/2004, L. nr. 

247/2005, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 03/03/2006, modificată 

ulterior prin L. nr. 329/2009;  

 Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată în M. Of. nr. 123/20 

feb. 2007, modificată prin O.U.G. nr.20/2008, L. nr.35/2008, O.U.G. nr.66/2008, L. nr. 

131/2008, O.U.G. nr.105/2009, L. nr. 375/2009;  

 O.U.G. nr. 195/2005 - Rectificarea publicata in M.Of. 88 din 31/01/2006 - Legea nr. 

265/2006 - O.U.G. nr. 57/2007 - O.U.G. nr. 114/2007 publicata in MOF nr. 713 din 

22/10/2007, OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului; 

 O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice abrogă Legea nr. 326/2001, 

modificată și completată prin L. nr.329/2009;  

 H.G. nr. 856 din 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; 

 Hotărârea nr. 621 din 23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de 

ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul 794/2012 al Ministrului Mediului și Pădurilor privind procedura de raportare a 

datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje; 

 H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; 

 O.U.G. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice; 

 Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul 

de viață al populației; 

 Legea Nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;  

 H.G. Nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea 

listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;  

 H.G. nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=38350
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2002/504.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2002/504.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=33558
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2002/670.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=47034
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2003/927.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2003/927.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=45851
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=1322
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=6162
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53811
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=1273
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modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul 794 / 2012 al Ministrului Mediului și Pădurilor privind pricedura de raportare a 

detelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;  

 H.G. 349 / 2005 privind depozitarea deșeurilor;     

 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, 

modificată prin O.U.G. nr. 295/2000, O.G. nr.79/2001, L. nr.189/2002, L. nr. 413/2002, O. 

nr. 1.959/2002, O.G. nr.26/2003, L. nr. 227/2003, O.G. nr. 21/2005, L. nr. 98/2005, O.G. nr. 

38/2006, L. nr. 10/2007, L. nr. 130/2007;  

 Legea nr. 203/2003 republicată în M. Of. nr. 89/26 ian. 2005, privind realizarea, dezvoltarea 

şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european; 

 Legea apelor nr. 107/1996, modificată şi completată prin H.G. nr.83/1997, H.G. 

nr.948/1999, L. nr. 192/2001, O.U.G. nr.107/2002, L. nr. 404/2003, L. nr. 310/2004, L. 

nr.112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, O.U.G. 

nr.12/2007, O.U.G. nr. 130/2007; 

 Legea nr. 41/1995 - privind protecţia patrimoniului naţional; 

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată și completată prin 

Legea nr. 401/2003, Legea nr. 468/2003, Legea nr. 571/2003, republicată în temeiul art. V 

din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, publicat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

573 din 3 iulie 2006; 

 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 modificat și actualizat; 

 Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 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 Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 

III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000; 

 Legea 351/2001 privind aprobarea PATN - Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; 

 Legea 575/2001 privind aprobarea PATN- Secţiunea V- Zone de riscuri naturale. 

 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. 525/1996 republicată în 2002 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 

 H.G. 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; 

 H.G. 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. 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. 930/2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă; 
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 H.G. 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. 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. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 

şi programe; 

 H.G. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri. 

 

 

1.4. MODUL DE ELABORARE 

 

 La baza elaborării proiectului “Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului 

Ștefănești” se află: 

 Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind 

elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”; 

 Ordinul M.L.P.A.T nr. 13N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul 

cadru al Planului Urbanistic General; 

 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. 

 

 

1.5. BAZA ŞI SURSELE DE DOCUMENTARE, SUPORTUL TOPOGRAFIC 

 

1.5.1. Baza documentară 

 

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 

teritoriului analizat.  

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 - VI; 

  P.AT.Z.R. Regiunea de Nord - Est; 

 planurile de amenajare a teritoriului judeţean: P.A.T.J. Judeţul Botoşani, 

 Planul Urbanistic General al unităţii teritorial - administrative: P.U.G. Orașul 

Ștefănești, elaborat de S.C. PROIECT BOTOȘANI S.R.L. Botoşani în anul 2005. 

 Studii de fezabilitate și proiecte tehnice privind obiectivele și investițiile care se vor 

realiza în orașul Ștefănești;  

 Strategia de Dezvoltare Locală a Orașului Ștefănești 2007 - 2027, elaborată de S.C. 

CONSULTAȚĂ & MANAGEMENT INTERNAȚIONAL;  

 Date și informații furnizate Consiliul Local al orașului Ștefănești. 
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 Surse statistice: 

- Date statistice de la Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică 

Botoşani; 

Date de la următoarele instituții: 

- Date puse la dispoziţie de către Agenţia de Protecţia Mediului Botoşani; 

- Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

București; 

- Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al orașului Ștefănești. 

 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 din spaţiul rural reprezentat de orașul 

Ștefănești se face pe baza a numeroase cercetări de teren, a interpretării de date statistice, a 

caracteristicilor şi funcţiilor economice, a poziţiei geografice. Se utilizează, de asemenea, date 

privind gradul de dezvoltare al orașului, modul de utilizare actuală a terenurilor, producţia agricolă 

şi forţa de muncă la nivel de unitate administrativă. 

 

 

1.5.2. Suportul topografic 

 

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

- ortofotoplanuri echivalent scara 1:5.000 realizate de A.N.C.P.I. în anul 2009; 

- ortofotoplanuri A.P.I.A. – anii 2009 – 2010; 

- ortofotoplanuri echivalent scara 1:5.000 realizate de A.N.C.P.I. în anul 2005; 

- hărţi topografice de la Direcţia Topografică Militară la nivelul teritoriului administrativ 

al orașului Ștefănești, scara 1 : 25.000, anii 1984-1985; 

- planuri cadastrale scara 1:2.000, realizate de O.C.O.T.A. Botoșani, în anul 1986. 
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CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
 

 

2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI EVOLUŢIE 

 

2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unităţii administrativ – teritoriale 

 

 

Orașul Ștefănești este situat în partea de est a judeţului Botoşani, la granița cu Republica 

Moldova, în vecinătatea acumulării de la Stânca-Costești, pe cursul superior al râului Prut, la 52 km 

distanţă de orașul Săveni şi la 50 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului
1
.  

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. 

Istoria localității a fost marcată de un important număr de invazii, în care a fost distrusă, 

doar pentru a fi apoi reconstruită. Ultima astfel de distrugere, precedata de evacuarea populației 

evreiești de către autoritățile române, a avut loc în timpul celui de al Doilea Război Mondial.  

Nu este foarte clar momentul în care Stefanestiul a devenit oras. Cert este ca polonezul Jan 

Dlugosz (1415-1480), unul dintre primii care au atestat existenta localitatii, în cronica sa Annales 

seu cronicae incliti regni Polniae, vorbeste despre „villa Stepanowcze”/ satul Ștefănești, ca aflîndu-

se undeva în preajma locului de izvorîre a rîului Baseu, pe valea căruia trecea unul din importantele 

drumuri comerciale către țara sa. Un alt autor care menționeaza această localitate este Balthasar de 

Piscia. Aflat la Suceava, relatează la 16 septembrie 1476 despre tătarii care „au calcat tîrgul 

Ștefănești ”. În intervalul dintre cronica lui Dlugosz si cea a lui Balthasar de Piscia, Ștefăneștiul 

pare să fi evoluat de la rangul de sat la cel de tîrg. În acest interval al urbanizării, Ștefăneștiul 

devine ținta primelor invazii. Tîrgul a cunoscut o puternica dezvoltare economica, favorizată de 

poziția sa geografică deosebită. Poziția strategică a localității, situată la intersecția a două mari rute 

comerciale externe – una de la Est la Vest (dinspre Iași spre Soroca) și una de la Nord la Sud 

(dinspre Hotin spre Iași și Galați) – și dezvoltarea economică coextensivă acestui avantaj au fost 

probabil factorii cei mai importanți care au determinat istoria acestei localități. 

O primă atestare documentară a unei localităţi în acest areal este pusă în relaţie cu şederea 

îndelungată a domnitorului Ştefan al II-lea, în 1435, în satul Gura Başeului, de la care voievod se 

pare că ar proveni şi actuala denumire de “Ştefăneşti”.  

Bine poziţionat la întretăierea drumurilor Iaşi – Hotin şi Soroca – Suceava, postat strategic la 

vadul Prutului, Ştefăneşti va fi transformat la începutul domniei lui Ştefan cel Mare într-un orăşel 

(Ocol Domnesc) cu o rază administrativă de 30-40 km., care va înflori cu timpul datorită sporirii 

tranzitului comercial. Astfel Balthasar de Piscia consemnează relatarea unor genovezi despre atacul 

tătarilor din 1476 când “au călcat târgul Ştefăneşti, aşezat în preajma Sucevei”; mai târziu, Miron 

Costin în Poema Polonă (1694) îl denumeşte “miasto” (oraş), iar Dimitrie Cantemir în Descrierea 

Moldovei (1716) îl creionează astfel: “Ştefăneştiul, târguşor (lat. opidium) de Prut în care turcii 

după ce au curăţat râul, au ridicat un atelier de corăbii şi hambare cu hrană pentru oştile care se 

aflau la Hotin”.  

În 1748 , Ocolul Ștefănești, aflat în proprietatea domnitorului Ion Mavrocordat, devine un 

centru economic și comercial prin construirea atelierelor de prelucrare a pieilor, fabricarea 

                                                 
1
 Distanța s-a calculat între primării 
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săpunului, a lumânărilor, fabricarea berii, cuptoare pentru obținerea varului, brutării și alte ateliere 

meșteșugărești.    

Evoluţia aşezării nu este doar ascendentă, invaziile tătarilor, polonilor, cazacilor şi desele 

înfruntări armate din zonă marcând momente de descreştere a localităţii până la perceperea lui ca un 

sătuc. Cu o economie agrară, prosperitatea Ştefăneştiului era determinată de perioadele de pace şi 

de intensificare a schimburilor comerciale, aşa încât abia în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 

oraşul devine un punct important pe hărţile europene (cum ar fi cea a lui G.Reichersdorff din 1550 

sau cea a lui D. Custos din 1596 etc.).  

Momentul corespunde cu schimbarea capitalei la Iaşi şi cu extinderea rutei comerciale către 

Galaţi, ceea ce impune orăşelul ca popas obligatoriu de poştă pe ruta Drumul Furilor – Șleahul 

Hotinului (Galaţi-Hotin), acum la Ştefăneşti fiind atestat un han (1600), o piaţă mare (1593), o 

garnizoană numeroasă de 1000 oşteni (1612) şi aproape 2000 de case (apreciere în epocă a unui 

vizitator: Tomasso Alberti, ceea ce îl determină pe marele istoric C. Giurăscu să aproximeze 

populaţia de atunci la 10.000 de locuitori).  

Sfârşitul secolului al XVII-lea aduce o diminuare a importanţei şi o încetinire a evoluţiei 

târgului Ştefăneşti în principal datorită dispariţiei Ocolului Domnesc. Totodată se face trecerea către 

proprietatea boierească, care ajunge să stăpânească mai întâi parţial, apoi total, proprietăţile şi viaţa 

economică. Astfel începând cu 1745 familia vistierului Th.Paladi îşi face tot mai amplu simţită 

prezenţa pentru a ceda locul, după 1845, familiei hatmanului N. Mavrocordat. Implicarea acestor 

familii boiereşti, navigabilizarea Prutului – menţionată în 1711 şi puternicul exod al evreilor, 

determinat de evoluţia geopolitică a Imperiului Habsburgic în nord-vest şi a Imperiului Ţarist în est, 

impulsionează Ştefăneştii, care în 1748 redevin un centru economic şi comercial prin construirea 

atelierelor de croitorie, de prelucrare a pieilor, de fabricare a săpunului, a lumânărilor, a berii, prin 

apariţia cuptoarelor de obţinere a varului, a morilor, a brutăriilor, a velniţelor de ţuică. 

Deja în 1798 erau 199 de dughene conduse de comercianţi români – specializaţi în 

prelucrarea pielii, evrei – specializaţi în importuri şi comerţul cu băuturi şi armeni. O clasificare a 

principalelor oraşe ale Moldovei din 1600 situează Ştefăneştii pe locul 16 (la Heidenstein), având ca 

stemă 2 păuni aşezaţi faţă în faţă integrand un spic de grâu şi o stea în partea de jos, cu legenda în 

slavonă, iar ca sigiliu o mână ce ţine o floare de crin. In 1834 ţadicul Nahum Friedman creează 

“Curtea rabinică din Ştefăneşti”, care va deveni centrul hasidismului din Moldova şi va orienta 

comunitatea evreiască spre Ştefăneşti, astfel încât, de exemplu, în 1859 în Ştefăneşti erau 1457 de 

evrei. Treptat, târguşorul se modernizează şi trece către a altă etapă a istorie sale: în 1820 este 

atestat iluminatul public prin menţionarea a doi fanargii, în 1837 este atestat un feredeu (o baie), din 

1839 se cunoaşte o primă şcoală, condusă de Ilie Mischievici, cu predare în limba germană şi 

română (alte şcoli trebuie să fi funcţionat pe lângă biserici, cum o dovedeşte personalul clerical 

numeros: câte 11-12 membri).  

In 1884 se construieşte sub conducerea dr. Ghe. Glod un spital cu o capacitate de 54 paturi. 

In 1902 apare prima bancă – Banca Dezvoltarea cu 102 membri. Ia fiinţă “Liga culturală Ștefan 

Octavian Iosif” având 230 membri fondatori, apare Judecătoria, se construieşte noul sediu al 

Prefecturii, ia fiinţă Parcul Stefăneşti, se ridică Hala din piaţa centrală, se modernizează căile de 

acces, apar dispensare, farmacii, prese de ulei, hambare pentru cereale.  

Prin planul de sistematizare se amenajează primele captări de apă, iluminatul stradal, apare 

prima moară acționată cu aburi, apar ateliere de teracotă și olărit și ia amploare dezvoltarea 

atelierelor meșteșugărești.  

Un rol important în evoluţia Ştefăneştilor l-a avut comunitatea evreiască, atestată încă din 

1604 (mărturia lui Iosub din Lemberg), ce număra, pe la 1910, 2883 de membri. Ea dispunea de 

învăţământ în limba maternă şi cunoştea o înfloritoare viaţă religioasă (existau la un moment dat 10 

sinagogi –dintre care prima construită în 1720). La jumătatea secolului XX comunitatea evreiască 

era implicată în vaste relaţii comerciale internaţionale. Ştefăneşti este înzestrat cu “cel mai vechi 

monument religios din Moldova adaptat unor funcţii cu caracter defensiv” (V. Drăguţ) – biserica 
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Cuv. Parascheva, începută probabil în timpul celei de a doua domnii a lui Ştefan al IX-lea Tomşa 

(1621-1623). Tradiţia locală o atribuie lui Ştefan cel Mare, care se pare că a ridicat o altă biserică cu 

hramul Sf. Procopie în apropierea celei de astăzi.  

Distrugerile şi ruina aduse de al doilea război mondial încep să fie depăşite abia prin 

reorganizarea administrativă din 1968, când se înfiinţează noi şcoli primare şi gimnaziale, Liceul de 

cultură generală, Muzeul “Ştefan Luchian”, cinematografe, Casa de cultură Ştefăneşti, când se 

extind reţelele de telecomunicaţii, radioul şi televiziunea, când apar fermele zootehnice, Staţiunile 

pentru mecanizarea agiculturii, când se asfaltează reţeaua de şosele, se electrifică toate satele 

dependente, când începe construcţia Nodului hidrotehnic Stânca-Costeşti (1978), cu misiunea de a 

regulariza debitul Prutului – împiedicând inundaţiile şi de a asigura necesarul de curent electric, dar 

care favorizează şi intensificarea tranzitului către Republica Moldova şi constituirea celui mai mare 

sistem de irigaţii din judeţ.  

Revoluţia din 1989 antrenează schimbări profunde în toate sferele de activitate ale localităţii, 

revigorându-se viaţa economică, socială şi culturală: se deschide punctul vamal Stânca-Costeşti, se 

liberalizează comerţul, apar primele manifestări culturale cu caracter internaţional: “Podul de flori”, 

Festivalul “Florile Prutului”.  

In 2004 Ştefăneşti primeşte statutul de oraş prin Legea 79/2004 în urma referendumului 

local. 

În componența orașului Ștefănești intră localitățile: Ștefănești, Ștefănești –Sat, Bădiuți, 

Bobulești, Stânca. Orașul Ștefănești are o suprafață a teritoriului administrativ de 9658 ha. 

Oraşul Ştefăneşti este situat în unitatea de podiş, respectiv Podişul Moldovei. Teritoriul 

oraşului Ştefăneşti se situează din punct de vedere geomorfologic în sub-unitatea de relief 

reprezentată de Câmpia Jijiei Superioare. La nivel micro-scalar, teritoriul oraşului se suprapune 

peste trei micro-unităţi de relief care împart teritoriul administrativ studiat longitudinal, pe direcţia 

NV-SE, astfel: treimea vestică a teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea 

centrală corespunde Colinelor Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul 

Prutului. 

Orașul Ștefănești dispune de anumite caracteristici ce o particularizează în cadrul sistemelor 

de localităţi:  

- localizare: se suprapune peste trei micro-unităţi de relief: treimea vestică a teritoriului 

studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde Colinelor 

Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul Prutului. 

- componenţă: localităţile : Ștefănești, Ștefănești-Sat, Bădiuți, Bobulești, Stânca;  

- potenţial fizico-geografic: zonă de câmpie colinară şi de luncă, având soluri cu potenţial 

ridicat reprezentate de cernisoluri, terenuri adecvate pentru construcţii şi practicarea 

agriculturii, străbătută de râul Bașeu cu afluenții săi, suprafețe însemnate acoperite de 

pădure de luncă; 

- potenţial demografic: populație în scădere, natalitate în scădere, sold natural negativ, 

sold migratoriu negativ în perioada 2006-2009, structură demografică îmbătrânită, 

resurse semnificative de forță de muncă cu vitalitate ridicată, raport de substituție 

favorabil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- potenţial economic: din punct de vedere economic, conform Atlasului României 2006, 

orașul Ștefănești se caracterizează, din punct de vedere al specializării funcționale, prin 

specializare în agricultură; datele de la Oficiul Național al Registrului Comerțului 

relevă prezența unor unități cu profil productiv, din industria morăritului și panificației, 

producerea de mobilier, fabricarea articolelor din beton pentru construcții, și a unor 

unități de prestări servicii pentru populație; 

- accesibilitate: accesul pe teritoriul orașului Ștefănești se realizează prin intermediul a 3 

drumuri naționale: DN 29 D, DN 24 C, DN 29 E, rezultând o accesibilitate ridicată; 
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- posibilităţi de dezvoltare: specializarea agriculturii, dezvoltarea industriei prelucrătoare 

a materiilor prime locale, dezvoltarea serviciilor pentru populație, dezvoltarea 

infrastructurii, a turismului de agrement, a turismului ecologic și de pescuit sportiv. 

 

 

2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială 

a localităţilor 

 

 Aşa cum s-a menţionat anterior, orașul Ștefănești are în componenţa sa următoarele 

localităţi: Ștefănești, Ștefănești-Sat, Bădiuți, Bobulești, Stânca. Fiecare din aceste localități prezintă 

caracteristici aparte, care influențează evoluția viitoare a acestor așezări. 

 Oraşul Ştefăneşti (inclusiv Ştefăneşti Sat) este menţionat documentar pentru prima dată la 26 

mai 1435 cu numele Gura Başeului (1509). Până la 17 februarie 1968 s-a numit Ştefăneşti Târg. 

Partea de vest a localităţii, respectiv zona Ştefăneşti Sat, corespunde zonei mai înalte a Colinelor 

Ibănesei, fiind situată pe versant (versantul cu expoziţie est-nord-estică a Dealului Harîmului), în 

timp ce partea de est a localităţii corespunde zonei joase, de luncă a Başeului. Este străbătut prin 

extremitatea estică de DN 24 C iar în partea de sud-vest de DN 29 D. Zona Ştefăneşti Sat are o vatră 

de tip “adunat”, şi o textură neregulată, în timp ce partea de est a oraşului are caracter predominant 

liniar, alungit de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră.  

 Localitatea Bădiuţi este atestată documentar în 1424. Este o localitate de tip “alungit”, 

dezvoltată în zona de luncă a Başeului, în Colinele Volovăţului. Localitatea Bădiuţi are o textură 

poligonală neregulată, fiind străbătută prin extremitatea vestică de DN 24 C, şi, ca şi satul Bobuleşti, 

este dezvoltat pe partea dreaptă a drumului naţional. Dezvoltarea satului este limitată către est de 

cursul vechi al râului Başeu care reprezintă un factor restrictiv. 

 Localitatea Bobuleşti este atestată documentar în 1533. Satul Bobuleşti s-a dezvoltat în 

partea de sud a teritoriului oraşului Ştefăneşti, la contactul dintre Colinele Volovăţului şi unitatea 

mai înaltă de la vest, Colinele Ibănesei. Partea de vest a satului este mai înaltă, întinzându-se la 

poalele versantului estic al Dealului Viilor, în timp ce extremitatea estică a satului este mai joasă, 

fiind delimitată de cursul vechi al râului Başeu (Başeul Vechi). Localitatea s-a dezvoltat majoritar pe 

partea dreaptă a DN 24 C şi se caracterizează printr-o vatră alungită de-a lungul principalelor artere 

ale tramei stradale. Satul Bobuleşti are o textură poligonală regulată în partea de vest şi sud şi 

reneregulată în partea de vest. Dezvoltarea satului este limitată către est de cursul vechi al râului 

Başeu care reprezintă un factor restrictiv. 

 Localitatea Stânca este o localitate dezvoltată într-o zonă de versant, mai precis intravilanul 

localităţii se întinde pe versantul sudic şi sud-estic al Dealului Ţarna şi parţial pe versantul sudic şi 

sud-estic al Dealului Ponari. Este străbătută, prin extremitatea estică, de DN 24 C iar pe direcţia 

vest-est de DN 29 E, către punctul de frontieră. Vatra are o formă predominant alungită de-a lungul 

principalelor artere rutiere în partea de vest şi neregulată, de tip mai degrabă “adunat” în partea de 

est.  

 Cea mai gravă problemă în raport cu cadrul natural în care este amplasat teritoriul oraşului 

Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare o reprezintă riscul producerii de inundaţii atât pe râul Başeu şi 

mai ales pe râul Prut (cu probleme grave în anii 2008, 2010). De altfel, extremitatea estică a 

localităţilor Ştefăneşti, Bădiuţi, Bobuleşti şi extremitatea sudică a localităţii Stânca sunt expuse 

riscului de inundaţii, venind în contact direct cu zona joasă a luncii Başeului şi Prutului. Dezvoltarea 

în viitor a intravilanului oraşului Ştefăneşti şi a localităţilor aparţinătoare necesită gestionarea cu 

atenţie a terenurilor bune de construit având în vedere riscul producerii de inundaţii în partea de est 

şi problemele ridicate de potenţialele fenomenele de alunecare a terenului în zona de versant din 

vest.  
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2.1.3. Evoluţia localităţilor după 1990 

 

Acest capitol analizează succint principalele schimbări înregistrate la nivelul populaţiei 

rurale, în cazul de faţă populaţia orașului Ștefănești (sub aspect demografic şi ocupaţional) în 

perioada 1990-2013 din punct de vedere social - economic şi demografic.  

În istoria localității Ștefănești, actual oraș, au existat câteva “momente-cheie” care au 

influențat în timp și spațiu evoluția acestei așezări până la stadiul actual.  

Evoluția acestei localități de la stadiul de sat, așa cum apare în primele documente care 

atestă existența așezării – “villa Stepanowcze” (polonezul Jan Dlugosz (1415-1480), unul dintre 

primii care au atestat existența localității, în cronica sa Annales seu cronicae incliti regni Polniae, 

vorbeste despre „villa Stepanowcze”/ satul Stefanesti), la statutul de târg/oraș, termen prezent în 

scrierile lui Balthasar de Piscia, care relatează 16 septembrie 1476 despre tătarii care „au călcat 

tîrgul Ștefănești ” se pare că ar fi avut loc în secolul XV, dezvoltarea rapidă datorându-se poziției 

sale geografice strategice, la intersecția a două mari rute comerciale externe – una de la Est la Vest 

(dinspre Iași spre Soroca) și una de la Nord la Sud (dinspre Hotin spre Iași și Galați). 

Dezvoltarea micului târgușor începe în secolul XVII, o dată cu debutul emigrației evreiești 

către Moldova, pe fondul tulburărilor din Ucraina, unde evreii erau persecutați. Dacă la jumătatea 

secolului XVII (1657), suedezul Conrad Iacob Hiltebrandt constata că „localitatea era tare ruinată” 

și că „era ticsită de evrei refugiați”, către sfârșitul secolului XVII, în 1684, în Poema polona, Miron 

Costin numește localitatea oraș (miasto), semn că Ștefăneștiul se refăcuse după distrugerile 

anterioare. 

Comunitatea evreiască numeroasă care tinde să se stabilească din ce în ce mai frecvent în 

orașul Ștefănești își pune amprenta asupra dezvoltării economice, dar și sociale și culturale, prin 

binecunoscutul spirit întreprinzător. Secolul XVIII, care reprezintă și cea mai favorabilă perioadă a 

exodului evreiesc, coincide și cu o dinamică deosebită a vieții economice din Moldova.  

La începutul secolului XIX, în Ștefănești funcționau unități comerciale și industriale, care se 

ocupau cu producerea și comercializarea de horilcă (băutură alcoolică rafinată), producerea și / sau 

vânzarea de cușme, pînză, postav, ateliere de croitorie, produse alimentare, bere, sare, tutun, sticlă, 

lumînări, fuse, etc.. Faptul că este menționat și un „feredăuș” indică prezența unei băi publice în 

localitate. 

Târgul a primit o puternică lovitură economică în 1812, când Basarabia a fost anexată de 

Imperiul Țarist. Cu acest prilej, o serie de evrei din Ștefănești au trecut Prutul și s-au stabilit în 

Basarabia, reducându-se astfel numărul întreprinzătorilor. 

Începutul secolului XX ne ofera date mai detaliate asupra acestei localități. Astfel, Marele 

Dicționar Geografic al României, publicat în 1902, indexa în plasa Ștefănești 55 iazuri și 12 bălți, 6 

mori cu aburi, 21 mori de apă, o moara de cai, trei mori de vânt, o fabrică de tăbăcit piele, o fabrică 

de lumânări, una de săpun și două cariere de piatră de var. Industria orașului mai cuprindea ateliere 

de croitorie, ciubotărie, lemnărie, rotărie și fierărie. Se făcea comerț cu cereale, vite și vinuri. De 

asemenea, în 1902 existau o farmacie, un spital, un birou de telegraf și o fabrică de rachiu de 

tescovină. 

Zilele de duminică și joi erau zile de iarmaroc, ocazii în care orașul se umplea cu țăranii din 

împrejurimi, veniți pentru a-și vinde produsele agricole și pentru a cumpăra diverse bunuri 

manufacturiere. Viața economică intensă a dat Ștefăneștiului în prima jumatate a secolului XX 

supranumele de „stupul de albine” al Moldovei. 

În anii 1930 localitatea se numea Ștefănești – Târg, fiind “capitala” plasei Ștefănești. Între 

1930 – 1940, în Ștefănești se făcea comerț cu grâne destinate Europei Occidentale, existau firme 

care se ocupau cu exportul ouălor în Germania, se exportau pielicele de miel în .S.U.A. Comertul de 

coloniale reprezinta un indicator important al nivelului de sofisticare a vieții urbane din Ștefănești. 

În oraș funcționau peste 20 de magazine de manufactură, aproximativ zece magazine de galanterie, 

cîteva depozite de faina, care apartineau de obicei proprietarilor de mori, magazine de fierărie, două 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

18/413 

 

vărării, magazine de sticlărie și olărie, regii de tutun, timbre și ziare, cîrciumi și restaurante, o 

fabrica de lumânări, fabrică de mezeluri, doua fabrici de cărămizi, o fabrică de ulei, o uzină 

electrică, o ferma de vaci și o fabrică de procesare a untului, o tăbăcărie de piele, o vopsitorie de 

lână, și o torcătorie.  

În perioada interbelică, în Ștefănești funcționau ca instituții publice:  

- Unități de învățământ: 2 şcoli primare de stat, 1 grădiniță de copii, 

- Unități sanitare: Spital de stat, Dispensarul Asigurărilor Sociale, 

- 3 asociaţii culturale, o societate sportivă, două societăți de vânătoare,  

- Instituții de cult: 4 biserici ortodoxe şi 7 sinagogi, 

- Obiective de interes public: Primărie, Pretură, Judecătorie mixtă, Percepţie 

fiscală, Oficiu P.T.T., Oficiu telefonic, Oficiu de asigurări sociale, Punct 

agronomic, Poliţie. 

- Orașul deținea conducte de alimentare cu apă. 

Orașul intră în declin începând cu evenimentele din 1941, când populația evreiască este 

evacuată. Ștefăneștiul a fost bombardat și distrus în luptele care au avut loc, la izbucnirea 

războiului, între armata germană și cea sovietică.” În 1945, după terminarea celui de Al Doilea 

Razboi Mondial, orășelul înfloritor era bombardat și ars, iar ceea ce mai rămăsese din el fusese 

prădat. Se fac eforturi pentru revigorarea localității: se construiește o fabrică de ulei, s-a redeschis 

abatorul.  

Treptat, mai ales sub opresiunea regimului comunist localitatea Ștefănești începe să se 

depopuleze datorită emigrației evreilor. Locul acestora este luat mai ales de populația romă, care se 

stabilește în fostele locuințe evreiești pentru a valorifica materialele de construcție rezultate prin 

demolarea acelor clădiri.  

Este o perioadă de declin, de involuție, în care fostul oraș începe să prindă conturul tipic al 

unui sat.  

Începând cu 1949 debutează procesul de colectivizare, constând în confiscarea aproape a 

tuturor proprietăților agricole private din țară și comasarea lor în ferme agricole administrate de stat. 

Început întâi greoi și haotic, procesul de colectivizare a stagnat între 1953 și 1956, fiind apoi reluat 

cu agresivitate și dus la final în 1962.  

În urma colectivizării terenurilor agricole, pe teritoriul comunei Ștefănești au fost înființate 

C.A.P. Ștefănești și C.A.P. Bobulești, cu întreaga infrastructură adiacentă specifică: baze de 

recepție, grajduri, silozuri, depozite de furaje. În satul Ștefănești Sat a fost înființat un complex de 

creștere a bovinelor, un complex de creștere a porcinelor precum și o fermă de creștere a viermilor 

de mătase pentru care s-a plantat o livadă de dud la est de Ștefănești. Funcționau de asemenea 

stațiuni de mașini agricole (S.M.A) și stațiuni de mașini și tractoare (S.M.T.). Pe teritoriul comunei, 

terenurile în pantă au fost amenajate împotriva eroziunii solurilor cu plantații de prun și plantații 

viticole (la vest de Bobulești), plantații de nuc (pe stânga drumului DN 24 C între Bădiuți și 

Bobulești), plantații viticole la vest de Bădiuți. În general, amenajările antierozionale s-au realizat în 

partea de vest a satelor, pe zone de versant, ce corespund din punct de vedere geografic Colinelor 

Volovățului. 

În Legea nr. 2 / 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului românesc, 

republicată în 1981, localitatea Ștefănești se regăsește inclusă în categoria “comune”, având 

următoarele sate componente: Ștefănești, Bădiuți, Bobulești, Ștefănești Sat.  

Un punct de referință în evoluția comunei Ștefănești îl reprezintă construirea Barajului 

Stânca – Costești. Construirea acestui obiectiv a debutat în anul 1973, recepția finală având loc în 

anul 1979. Se înființează și Punctul de Trecere a Frontierei Stânca. Cu specific rutier, funcţionează 

în regim de trafic internaţional cu program non-stop începând cu data de 21 septembrie 1999, 

conform HG 754/1999. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Agricultur%C4%83
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 În anul 1990, unitatea teritorial-administrativă Ștefănești cu localitățile componente era 

așadar o așezare cu profund caracter rural, cu o economie bazată pe activitățile agricole de cultura 

plantelor și creșterea animalelor.  

În contextul schimbărilor sociale înregistrate în societatea românească în ultimele două 

decenii, mediul rural a parcurs o etapă sinuoasă de redefinire (nedefinită încă), determinată de o 

serie de procese socio - economice, precum: reîmproprietărirea, restructurarea economiei, 

mişcarea migratorie urban-rural, migraţia externă, dezvoltarea intensă a localităţilor situate 

în apropierea marilor oraşe sau depopularea localităţilor izolate.  

Modificarea formelor de proprietate, restructurarea industriei și a economiei în general, 

permeabilitatea granițelor țării după căderea regimului comunist, au influențat evoluția socio-

demografică a teritoriului studiat. Astfel, analiza datelor statistice la Recensământul Populației 

relevă că, între 1990 – 2012, populația orașului Ștefănești s-a caracterizat printr-o tendință de 

scădere, în 2012 fiind cu 0,71% mai puțini locuitori decât în anul 1990 (o scădere netă de 40 

persoane). S-a constat prezența a două etape de descreștere a populației: 1990 – 1992, cu declin 

demografic accentuat și 2006 – 2012, etapă cu declin demografic continuu, și doar o etapă de 

creștere a populației, 1992 – 2006, creștere pusă pe seamă unui comportament demografic de tip 

“retur rural” și a unei natalități crescute. 

Analizând întreg intervalul 1990-2011, putem constata că și orașul Ștefănești se înscrie în 

“registrul negativ” al localităților caracterizate de declin demografic. 

Tendința denatalistă și un grad de îmbătrânire accentuată a populației coroborată cu 

emigrația internă (către alte centre urbane) și emigrația internațională (preponderent către statele 

vest-europene) au condus la acest comportament de depopulare a zonei. 

Scăderea populației în mediul rural, datorită mai ales reducerii natalității, cauzată, indirect, 

de probleme de natură economică, a avut impact asupra structurii pe grupe de vârstă şi sexe a 

populaţiei orașului Ștefănești în intervalul 1995 - 2010.  
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro) 

 

Per total, în cei 5 ani scurși în perioada 1995-2000, piramida vârstelor a înregistrat o scădere 

a bazei, eșantionul 0-19 ani s-a redus numeric, mijlocul piramidei fiind reprezentativ, iar vârful, 

caracteristic populației vârstnice, se subțiază. 

Anul 2005, conform piramidei vârstelor, consemnează o modificare a bazei (eșantionul 0-4 

ani și 5-9 ani crește valoric), o consolidare a mijlocului (eșantionul 30-34 ani, 35-39 ani și 50-54 

ani) și o subțiere a vârfului (cel puțin pentru eșantionul populației vârstnice masculine 75-79 ani și 

85 și peste).  

Per ansamblu, anul 2005 edifică o creștere a bazei, un eșantion tânăr valoric, ce va 

reprezenta populația aptă de muncă necesară înlocuirii în viitor a populației vârstnice. Anul 2005 

continuă să “însănătoșească” structura pe grupe mici de vârste. 

În anul 2010, populația orașului Ștefănești a continuat trendul descendent, ratele scăzute de 

natalitate observându-se la nivelul bazei piramidei vârstelor. Scăderi valorice se înregistrează în 

eșantioanele de vârstă 0-4 ani, 15-19 ani și 25-29 ani.  

Valori constante sau ușor crescute de consemnează în “zonele” de vârstă 30-34 ani, 35-39 

ani și 40-44 ani. Începând cu ecartul de vârstă 45-49 ani se înregistrează scăderi accentuate ale 

numărului de locuitori, cu ușoare abateri pozitive în 55-59 ani și 85 ani și peste.  

Concluzionând, din perspectiva uzitării reprezentării grafice a populației pe grupe de 

vârstă, putem afirma că forma de “amforă” relevă ponderea ridicată a populației adulte, în timp ce 

populația tânără și vârstnică au ponderi relativ reduse.  

În anii imediat următori anului 1990 s-au produs schimbări majore și din punct de vedere 

ocupaţional-economic. Astfel, consecinţă a legii 18/1991, locuitorii satelor au fost 

reîmproprietăriţi, ceea ce a condus la creşterea gradului de ocupare în agricultură. Un alt fenomen 

socio-economic a contribuit atât la creşterea numărului populaţiei stabile cât şi la creşterea 

numărului persoanelor ocupate în agricultură. Astfel, restructurarea industriei în județul Botoșani a 

generat un fenomen invers: reîntoarcerea populaţiei plecate în localităţile de origine (migrarea urban 

- rural). 

Restructurarea economiei, mai ales a industriei, a dus la apariţia de forme sociale noi, 

precum şomajul, agricultura de subzistenţă şi sărăcia. Pe acest fundal, s-a înregistrat o reducere 

https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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semnificativă a nivelului de trai al populaţiei rurale, în special în prima decadă de după 1990, când 

închiderea sau redimensionarea marilor agenţi economici a condus la disponibilizări masive. 

În contextul restructurării economiei, agricultura a devenit, după 1990, principala sursă de 

venit pentru un segment important al populaţiei rurale, jucând rolul de plasă de siguranţă pentru 

persoanele disponibilizate sau aflate în imposibilitatea de a-şi găsi un loc de muncă. Astfel, 

practicarea agriculturii de subzistenţă sau de semisubzistenţă a devenit o caracteristică definitorie 

pentru ruralul românesc. 

În perioada de tranziţie, agricultura a jucat rolul de refugiu ocupaţional pentru 

populaţia afectată de restructurarea economiei, ceea ce a condus, pe de o parte la creşterea 

numărului persoanelor ocupate în agricultură, dar pe de altă parte, la un număr redus de salariaţi în 

agricultură datorită absenței unui cadru organizaţional şi juridic pentru desfăşurarea activităţilor 

agricole. Astfel, agricultura de subzistenţă şi agricultura pentru autoconsum s-au generalizat în 

rural. Agricultura are un rol de protecţie împotriva sărăciei extreme, în loc să fie un factor important 

al creşterii economice. A crescut astfel numărul lucrătorilor pe cont propriu precum și numărul 

lucrătorilor familiali în gospodăria proprie. Numărul salariaților în agricultură este în prezent foarte 

redus, reprezentând, din totalul salariaților doar 5,98% în anul 2010. 

Ponderea populaţiei rurale ocupate în agricultură a înregistrat valori maxime (de peste 

75% din totalul populaţiei rurale ocupate) în perioada 1998-2000. În condiţiile în care producţia 

agricolă a înregistrat, după 1990, un declin evident, supraocuparea agricolă şi fărâmiţarea 

exploataţiilor reprezintă principalele impedimente în relansarea agriculturii. 

Potenţialul agricol (al orașului) este considerabil, însă, după 1990 este insuficient valorificat 

datorită pierderii suportului tehnic şi organizaţional, iar randamentul agricol a scăzut foarte mult, 

imprimând agriculturii, pe ansamblu, un caracter de subzistenţă, caracterizat, în general, prin 

exploataţii cu suprafeţe reduse, de utilizare la scară restrânsă a tehnologiilor moderne, de lipsa unor 

forme organizate de colectare şi stocare a produselor agricole, sau de prelucrare a acestora, şi, nu în 

ultimul rând, de supraocuparea în agricultură a populaţiei rurale. La RPL 2002, populația activă 

ocupată din comuna Ștefănești reprezenta 85,94% din totalul populației ocupate. 

Cea mai mare parte a suprafeţelor agricole este deţinută de persoane fizice, agenţii 

economici deţinând procente foarte reduse / inexistente din totalul terenului agricol. După 

reîmproprietărirea demarată prin adoptarea legii 18/1991 şi în lipsa unor politici coerente care să 

încurajeze formele asociaţioniste de exploatare a terenurilor, fărâmiţarea proprietăţilor a devenit 

o caracteristică a sectorului agricol românesc (exploataţia agricolă medie este de 2,2 ha - INS, 

Anuarul statistic 2008), făcând, astfel, imposibilă exploatarea terenurilor la un nivel optim. În 

aceste condiţii, comasarea proprietăţilor şi asocierea trebuie să fie încurajate prin facilităţi fiscale şi 

politici adecvate de susţinere a fermierilor. 

Din punct de vedere al ocupării, mediul rural de după 1990 a fost caracterizat de 

creşterea numărului persoanelor ocupate în agricultură, de reducerea numărului salariaţilor şi 

de numărul mare de persoane înregistrate ca aparţinând categoriilor lucrător pe cont propriu şi 

lucrător familial neremunerat. La RPL 2002, 37,16% din populația ocupată după statutul 

profesional din Ștefănești era reprezentată de lucrătorilor pe cont propriu iar 46,71% populația 

ocupată după statutul profesional din Ștefănești era reprezentată de lucrători familiali în gospodăria 

proprie.  

Scăderea economică înregistrată de România în intervalul 1990-1999 a făcut ca numărul 

persoanelor ocupate în agricultură să crească, pe fondul practicării agriculturii de subzistenţă, ca 

strategie de viaţă adoptată de categoriile cele mai sărace ale populaţiei rurale. Cea mai mare parte a 

persoanelor ce activează în agricultură fac acest lucru pe baza unui statut pe care-l putem considera 

incert, dat de faptul că nu pot fi încadrate în categoria fermierilor (aşa cum se întâmplă în cazul 

ţărilor vest-europene) şi nici în cea a micilor întreprinzători. 
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Un eveniment marcant în evoluția unității teritorial administrative Ștefănești a fost ridicarea 

la rangul administrativ de oraș, în anul 2004, prin Legea nr. 79 / 26.03.2004. publicată în M.O. nr. 

289/1/04/2004.  

Declararea comunei Ștefănești ca oraș s-a realizat artificial, ca urmare a unor decizii politice, 

care vizau creșterea la nivel național a procentului populației urbane.  

Conform Legii 351/6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localități, principala justificare pentru declararea ca oraș a 

comunei Ștefănești a fost faptul că avea peste 5000 de locuitori (5779 locuitori în anul 2004, 

conform datelor statistice), minimul demografic impus prin Legea 351/6 iulie 2001, și mai 

îndeplinea (parțial) o serie de criterii precum faptul că avea o stație de alimentare cu apă potabilă, 

stație de tratare, stație de epurare (cu treaptă mecanică, care nu a fost niciodată funcțională). 

Majoritatea indicatorilor minimali calitativi și cantitativi pe care trebuia să îi respecte o localitate 

pentru a deveni oraș nu erau însă îndepliniți în anul 2004. 

Un alt motiv pentru care comuna Ștefănești a fost declarată oraș a fost faptul că zona de sud-

est a județului Botoșani precum și nordul județului Iași reprezenta o zonă compactă lipsită de un 

centru urban cu rol de servire în zona de influență. 

Astfel, conform art. 4 din Legea nr. 351 / 6 iulie 2001, 

In zonele lipsite de orașe pe o rază de 25 - 30 km Guvernul, cu participarea autorităților 

administrației publice locale, va acționa în mod prioritar pentru: 

a) modernizarea unor localități rurale cu rol de servire în zona de influență; 

b) declararea de noi orașe, promovând programe speciale de coparticipare la susținerea 

financiară a dezvoltării instituționale, necesare în vederea înființării acestor noi orașe. 

Prin urmare, comuna Ștefănești a fost desemnată oraș de rangul III, pentru deservirea zonei 

13 Botoșani – Iași: 

Zona 13 Botoșani:     1. Albești 

                                 2. Călărași 

                                 3. Dobârceni 

                                 4. Durnești 

                                           5. Flămânzi 

                         6. Frumușica 

                         7. Hlipiceni 

                         8. Lunca 

                         9. Mihălășeni 

                        10. Prăjeni 

                        11. Răuseni 

                        12. Ripiceni 

                        13. Românești 

                        14. Santa Mare 

                        15. Stefănești 

                        16. Todireni 

                        17. Trușești 

           Iași:     1. Andrieșeni 

                      2. Bivolari 

                      3. Gropnița 

                      4. Probota 

                      5. Șipote 

                      6. Trifești 

                      7. Vlădeni 

Ulterior, în anul 2007, s-a revenit asupra Legii 351 prin Legea 100/27/04/2007 care modifică 

criteriul numărului de locuitori, astfel că, în prezent, pentru ca o localitate să devină oraș trebuie să 
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aibă minim 10.000 locuitori. Astfel, având în vedere numărul actual de locuitori (5591 locuitori în 

anul 2012, conform datelor statistice) și stadiul actual de dezvoltare al infrastructurii tehnico-

edilitare, chiar după 9 ani de existență ca centru urban, Ștefăneștiul nu îndeplinește criteriile 

minime de funcționare ca oraș.  

Principalele activităţi cu potenţial de dezvoltare în orașul Ștefănești sunt agricultura, axată în 

special pe restructurarea agriculturii tradiţionale de subzistenţă, dezvoltarea serviciilor publice și a 

serviciilor destinate populației, dezvoltarea industriei de prelucrare a materiilor prime locale. 

 

 

 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

 

2.2.1. Substratul geologic 

 

2.2.1.1. Alcătuire petrografică şi aspecte tectono - structurale 

 

 

Conform lucrării “Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României
2
”, din punct de vedere 

geologic, zona în care este situat oraşul Ştefăneşti corespunde Platformei Est - Europene, unitate 

care reprezintă fundamentul părţii central-nordice a Podişului Moldovei. Soclul Platformei 

Moldoveneşti este alcătuit din roci metamorfice (gnaise) străbătut de intruziuni magmatice 

granitoidice şi o cuvertură sedimentară formată din depozite cvasiorizontale, care reflectă stadiile de 

evoluţie geologică. Acest fundament se scufundă în trepte pe direcţia NV-SE, după cum reiese şi 

din faptul că în forajul de la Todireni, pe Jijia, a fost interceptat la numai 950 m adâncime, în timp 

ce spre contactul cu Carpaţii este cazut la adâncimi de cel puţin 3000 m. 

Din schiţa tectonică a vorlandului carpatic (după Săndulescu şi Visarion, 1981), zona de 

interes este stabilă şi nu produce fenomene geologice care să influenţeze activitatea antropică, 

studiile geologice evidenţiind uşoare ridicări ale scoarţei.  

Fundamentul Podişului Moldovei este acoperit integral de o cuvertură de depozite 

sedimentare. În cadrul acestei cuverturi s-au putut deosebi mai multe cicluri de sedimentare: ciclul 

vendian superior-devonian, ciclul permian-triasic, ciclul jurasic-eocen şi ciclul badenian-

pleistocen. Fiecare ciclu a fost rezultatul unei mari transgresiuni marine, iar între acestea s-au 

intercalat perioade de exondare, când relieful a evoluat subaerian. Dintre toate depozitele cuverturii 

sedimentare, la suprafaţǎ nu apar decât cele din ultimul ciclu, badenian-pleistocen. Sedimentarul 

acestui ciclu se dispune de la nord-nord-vestul spre sud-sud-estul Podişului Moldovei în fâşii mai 

mult sau mai puţin paralele, în conformitate cu retragerea succesivǎ a apelor marine (ulterior 

lacustre), determinatǎ de ridicarea treptatǎ şi inegalǎ a podişului, mai întâi în NNV şi apoi în SSE.
3
  

Cuvertura este alcătuită exclusiv din depozite sedimentare marine ce aparţin intervalului 

Vendian Superior - Meoţian. La acestea se adaugă depozitele continentale cuaternare, care 

alcătuiesc mai ales terasele, şesurile aluviale şi conurile aluviale ale arterelor hidrografice. 

Grosimea însumată a cuverturii variază între câteva sute de metri până la 6100 metri, aceasta 

crescând de la est spre vest şi de la nord spre sud. Din datele stratigrafice rezultă că depozitele s-au 

acumulat în trei megacicluri de sedimentare marină. 

 Teritoriul zonei studiate a fost modelat în megaciclul Badenian Superior - Meoţian. 

Depozitele acestui megaciclu sunt prezente pe întreaga platformă, datorită transgresiunii marine 

                                                 
2
 Ungureanu, A. (1993) - Geografia podișurilor și câmpiilor României, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași 

3
 idem 
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generalizate declanşate în Badenianul superior. Apele se retrag, începând din nord, în intervalul 

Volhinian superior - Meoţian, determinând repartiţia la suprafaţă a depozitelor.  

În cadrul Megaciclului Badenian Superior - Meoţian se distinge Sarmaţianul care aflorează 

pe întreg arealul Platformei Moldoveneşti şi, spre deosebire de Badenian, se caracterizează printr-o 

faună salmastră datorită scăderii salinităţii apelor marine. Pe cuprinsul platformei aflorează de la 

nord la sud, în sensul retragerii Mării Sarmatice, toate cele patru subetaje: Buglovian, Volhinian, 

Basarabian şi Chersonian. 

Buglovianul - aflorează în partea nordică, între Prut şi Valea Başeului şi Siret şi Valea 

Sucevei. 

Volhinianul urmează în continuare peste Buglovian şi aflorează spre sud până la linia 

localităţilor Baia - Lespezi - Cotnari - Santa Mare. La nivelul Volhinianului, se modifică morfologia 

bazinului de sedimentare şi se creează condiţii faciale diferite de acumulare a sedimentelor. 

Teritoriul oraşului Ştefăneşti corespunde faciesului constituit la est de linia Siretului (Dorohoi - 

Botoşani - Flămânzi), unde sunt caracteristice depozitele predominant argiloase. 

În jumătatea nordică a Podişului Moldovei aflorează exclusiv depozitele Sarmaţianului, însă 

în faciesuri diferite, astfel că, în zona de nord-est, corespunzătoare Câmpiei Colinare a Jijiei, 

predomină un facies argilos, cu intercalaţii subordonate şi lenticulare de nisipuri, formând un 

substrat pe de o parte impermeabil, pe de altă parte uşor atacabil de către agenţii modelatori externi. 

Singurul element deosebit este apariţia în malul drept al Prutului, în zona Ripiceni - Ştefăneşti, a 

extremităţii sudice a unei fâşii înguste de calcare organogene de vârstă bugloviană
4
 (în aceste 

calcare s-a construit şi barajul Stânca - Costeşti). 

După cum se poate observa şi în Imag. nr. 1, teritoriul oraşului Ştefăneşti este situat în 

extremitatea sud-estică a zonei caracterizate de prezenţa depozitelor Buglovian - Volhiniene, pe 

malul Prutului. 

 

                                                 
4
 Ungureanu, A. (1993) - Geografia podișurilor și câmpiilor României, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași 
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Imag. 1: Substratul geologic pe care a fost sculptat Podişul Moldovei (din Ionesi et al., 2005)

5
 

 

                                                 
5
 Ionesi L., Ionesi Bica, Roşca V. (2005) - Sarmaţianul mediu şi superior de pe Platforma Moldovenească, Bucureşti, 

Editura Academiei Române. 
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Prezenţa depozitelor bugloviene şi volhiniene (depozite de argilă cu intercalaţii de nisipuri), 

specifice Neogenului, este caracteristică, în special, părţii de vest a teritoriului administrativ al 

oraşului Ştefăneşti, în timp ce partea centrală şi de est a teritoriului acestei unităţi a suferit influenţa 

marilor cursuri de apă care determină prezenţa depozitelor cuaternare de nisipuri şi pietrişuri, care 

formează terase şi depozite deluvial - proluviale. În partea de nord a teritoriului studiat se 

semnalează prezenţa depozitelor de aluviuni actuale, în albia majoră a Prutului, precum şi cuiburi 

fosilifere de nevertebrate.  

Din punct de vedere litologic, s-au întâlnit doar roci sedimentare, ce au servit ca material 

pentru formarea solurilor. În cadrul arealului studiat se observă că predomină depozitele löessoide, 

argilele, argilele salifere (depozitele salifere) urmate de depozite aluviale, coluviale şi fluviatile. 

Argilele sunt cele mai fine roci detritice ce se formează din transformarea diagenetică a 

mâlurilor şi a nămolurilor din bazinele marine. În stare uscată au diferite culori datorate unor 

impurităţi de natură minerală şi organică. Prin umezire culoarea se închide şi devin plastice, această 

ultimă proprietate a lor favorizând fenomenele de alunecare pe versanţi. Pe aceste depozite s-au 

format soluri de tipul cernoziomurilor, cernoziomurilor, gleiosolurilor, soloneturilor, erodosolurilor 

şi regosolurilor. 

Depozitele salifere se diferenţiază de argilele prezentate anterior printr-o cantitate sporită de 

săruri, au culoarea gălbui vineţiu albicios cu pete de reducere şi oxidare. 

Conţinutul de carbonaţi este scăzut, iar dintre săruri domină sulfaţii care se prezintă fie sub 

formă de vinişoare cu aspect viermiform, fie sub formă de aglomerări formate din cristale mici sau 

mari (creastă de cocoş). Solurile formate pe aceste depozite sunt de tipul soloneţurilor. 

Depozitele löessoide au o origine mai recentă şi sunt constituite dintr-un material de culoare 

gălbuie intens, sunt friabile, afânate, poroase, conţin argilă şi carbonat de calciu sub formă de 

pseudomicelii sau concreţiuni. 

Se întâlnesc atât depozite löessoide eluviale, acoperind în general platouri şi versanţi slab 

înclinaţi, cât şi deluviale, care au suferit o acţiune de transport datorită diferiţilor agenţi şi ocupă 

versanţii cu pante mari, accentuate. 

Solurile evoluate întâlnite pe depozite löessoide sunt cernoziomurile, erodosolurile şi 

regosolurile. 

Depozitele aluviale sunt depozite actuale depuse în mod succesiv în lunci şi pe fire de vale 

care acoperă pe adâncimi variabile depozitele de argilă. 

Solurile evoluate pe aceste depozite sunt în general impermeabile, gleizate, salinizate, reci şi 

sunt de tipul aluviosolurilor. 

 Forajul geotehnic efectuat pentru realizarea unor investiţii pe teritoriul oraşului Ştefăneşti a 

atins adâncimea de 5 m şi a traversat următoarele tipuri de pământuri pe intervale de adâncime: 

 Stratificaţia terenului (faţă de cota terenului natural): 

 - 0,00 - 0,40 m: pământ vegetal;  

- 0,40 - 1,50 m: argilă prăfoasă de culoare brună, plastic consistentă;  

- 1,50 - 3,50 m: argilă de culoare brună, plastic vârtoasă;  

- 3,50 - 5,00 m: nisipuri fine prăfoase cu elemente de pietriş de culoare gălbuie. 

 

 

2.2.1.2. Caracteristici geotehnice 

 

 Litologia depozitelor de suprafață 

Din punct de vedere geologic teritoriul administrativ Ştefăneşti se suprapune peste unitatea 

geostructurală a Podişului Moldovei, ce reprezintă prelungirea spre vest şi sud-est a Platformei 

Podolice , care se scufundă treptat către vest şi sud sub formă de trepte . 

 Fundamentul Podişului Moldovei este constituit ditr-o serie de depozite sedimentare care 

aparţin paleozoicului, cretaceului mediu, miocenului, pliocenului şi cuaternarului . 
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 Depozitele siluviene sunt aşezate discordant peste un fundament de şisturi cristaline 

precambiene cutate metamorfozate şi străbătute de roci magmatice vechi. 

 Sarmaţianul cu cele trei etaje ale sale (Wolhinianul, Besarabianul, Chersonianul) , alcătuiesc 

cea mai mare parte din formaţiunile pe care le întâlnim şi sunt formate din : conglomerate, gresii, 

nisipuri, argile şi marne, care au servit ca material parental . 

 Solurile s-au dezvoltat toate pe cuvertura postprotoerozoică (depozite volhiniene şi 

cuaternare ). 

 Depozitele volhiniene sunt alcătuite dintr-un complex de argile şi marne cu alternanţe de 

nisipuri, la care se mai adaugă şi unele orizonturi subţiri de gresii şi prundişuri. 

 Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluviale şi prin transformarea ’’în situ’’ a 

depozitelor volhiniene. 

 Din punct de vedere litologic, s-au întâlnit doar roci sedimentare, ce au servit ca material 

pentru formarea solurilor . În cadrul arealului studiat se observă că predomină depozitele löessoide, 

argilele, argilele salifere (depozitele salifere ) urmate de depozite aluviale coluviale şi fluviatile. 

 Argilele sunt cele mai fine roci detritice ce se formează din transformarea diagenetică a 

mâlurilor şi a nămolurilor din bazinele marine. În stare uscată au diferite culori datorate unor 

impurităţi de natură minerală şi organică. Prin umezire culoarea se închide şi devin plastice , această 

ultimă proprietate a lor favorizând fenomenele de alunecare pe versanţi. Pe aceste depozite s-au 

format soluri de tipul cernoziomurilor, cernoziomurilor, faeoziomurilor, gleiosolurilor, 

soloneturilor, erodosolurilor şi regosolurilor. 

 Depozitele salifere se diferenţiază de argilele prezentate anterior printr-o cantitate sporită de 

săruri, au culoarea gălbui vineţiu albicios cu pete de reducere şi oxidare. 

 Conţinutul de carbonaţi este scăzut, iar dintre săruri domină sulfaţii care se prezintă fie sub 

formă de vinişoare cu aspect viermiform, fie sub formă de aglomerări formate din cristale mici sau 

mari (creastă de cocoş ). Solurile formate pe aceste depozite sunt de tipul soloneţurilor. 

 Depozitele löessoide au o origine mai recentă şi sunt constituite dintr-un material de culoare 

gălbuie intens, sunt friabile, afânate, poroase, conţin argilă şi carbonat de calciu sub formă de 

pseudomicelii sau concreţiuni. 

 Se întâlnesc atât depozite löessoide eluviale, acoperind în general platouri şi versanţi slab 

înclinaţi, cât şi deluviale, care au suferit o acţiune de transport datorită diferiţilor agenţi şi ocupă 

versanţii cu pante mari, accentuate. 

 Solurile evoluate întâlnite pe depozite löessoide sunt cernoziomurile, faeoziomurile, 

erodosolurile şi regosolurile . 

 Depozitele aluviale sunt depozite actuale depuse în mod succesiv în lunci şi pe fire de vale 

care acoperă pe adâncimi variabile depozitele de argilă. 

 Solurile evoluate pe aceste depozite sunt în general impermeabile,gleizate, salinizate, reci şi 

sunt de tipul aluviosolurilor. 

 Foraje efectuate pe teritoriul orașului Ștefănești au evidențiat următoarea succesiune 

generală a stratelor:  

 Stratificaţia terenului (față de cota terenului natural): 

 Forajul a atins adâncimea de 5 m și a traversat următoarele tipuri de pământuri, pe intervale 

de adâncime: 

 - pământ vegetal: 0,00 m – 0,40 m; 

- argilă prăfoasă de culoare brună, plastic consistentă: 0,40,m – 1,50 m;  

- argilă de culoare brună, plastic vârtoasă: 1,50 m – 3,50 m;  

- nisipuri fine prăfoase cu elemente de pietriș de culoare gălbuie: 3,50 – 5,00 m.  

 

Nivelul apei subterane nu a fost atins până la adâncimea de investigație a forajului 

geotehnic.  
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Caracterizarea şi identificarea pământurilor care alcătuiesc terenurile 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, si 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 caracteristică a acestor pământuri este 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 minimum 10 cm 

adâncimea maximă de îngheţ a terenului (Normativul NP 112-2004); 

- pentru terenurile cu pământuri sensibile la umezire, adâncimea minimă de fundare va fi 

1,00 - 1,50 m (Normativul P7-2000); 

 

Adâncimea de îngheţ 
 Conform prevederilor STAS 6054 - 77, Adâncimi maxime de îngheț - Zonarea teritoriului 

României, adâncimea maximă de îngheţ din zonă este considerată 100 cm de la cota terenului 

natural. 

 

Seismicitate 

Din punct de vedere seismic, teritoriul studiat se află în zona de influenţă a cutremurelor de 

tip moldavic cu epicentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90 - 150 km, şi se încadrează în 

macrozona de intensitate seismică “71” (conform STAS 11.100/1-93: “Zonare seismică - 

Macrozonarea teritoriului României”). 

Conform Normativului P100-1/2006, teritoriul oraşului Ştefăneşti se situează în zona de 

hazard seismic cu o valoare a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = 0,12 pentru cutremure 

având intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani. 
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Condiţiile locale de teren sunt descrise prin valorile perioadei de control (colţ) Tc a 

spectrului de răspuns pentru zona amplasamentului considerat. Pentru teritoriul oraşului Ştefăneşti, 

valoarea perioadei de colţ Tc are valoarea de 0,7 secunde (conform Codului P100-1/2006). 

Conform Normativului P 100 /1992 (actualizat 1996) se va lua în calcul un coeficient seismic ks = 

0,12 (zona E). 

 

 

2.2.2. Relieful 

 

Aspecte dimensionale şi morfografice 

 

Oraşul Ştefăneşti este situat în unitatea de podiş, respectiv Podişul Moldovei. Teritoriul 

oraşului Ştefăneşti se situează din punct de vedere geomorfologic în sub-unitatea de relief 

reprezentată de Câmpia Jijiei Superioare. 

Conform Imag. 2, la nivel micro-scalar, teritoriul oraşului se suprapune peste trei micro-

unităţi de relief care împart teritoriul administrativ studiat longitudinal, pe direcţia NV-SE, astfel: 

treimea vestică a teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde 

Colinelor Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul Prutului. 

Conform proiectului “Actualizarea Planului Judeţean de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Botoşani”, Studiul de Fundamentare “Evoluţia istorică şi culturală”, oraşul Ştefăneşti este încadrat, 

ca tip de peisaj, în categoria “peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental”, cu 

terenuri agricole, pajişti stepizate puternic modificate şi pâlcuri de păduri cu stejar pedunculat şi 

arţar tătărăsc. 
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Imag 2: Harta subunităţilor de relief 

 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

31/413 

 

Cele mai mari altitudini de pe teritoriul oraşului Ştefăneşti se întâlnesc în partea de vest, 

situaţie normală, având în vedere că acest areal corespunde microunităţii Colinele Ibănesei. Cele 

mai mari altitudini se regăsesc în acest areal cu aspect deluros, variind între 150 - 185,5 m: Dl. 

Murguţa (181,65 m), Dl. Harîmului (168,5 m), Dl. Corogea (164,5 m), Dl. Odăii (171,76 m), 

Movila Captalan (179 m), altitudinea maximă înregistrându-se în partea de sud a arealului 

reprezentat de Colinele Ibănesei, în Podişul Seicu (185,52 m). În partea de sud a zonei 

corespunzătoare Colinelor Ibănesei altitudinea se reduce, ajungând să varieze între 125 - 150 m, în 

Dl. Viilor (141 m), Dl. Botcea (135,4 m).  

Cele mai mici altitudini se regăsesc în celelalte două microunităţi de relief, respectiv 

Colinele Volovăţului şi Culoarul Prutului, unde relieful este caracterizat de înălţimi variind între 

58,6 (minima) şi 75 m, altitudini specifice zonelor de luncă. Totuşi, în extremitatea nordică a 

Colinelor Volovăţului şi a Culoarului Prutului altitudinile cresc, ajungând, în Dl. Bursucăriei la 150 

- 185,5 m, şi la 125 - 150 m în Dl. Ţarna (127,6 m) şi Dl. Popari (130,4 m, în nordul Culoarului 

Prutului). De asemenea, în partea de vest a zonei corespunzătoare Colinelor Volovăţului, la trecerea 

către unitatea mai înaltă a Colinelor Ibănesei, altitudinile cresc formând o bandă hipsometrică 

încadrată în clasa de înălţime 75 - 100 m. 

Având în vedere altitudinea maximă, de 185,5 m şi altitudinea minimă, de 58,6 m, rezultă o 

amplitudine medie a reliefului de 126,9 m.  

Conform măsurătorilor şi procesărilor geo-informaţiilor pe baza analizei morfometrice şi 

morfologice asupra modelul numeric altitudinal al terenului, au rezultat valori minime ale adâncimii 

fragmentării reliefului de 0-3 m/100 m
2
, întâlnite predominant în jumătatea estică a teritoriului 

studiat, respectiv în lunca Başeului şi culoarul Prutului şi a principalilor afluenţi ai acestora, la polul 

opus înregistrându-se o adâncime a fragmentării reliefului de maxim 37 m/100m
2
 în zona de sud, pe 

valea Botcea, în nord, în zona Dealul Bursucăriei, în vest, pe versanţii Văii Hulboca, pe versanţii 

Văii Hîlboca, în nord-est, pe versantul drept al Prutului.  

În ceea ce priveşte relieful, teritoriul studiat se divide astfel:  

 Partea estică este dominată ce Culoarul Prutului, cu şesul (lunca Prutului), care 

este cea mai importantă fomă a reliefului aluvionar (cel mai mare şes aluvionar) la care se adaugă 

lunca râului Başeu. Albia minoră puternic meandrată a Prutului, este deplasată la început către baza 

versantului stâng, iar mai apoi către baza versantului drept, cu funcţie de cuestă. Albia majoră are 

lăţimea de 5 km şi o înclinare generală de 0,6‰. Lunca Prutului reprezintă unitatea geomorfologică 

cu cel mai mare impact asupra teritoriului oraşului Ştefăneşti.  

În această luncă se deosebesc două zone:  

- zona de nord a luncii (respectiv de la nord de oraşul Ştefăneşti până în dreptul 

satului Bădiuţi), care reprezintă zona de confluenţă a râului Başeu cu Prutul,  

- partea de sud a luncii şi în special zona de la sud de satul Bobuleşti prin 

trăsăturile pe care le oferă capătă un caracter de strictă dependenţă a râului care a 

generat-o (Prutul). În acest sector lunca are altitudinea maximă de 60 m. 

Aluviunile din acest sector sunt formate aproape continuu din nisipuri fine şi uneori din 

prundişuri cu grosimi ce oscilează între 2-5 m. 

Bine reprezentate în relief sunt şi terasele, mai precis terasa a - I - a (terasa de lângă luncă), 

care se întinde de la nord la sud şi are o lăţime ce variază între 200 - 300 m în partea centrală a 

oraşului Ştefăneşti, ajungând la circa 800 - 900 m lăţime spre centrul satului Bobuleşti.  

În dreptul satului Stânca, şi mai exact la sud de acest sat (zona dintre Stânca şi Ştefăneşti), 

terasa a - I - a se confundă cu lunca râului Başeu care şi-a trasat albia traversând de la nord - vest 

spre sud - est terasele Prutului (din dreptul satului Murguţa şi până la nord de oraşul Ştefăneşti). 

 Partea vestică a teritoriului oraşului Ştefăneşti este reprezentată de Colinele 

Ibănesei, aici fiind evidentă dezvoltarea reliefului structural tipic de monoclin cu interfluvii 

prelungi, orientate pe direcţia NV - SE, şi o lăţime ce variază între câteva sute de metri şi 1 - 2 km. 

Partea superioară a acestor platouri este ocupată de terenuri agricole, intefluviile fiind fragmentate 
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de văi formate prin eroziune sculpturală, caracteristică a Platformei Moldoveneşti. Altitudinea 

zonelor de platouri, relativ uniformă, creează un aspect de câmpie. Astfel, de la nod la sud, în partea 

de vest se succed Dealul Murguţa, Dealul Harîmului, Dealul Corogea, Dealul Odăii, Movila 

Captalan, Dealul Botcea, între aceste culmi fiind prezente numeroase înşeuări.  

Relieful structural existent a fost generat şi de procesele de denudaţie, active şi în prezent 

datorate şiroirilor de suprafaţă şi a eroziunii liniare create de cursurile de apă, care au orientare 

consecventă cu înclinarea stratelor geologice şi care astfel au contribuit la adâncirea văilor. 

Pe versanţii formelor de relief pozitive, procesul de eroziune este activ, în special după 

precipitaţii abundente şi de scurtă durată, care de multe ori se suprapun peste perioada când solul 

este acoperit de vegetaţie.  

Versanţii sculpturali reprezintă o pondere însemnată din suprafaţa teritoriului oraşului 

Ştefăneşti în partea de vest, ocupând suprafeţele înclinate desfăşurate între culmile interfluviale şi 

şesurile aluviale. Indiferent de poziţia lor în teritoriu îşi datorează formarea eroziunii fluviale, 

îmbinată cu procese deluviale, adesea foarte puternice, uneori stăvilite, alteori stimulate sau chiar 

declanşate antropic. Versanţii prezintă un microrelief caracteristic, cu alunecări de teren, ravene şi 

organisme torenţiale. Elemente caracteristice versanţilor sunt panta şi expoziţia.  

Versanţii văilor cu pante relativ ridicate (15 - 20 %) sunt deosebiţi între ei, atât ca lungime 

cât şi ca înclinaţie. Astfel, versanţii din dreapta firelor de vale sunt mai lungi, cu pante mai mici, iar 

procesele de alunecare şi eroziune mai puţin frecvente, spre deosebire de versanţii din stânga care se 

caracterizează prin pante cu valori mai ridicate şi frecvente fenomene de alunecare.  

Cele mai reduse valori ale pantelor corespund arealului reprezentat de Culoarul Prutului, 

unde pantele sunt mai mici de 1%, practic jumătatea estică a teritoriului oraşului Ştefăneşti. În 

jumătatea vestică, zona de platouri se caracterizează de asemenea prin pante reduse, între 1-3%, 

valori mai mari înregistrându-se căte est, la contactul cu microunitatea Colinele Volovăţului, dar 

mai ales pe versanţii cursurilor de apă, unde se înregistrează valori ce ajung la maxima de 27%: pe 

versanţii Văii Botcea, pe versanţii Văii Hîlboca, ai Văii Hulboca, ai pârâului Murguţa, în vest, pe 

versanţii pârâului Popaia, pe versantul drept al Prutului, la NE de satul Stânca, în partea de est.  

Există o corelaţie directă între gradul de înclinare a versanţilor şi gradul de degradare a 

terenului pe respectivii versanţi, de directă proporţionalitate. Astfel, cele mai mari suprafeţe afectate 

de alunecări de teren şi alte fenomene de degradare a terenului (ravenare, şiroiri) sunt localizate pe 

versanţii aceloraşi cursuri de apă pe care se înregistrează valori maxime ale înclinării versanţilor.  

Cunoaşterea datelor morfometrice prezintă importanţă practică pentru lucrările agricole. 

Astfel, terenurile cu panta peste 12° nu sunt indicate pentru practicarea agriculturii. Cultivate, ele se 

vor degrada, fiind scoase din circuitul agricol datorită proceselor de versant. „Înclinarea terenului 

condiţionează diferite posibilităţi de utilizare economică, influenţând dispunerea şi dimensiunea 

locuinţelor, dar mai ales, în cazul zonelor de acest fel, cu caracter profund rural, determină 

accesibilitatea pentru mecanizarea lucrărilor agricole: înclinarea de 7° este valoarea-limită pentru 

introducerea combinelor şi provoacă greutăţi incipiente, soldate uneori cu reducerea randamentului 

în utilizarea tractoarelor; peste 15° nu se mai poate practica agricultura mecanizată.”
6
 

Referitor la orientarea versanţilor, în extremitatea vestică a teritoriului oraşului Ştefăneşti 

dominanţi sunt versanţii cu expoziţie sud-vestică şi vestică, de-a lungul cursului Başeului şi în lunca 

Prutului de asemenea domină versanţii cu expoziţie sud-vestică şi vestică, dar o pondere însemnată 

au şi versanţii cu expoziţie sud-estică şi sudică, în timp ce în partea centrală a teritoriului studiat şi 

în extremitatea estică ponderea majoritară este deţinută de versanţii cu expoziţie estică, nord-estică 

şi nord-vestică.  

Datoritǎ interacţiunii factorilor generatori, precum şi a proceselor şi fenomenelor deja 

declanşate, pe acelaşi areal acţioneazǎ concomitent procese diferite: eroziune de suprafaţǎ, eroziune 

de adâncime, eroziunea areolară (spălarea), eroziunea liniară (torenţială) şi alunecările de teren. În 

                                                 
6
 Ungureanu, Irina (2005) - Geografia Mediului, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi 
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aceastǎ complexitate, tipul de proces şi intensitatea lui sunt variabile, unele procese devin 

principale, altele secundare, dupǎ acţiunea dominantǎ a unuia sau altuia, spaţial putându-se distinge: 

- Suprafeţe de teren (relief) cu procese geomorfologice neapreciabile. 

În aceastǎ categorie sunt incluse platourile şi culmile mai largi, foarte slab înclinate, cu pante 

scăzute, apropiată de zero.  

- Suprafeţe pe care dominǎ eroziunea areolarǎ (de suprafaţǎ). 

Eroziunea de suprafaţǎ are o rǎspândire mare. Dominǎ versanţii şi sectoarele de platou cu 

înclinare slabǎ.  

Eroziunea areolarǎ produce degradarea solurilor pe toţi versanţii slab înclinaţi şi platourile 

slab înclinate.  

O formă mai avansată a eroziunii în suprafaţă o reprezintă rigolele mici, formate prin 

organizarea scurgerii lichide sub formă de şiroaie mici. Şănţuleţele astfel formate au o distribuţie 

întâmplătoare, sunt distruse odată cu lucrările agricole şi au un efect negativ asupra solului. 

Fenomenul atrage atenţia mai ales, prin culorile mai deschise ale orizonturilor pedologice 

inferioare, ceea ce indică pierderea orizonturilor fertile de sol.  

Aceste formaţiuni, ce pot atinge adâncimea de până la 0,5 m, sunt vizibile pe toţi versanţii 

cu înclinări mai mari de 6-7°, având ca efect spălarea orizonturilor superioare de sol, care pierd 

astfel din fertilitate.  

În zona studiată procesul se manifestă frecvent, şi pe suprafeţe mari, fiind favorizat de 

materialul friabil, precipitaţiile cu caracter torenţial, utilizarea unei agrotehnici necorespunzătoare şi 

trasarea incorectă a unor drumuri. 

În cazul terenurilor arabile, acest tip de eroziune îndepărtează stratul de humus şi „aduce la 

zi” orizonturile inferioare cu o textură mai grea sau cu roci tari, ceea ce constituie un mare 

dezavantaj în executarea lucrărilor solului întrucât cresc consumurile de combustibil  şi timpul de 

execuţie. 

- Suprafeţe dominate de deplasări de teren 

- Deplasările de teren sunt procese de deplasare a maselor de pământ, pe versanţi, sub 

acţiunea gravitaţiei, favorizate de o serie de agenţi (apa, gheaţa, şocurile produse de cutremure sau 

activităţi umane). În zona oraşului Ştefăneşticele mai frecvente deplasări de teren sunt alunecările 

de teren. 

Alunecările de teren fac parte din clasa proceselor de deplasare în masă, fiind fenomene 

geomorfologice care determină cele mai importante pagube prin următoarele caracteristici: 

- cantitate impresionantă de material transportat; 

- rapiditate cu care se efectuează deplasarea; 

- suprafeţele de teren scoase din circuitul productiv; 

- daune provocate aşezărilor umane. 

Alunecările de teren sunt nelipsite pe versanţii cu înclinare mai mare de 10°. După 1990 

activităţile de combatere a eroziunii solurilor s-au redus dramatic. Măsurile ameliorative care se 

aplicau constau în orientarea arăturilor de-a lungul curbelor de nivel (de-a latul palmei), care 

micşorează cu 30 - 40% scurgerea superficială şi eroziunea, sau înierbarea solului de 2,5 ori. 

Relieful reprezintǎ unul din factorii principali ce intervin în procesul de scurgere şi eroziune, 

astfel cǎ analiza lungimii şi înclinǎrii versanţilor prezintǎ un deosebit interes. În general, pe 

versanţii uniformi, ca înclinare şi formǎ, scurgerea şi eroziunea cresc cu lungimea versantului. 

Aşadar, pe versanţii cu pante mari, volumul de sol erodat şi distanţa de transport cresc. 

Cu rol activ în declanşarea şi întreţinerea alunecărilor de teren, factorul antropic poate fi 

incriminat în majoritatea sectoarelor afectate de alunecări, unde a contribuit din cele mai vechi 

timpuri prin defrişări în vederea extinderii terenurilor agricole. 
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2.2.3. Resursele naturale 

 

Resursele minerale sunt strict legate de cuvertura sedimentară aşternută peste fundament. 

Prin structura sa geologică, această regiune este în general lipsită de substanţe minerale utile. 

Substratul geologic aparţine în întregime sarmaţianului inferior şi este constituit din depozite 

marno-nisipoase şi argile.  

Dintre rocile sedimentare care prezintă interes economic amintim calcarele bugloviene, 

nisipurile, gipsurile, argilele şi marnele. Argilele sunt cele mai răspândite roci, fiind utilizate în 

gospodăriile populaţiei, mai ales la obţinerea chirpicilor. De asemenea, luturile loeossoide mai sunt 

folosite la repararea pereţilor şi construcţiilor din chirpici.  

Resursele acvifere uşor exploatabile din pânzele subterane de mică adâncime reprezintă o 

altă resursă a teritoriului oraşului, acestea reprezentând, în localităţile care nu dispun de reţea de 

alimentare cu apă potabilă, singura sursă de alimentare cu apă potabilă a populaţiei din respectivele 

sate. În prezent însă, datorită generalizării fenomenului de poluare cu nitraţi a pânzei freatice, în 

prezent, apa multor astfel de izvoare nu mai îndeplineşte standardele de calitate pentru apa potabilă.  

Cea mai importantă resursă naturală a subsolului oraşului Ştefăneşti o reprezintă solurile 

favorabile practicării agriculturii. 

Teritoriul oraşului Ştefăneşti dispune și de o importantă resursă reprezentată de fondul 

forestier. Suprafaţa împădurită a oraşului Ştefăneşti este de 561 ha, reprezentând 5,80% din 

suprafaţa totală a terioriului administrativ al oraşului.  

 

 

2.2.4. Clima 

 

 Din punct de vedere climatic, fiind situat în partea de nord - est a ţării, teritoriul judeţului 

Botoşani este supus influenţelor climatice continentale ale Europei de Est şi mai puţin celor ale 

Europei Centrale, ori de sud - vest şi sud, deşi majoritatea precipitaţiilor sunt provocate de masele 

de aer care se deplasează dinspre vestul şi nord - vestul Europei. 

Vecinătatea cu marea câmpie Euro - Asiatică influenţează clima judeţului Botoşani care se 

caracterizează printr-un regim al temperaturii aerului şi al precipitaţiilor cu valori specifice 

climatului continental excesiv. 

Din punct de vedere climatic, teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti se încadrează în 

formula Köppen Dfbx, deci un climat temperat continental de nuanţă excesivă, cu veri calde şi 

secetoase şi ierni geroase. Valoarea indicelui de ariditate de Martone este de 30,5. 

Conform lucrării Geografia Podişurilor şi Câmpiilor României, Al. Ungureanu, 1993, clima 

Câmpiei Colinare a Jijiei este relativ aridă, cu o puternică tentă de continentalism. Precipitaţiile 

medii sunt destul de sărace (475 - 550 mm/an), mai ales în raport cu temperaturile ridicate ale verii 

(media lunii iulie - între 19,5ºC şi 21,5ºC, maxime absolute peste 39ºC). Iernile însă sunt aspre, cu 

media lunii ianuarie cuprinsă între -3,5ºC şi -4,5ºC; vânturile sunt puternice şi iarna, spulberă stratul 

de zăpadă şi aşa destul de sărac.  

Teritoriul oraşului Ştefăneşti beneficiază, din punct de vedere climatic, de influenţa 

moderatoare a Lacului Stânca - Costeşti. Apele lacului de acumulare au ameliorat mult climatul 

zonei înconjuratoare prin moderarea regimului temperaturii şi umezelii aerului, prin repartiţia mai 

uniformă în timp a cantităţilor de precipitaţii, pe seama coborârii nivelului de condensare şi frânării 

proceselor convective, prin instalarea unei circulaţii locale a aerului. 

Înainte de înfiinţarea lacului de acumulare Stânca - Costeşti, nu au existat staţii 

meteorologice, existând doar posturi pluviometrice (Ştefăneşti - Ripiceni), iar caracterizarea 

climatică se realiza pe baza datelor meteorologice înregistrate la Avrămeni, Dorohoi si Botoşani. 

La aproximativ zece ani de la înfiinţarea Barajului Stânca - Costeşti, în imediata vecinătate a 

acestuia, în 1984, se înfiinţează staţia meteorologică la Stânca, la altitudinea de 110 m. 
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Temperatura  
Temperatura medie anuală a aerului, înregistrată la staţia meteorologică Stânca, între 1990 - 

2007, este de 9,6.°C. 

Trecerea de la sezonul rece la cel cald şi de la sezonul cald la cel rece se realizează prin 

variaţii ale temperaturii aerului (de la luna februarie la martie, temperatura aerului creşte cu 2,7°C, 

de la martie la aprilie, cu 6°C sau descreşte cu 2,1°C de la noiembrie la decembrie). 

În lunile de iarnă, valoarea maximă a fost de 9,1°C, înregistrată în februarie 2002, însă s-au 

înregistrat şi valori maxime mult mai inferioare acesteia, -5,0°C, în luna ianuarie a anului 1996. 

În lunile de primăvară, au loc variaţii importante ale mediilor maxime de la 8,9°C  în luna 

martie, la 22,1°C în luna mai, diferenţa fiind de 13,2°C. 

În lunile de vară, diferenţa mediilor maxime este mai mică, de aproximativ 4°C, iar lunile de 

toamnă sunt caracterizate, din punct de vedere termic, ca fiind asemănătoare cu cele de primăvară. 

Cea mai ridicată temperatură înregistrată la staţia meteorologică Stânca în perioada 2001 - 

2007 a fost înregistrată pe 2 iulie 2003 (36,4°C), temperaturi ridicate înregistrându-se şi în ceilalţi 

ani, dar inferioare celei din 2003. 

 

Precipitaţiile 
Cele mai bogate precipitaţii se înregistrează în perioada mai - iulie, minimile înregistrându-

se în timpul iernii. În perioada 2003 - 2006, cantitatea medie a precipitaţiilor, înregistrată la staţia 

meteorologică Stânca, a fost de 37,7 mm, media lunară cea mai mare aparţinând lunii iulie, cu 

valoarea 90,1 mm, iar cantitatea medie lunară cea mai mică de precipitaţii a fost consemnată în luna 

februarie, având o valoare de 8,1 mm. 

La Truşeşti, precipitaţiile anuale au valoarea de 569 mm şi sunt repartizate în cursul unui an 

astfel: 

 

luna I F M A M I I A S O N D ANUAL 

mm  29,3 25,5 25,9 45,4 66,1 81,6 81,4 49,7 65,5 39,0 33,6 30,1 - 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Aceste date atestă climatul temperat continental al zonei, cu un maxim pluviometric constant 

la începutul verii (lunile iunie-iulie) şi un minim în luna februarie. 

 

luna I F M A M I I A S O N D ANUAL 

zile  5,55 5,60 6,05 6,45 8,85 8,4 8,85 5,8 4,9 4,55 6,75 7,05 78,8 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Repartiţia precipitaţiilor nu este uniform distribuită în timp, perioadele secetoase alternând 

cu cele ploioase. 

Din punct de vedere meteorologic, perioadele secetoase au o durată medie de 13-15 zile, fapt 

ce duce la diminuarea producţiilor vegetale. Acest aspect se poate corecta prin execuţia sistemelor 

de irigaţie. 

 

Vânturile  

Masele de aer, prin marea lor mobilitate, constituie factorul climatogen care generează 

variaţiile neperiodice ale vremii, determinând diferenţierea esenţială a aspectului stării vremii şi ca 

urmare oscilaţia valorii elementelor climatice. 
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În această regiune, vânturile au o viteză medie de 3,3m/s; cea mai accentuată viteză medie a 

vânturilor s-a înregistrat pe direcţiile dominante (nord-vest şi sud-est). Cea mai mare viteză ating 

vânturile în anotimpul de iarnă şi în cel de primăvară, când dinamica este mai activă ca urmare a 

creşterii valorilor gradienţilor barici orizontali. Valorile medii maxime ale vânturilor oscilează în jur 

de 6m/s. 

 

direcţia  N NE E SE S SV V NV CALM 

frecvenţa 10,7 6,4 1,7 18,7 4,3 4,3 2,1 23,6 28,2 

viteza 2,3 1,0 1,0 2,7 1,7 2,2 1,8 3,4 - 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Cea mai mare intensitate o au vânturile de NV, SE, N şi S. 

 

Microclima  

În cadrul teritoriului administrativ al oraşului Ştefăneşti se pot deosebi următoarele tipuri de 

microclimat : 

- microclimat de platou, 

- microclimat de versant însorit, 

- microclimat de versant umbrit, 

- microclimat de luncă şi vale. 

Microclimatul de platou - se întâlneşte pe forme de teren plan exceptând şesurile aluviale şi 

este identic cu climatul general, deoarece aici nu întâlnim factori locali care să deranjeze circulaţia 

atmosferică şi insolaţia. 

Microdepresiunile situate pe platouri formează un microclimat deosebit deoarece sunt 

adăpostite faţă de circulaţia atmosferică orizontală, deci au o umiditate relativă a aerului mai 

ridicată, iar stratul de zăpadă se topeşte mai încet. Solurile din microdepresiuni la aceeaşi cantitate 

de apă provenită din precipitaţii au un aport mai mare de apă pluvio-nivală, ceea ce duce la 

dinamizarea procesului de levigare a argilei coloidale şi a sărurilor solubile accentuându-se în 

acelaşi timp şi efectele de hidromorfism. 

Microclimatul de versant însorit - este microclimatul întâlnit pe versanţii cu expoziţie V, SV, 

S, SE, E. 

Acest microclimat se caracterizează printr-o temperatură medie anuală mai ridicată datorită 

perioadei mai mari de insolaţie la care este supus solul, ceea ce duce la sărăcirea solului în apă prin 

evapotranspiraţie. 

Datorită insolaţiei ridicate, zăpada se menţine aici mai puţin timp, topindu-se rapid. Solurile 

de pe aceşti versanţi suferă mai mult de secetă, iar fenomenul de hidromorfism este foarte slab 

reprezentat sau lipseşte.  

Microclimatul de versant umbrit - este microclimatul întâlnit pe versanţi cu expoziţie N, NE, 

NV. Pe aceşti versanţi media anuală a temperaturii este mai scăzută, fapt ce determină şi o umezeală 

mai mare a solului. Zăpada se menţine un timp mai îndelungat în aceste zone. 

Datorită temperaturii mai scăzute producerea îngheţului şi a brumelor este mai timpurie. 

Microclimatul de luncă şi vale - cuprinde în principal lunca Prutului şi valea Başeului şi 

Corogei. O caracteristică a acestui microclimat este temperatura medie anuală mai scăzută şi o 

dinamică atmosferică cu o intensitate mai mare . 

 Cunoaşterea caracteristicilor climatice predominante în zona analizată este importantă 

deopotrivă pentru agricultură, întreţinerea căilor de transport rutier, prevenirea eventualelor situaţii 

de risc cauzate de acestea. 
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2.2.5. Hidrografia 

 

 Apele de suprafaţă 

 Din punct de vedere hidrografic, teritoriul oraşului Ştefăneşti face parte din bazinul 

hidrografic al râului Prut. Pe teritoriul oraşului, cursurile de apă sunt tributare râului Prut (conform 

Imag 8).  

 Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul oraşului Ştefăneşti sunt râul Prut şi râul 

Başeu, cu afluenţii lor. Atât Prutul cât şi Başeul traversează teritoriul oraşului Ştefăneşti pe direcţia 

NV-SE. (vezi Imag. 3): 

 

 
Imag. 3: Harta reţelei hidrografice 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

38/413 

 

Râul Prut face parte din grupa estică de râuri a României. El izvorăşte din Carpaţii Păduroşi 

- masivul Cernohova - şi după ce parcurge 882 km, se varsă în Dunăre la est de Galaţi. Din dreptul 

localităţii Oroftiana unde intră în România şi până în dreptul comunei Rădăuţi Prut, el curge de la 

vest la est. În aval, până la vărsare, Prutul îşi schimbă direcţia curgând de la nord-vest la sud-est, iar 

albia se adânceşte şi se îngustează până la 100 m, în dreptul localităţii Stânca. În val de acumularea 

Stânca-Stefăneşti lunca se lărgeşte din nou până la vărsare. Apele Prutului curg încet din cauza 

pantei mici (0,10%) formând multe meandre. 

Câteva date hidrologice privind regimul râului Prut sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Volume de apă scurse anual (milioane mc.) 

An 

Mediu Secetos 70% Secetos 80% Secetos 95% Secetos 5% 

1985 1672 1553 1256 303 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Debite medii zilnice medii anuale ( mc/ s ) 

Asigurarea  

70% 80% 90% 95% 97% 

9,80 8,70 7,45 6,50 5,90 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Debitul mediu lunar minim având asigurarea de 95% este de 9,05mc/s. 

 

Debitele medii lunare minime în perioada VI-VII (mc/s) 

Asigurarea  

60% 70% 80% 90% 95% 

30,4 27,4 24,2 22,5 21,0 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Debite maxime anuale (mc/s) 

Asigurarea 

10% 5% 2% 1% 

1280 1500 1920 2300 
 Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL 

ADMINISTRATIV AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi 

Agrochimice Botoşani 

 

 Debitul mediu anual al Prutului la vărsare este de numai 76 mc /s ceea ce clasifică acest râu 

pe locul IV. 

 Regimul hidrografic al Prutului este variabil. Creşterile medii de nivel prezintă valori mai 

ridicate în lunile aprilie şi mai, iar valorile cele mai coborâte se înregistrează în decembrie, ianuarie 

şi februarie. 

 Îngheţul apelor Prutului durează în cursul său mediu între 2,5-3 luni pe an. De obicei 

îngheţul începe în prima decadă a lunii decembrie, iar dezgheţul în ultima decadă a lunii februarie. 
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 Construirea barajul de acumulare de la Stânca - Ştefăneşti pe râul Prut a adus numeroase 

avantaje: combaterea inundaţiilor, dezvoltarea irigaţiilor, alimentarea cu apă, producţia de energie 

electrică şi piscicultură. Retenţia, în lacul de acumulare, a unui volum de atenuare de 550 mil 

m
3
permite atenuarea viiturii de 1%, de la 2940 la 700 m

3
/s şi, împreună cu îndiguirile din aval de 

nodul hidrotehnic, scoaterea de sub inundaţie a circa 100 000 ha terenuri de luncă. Conform STAS 

4273 - 61, barajul a fost încadrat în clasa II-a de importanţă. 

 

Râul Başeu izvorăşte din zona comunei Suharău, judeţul Botoşani. Are o lungime de 104 

km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 945 Km
2. 

 

Câteva date hidrologice privind regimul râului Başeu sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Volume de apă scurse anual (milioane mc.) 

Asigurarea  

Mediu Secetos  Secetos  Secetos  Ploios  

- 70% 80% 95% 5% 

38 20 17 7 82 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Debite medii lunare minime VI - VIII mc/s 

Mediu Secetos  Secetos  Secetos  Ploios  

60% 70% 80% 95% 95% 

0,06 0,05 0,02 0,01 - 

Debite maxime anuale (mc/s) 

Asigurarea 

10% 5% 2% 1% 

65 85 120 150 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 
 

Volumele undelor de viitură (mil. mc/s) 

Asigurarea 

10% 5% 2% 1% 

9,4 13,2 18,9 23,8 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, râul Başeu primeşte ca afluent de stânga pârâul Popoaia, în 

amonte de oraşul Ştefăneşti, în timp ce în partea de sud a teritoriului studiat, Başeul Vechi (Başeul 

“mort”) primeşte ca afluenţi de dreapta următoarele cursuri de apă: 

- Valea Omiteanca, în partea de sud a localităţii Bădiuţi,  

- Valea Jidovinei, în partea de nord a localităţii Bobuleşti,  

- Valea lui Ojog,  

- Valea Rângăuţi, în partea de sud a localităţii Bobuleşti. 

 

Pârâul Corogea izvorăşte din zona comunei Durneşti, având izvoarele în Dealul Guranda 

.Are o lungime de 29 Km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 185 Km
2
. 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

40/413 

 

Câteva date hidrologice privind regimul râului Corogea sunt prezentate în tabelele 

următoare: 

 

Volume de apă scurse anual (milioane mc.) 

Asigurarea  

Mediu Secetos  Secetos  Secetos  Ploios  

- 70% 80% 95% 5% 

38 20 17 7 82 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Debite maxime anuale (mc/s) 

Asigurarea 

10% 5% 2% 1% 

75 100 145 180 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

Volumele undelor de viitură (mil. mc/s) 

Asigurarea 

10% 5% 2% 1% 

5,2 7,0 9,8 12,4 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

 Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, pârâul Corogea străbate extremitatea vestică, aproximativ pe 

limita administrativă cu comuna Durneşti. Pârâul Corogea primeşte ca afluenţi de stânga 

următoarele cursuri de apă:  

- Valea Murguţa, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hulboca, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hîlboca, confluează cu pârâul Corogea în Iazul Nicu, 

- Valea Botcea.  

 

 Corpurile de apă de suprafaţă (lacuri) de pe teritoriul comunei sunt:  

 Lacul: Cucuteni situat în bazinul: Corogea (lac de acumulare), 

 Lacul: Stînca - Costeşti situat în bazinul: Prut (lac de acumulare). 

 

 Debitul apelor curgătoare este în strânsă legătură cu distribuţia anuală a precipitaţiilor, 

remarcându-se astfel creşterea debitelor la sfârşitul primăverii în urma ploilor şi topirii zăpezilor şi 

apoi scăderea lor spre sfârşitul toamnei şi în iarnă. În unii ani cursurile prezintă debite mai ridicate 

provocate de ploile torenţiale sau încălzirea bruscă, dacă aceasta coincide şi cu ani bogaţi în zăpadă. 

Astfel cursurile capătă un caracter torenţial, amplificat şi datorită influenţei antropice. 

 

 Apele subterane  

Teritoriul oraşului Ştefăneşti se află deasupra următoarelor corpuri de apă subterană: 

 Lunca Prutului mediu-inferior şi afluenţii săi. 
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Imag. 4: Corpuri de apă subterană pe teritoriul oraşului Ştefăneşti 

Sursa: http://www.icpa.ro/comune_vulnerabile/Botosani/Raport%20botosani.pdf 
 

 

2.2.6. Ecosisteme naturale şi antropice 

 

Conform proiectului “Actualizarea Planului Judeţean de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Botoşani”, Studiul de Fundamentare “Evoluţia istorică şi culturală”, oraşul Ştefăneşti este încadrat, 

ca tip de peisaj, în categoria “peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental”, cu 

terenuri agricole, pajişti stepizate puternic modificate şi pâlcuri de păduri cu stejar pedunculat şi 

arţar tătărăsc. 

Din punct de vedere biogeografic, orașul Ștefănești cu localitățile aparținătoare este divizat 

în funcție de microunitățile geografice pe care se “mulează” acest teritoriu. Astfel, dacă 

extremitatea vestică reprezentată de Colinele Ibănesei corespunde etajului silvostepei, specifică 

Câmpiei Colinare a Jijiei, extremitatea estică a teritoriului orașului se caracterizează prin 

formațiuni vegetale specifice zonei de luncă – vegetație intrazonală. Zona centrală a teritoriului 

studiat este o zonă de tranziție între etajul silvostepei și vegetația specifică Culoarului Prutului, aici 

semnalându-se prezența văii râului Bașeu.  

 

2.2.6.1. Vegetația zonală 

 

La conturarea peisajului de silvostepă participă elemente ce se încadrează fitogeografic 

districtului Câmpiei Moldovei, subprovincia podolico-moldavă, provincia est-carpatică, regiunea 

central-europeană.  

http://www.icpa.ro/comune_vulnerabile/Botosani/Raport%20botosani.pdf
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În mod natural, spontan, silvostepa se caracterizează printr-o vegetație ierboasă 

xeromezofilă, completată de prezența unor pâlcuri de păduri izolate de stejar și este strâns legată de 

climatul continental accentuat și de prezența solurilor cernoziomice. Silvostepa se prezintă ca o 

alternanță de petice de pădure, pe înălțimi, formate din stejar pedunculat, gladiș, tei și jugastru, și 

pajiști puternic modificate antropic, formate din păiuș (Festuca vallesiaca, Festuca pseudovina), 

colilie (Stipa lessingiana), firuță cu bulbi (Poa bulbosa). Pajiștile sunt presărate cu o serie de 

tufișuri, formate din arbuști spinoși, ca porumbarul (Prunus spinosa) și păducelul (Crataegus 

monogyna). 

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

fost introduse în circuitul agricol, iar pâlcurile de pădure au suferit modificări datorită influenței 

antropice. În prezent, pe teritoriul orașului Ștefănești, în zona corespunzătoare silvostepei 

(extremitatea vestică și parțial zona centrală a teritoriului studiat), aceste pâlcuri de păduri specifice 

silvostepei au dispărut, locul lor fiind luat de terenuri agricole, fie ele arabil sau pășuni / fânețe. 

Faptul că cele mai productive şi valoroase pajişti sunt şi cele mai rare şi mai restrânse ca 

suprafaţă este în legătură cu extinderea terenului arabil în dauna fondului pastoral, într-o asemenea 

măsură încât pajiștile au rămas localizate numai pe terenurile cele mai accidentate sau degradate sau 

supuse inundaţiilor curente, terenuri cu totul improprii pentru oricare alte culturi. 

Pajiștile, sub forma pășunilor și fânețelor, sunt în mare parte degradate datorită pășunatului 

intens și localizării lor pe versanți sau în zone de vale, ultimele fiind expuse inundațiilor provocate 

de revărsarea apelor. Pe aceste suprafețe predomină specii de graminee: păiușul (Festuca 

valesiaca), firuța (Poa bulbosa), obsiga, pirul (Agropyron cristatum), colilie (Stipa ojoanis), negara 

(Stipa capilata), iar dintre leguminoase sunt prezente trifoiul sălbatic și lucerna sălbatică. 

 

2.2.6.2. Vegetația intrazonală  

 

Vegetația intrazonală, de luncă, caracterizează întreaga extremitate estică a teritoriului 

orașului Ștefănești dar și zona centrală, de-a lungul văii Bașeului. Vegetația specifică din lunca 

râului Prut care se întâlnește pe teritoriul orașului Ștefănești este formată dintr-o alternanță de 

păduri de luncă dominate de plop, combinat uneori cu stejar, arin, tei (Tilia alba, Tilia cordata), 

zăvoaie de salcie (Salix alba, S. Fragilis, S. triandra), răchitișuri. 

În prezent, oraşul Ştefăneşti dispune de o importantă resursă reprezentată de fondul forestier. 

Pădurile sunt localizate în partea de est, în lunca râului Prut. Suprafaţa împădurită a oraşului 

Ştefăneşti este de 561 ha, reprezentând 5,80% din suprafaţa totală a terioriului administrativ al 

oraşului. Din cele 561 ha, 398 ha reprezintă pădure aparţinând statului, însemnând 70,94% din 

suprafaţa totală împădurită, restul de 163 ha (29,05%) reprezentând pădure proprietate privată.  

De la nord către sud se întind următoarele suprafeţe forestiere: Pădurea Bahîrneşti, alcătuită 

din plop, Pădurea Ştefăneşti, alcătuită din stejar în vest şi plop către est, Pădurea Butucului, 

alcătuită din plop. Este vorba aşadar de păduri specifice zonei de luncă, alcătuită din plop şi alte 

specii hidrofile (salcie, răchită, arin, etc.). 

Acestor păduri li se adaugă pajiștile higrofile, formate din trifoi (Trifolium repens), păiuș 

(Festuca pratensis), iarba câmpului (Agrostis stolonifera) și firuță (Poa pratensis) și, în zonele cele 

mai umede, de desișuri de rogoz (Carex acutiformis), papură (Typha augustifolia) și stuf 

(Phragmites commmunis).  

Vegetația de mlaștină (palustră) este prezentă în zonele umede ale luncii Bașeului (pe 

vechiul curs părăsit), pe așa-numitele “gârle“ întâlnite de-a lungul cursului Prutului, pe afluenții 

Bașeului, pe cursul pârâului Corogea, pe malul lacului Cucuteni. Dintre speciile hidrofile 

menționăm: rogozul (Carex vulpina), stuful (Phragmites communis), papura (Thypa latifolia), 

coada calului (Equisetum palustre) și pipirigul (Scirpus silvaticus).  
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Asociațiile de plante care stau numai în apă sunt compuse din lintiță (Lemna minor), 

broscărița (Potamogeton natans), cosorul (Ceratophyllum demersum) și săgeata apei (Sagittaria 

sagihifolia).  

 

Agroecosistemele şi vegetaţia naturală asociată 

Vegetaţia cultivatǎ 

Principalele plante care se cultivǎ pe teritoriul orașului sunt: porumbul, grâul, orzul, floarea 

soarelui, legume, culturi furajere. 

Producţia variazǎ de la an la an atât din cauza instabilitǎţii climatice cât şi din cauza 

neaplicǎrii în întregime a mǎsurilor agrotehnice corespunzǎtoare unei bune dezvoltǎri a plantelor. 

Vegetaţia segetalǎ şi ruderală 

Buruienile cele mai frecvente şi mai abundente din culturi sunt urmǎtoarele: volbura 

(Convulvus arvense), pir gros (Cynodon dactylon), mohor (Setaria glauca), întâlnite atât în culturile 

de prǎşitoare cât şi în cele de pǎioase. 

În culturile de prǎşitoare, cele mai frecvente sunt: Echinochloa cruss galli, Setaria glauca, 

Chenopodium album, Amaranthus retroflexus (ştir). 

În culturile de cereale pǎioase, cele mai frecvente buruieni sunt: muştar sălbatic (Sinapsis 

arvensis), Stachys annua, neghina (Agrostema githago), Hibriscus trionum, Polygonum 

convolvulus, Vicia tetrasperma, Rubus arvalis, etc.. 

Între plantele ruderale care invadează păşunile, mai comune sunt: ştiriţa (Amaranthus 

retroflexus), urda vacii (Lepidium ruderale), peliniţa (Artemisia austriaca), scaietele (Xanthium 

strumarium), scaiul de câmp (Eryngium campestre), ciulinul (Carduus nutans), pălămida (Cirsium 

arvense), iarba şarpelui (Echium vulgare), laptele câinelui (Euphorbia sp.) etc.. 

Aceste specii de buruieni constituie 80% din masa totalǎ a buruienilor de câmp. De natura şi 

rezistenţa lor trebuie sǎ se ţinǎ seama la stabilirea mǎsurilor agrotehnice de combatere şi a 

sortimentului de erbicide utilizate.  

Buruienile ruderale trebuiesc distruse cu perseverenţǎ deoarece formeazǎ focare de infestare 

a culturilor. Acestea sunt asociate, de obicei, unor situaţii locale ale mediului, întâlnindu-se pe 

solurile bătătorite din curţi şi din lungul drumurilor (Polygonum aviculare - troscot, Matricaria 

matricarioides ş.a.), în curţi, pe margini de islazuri şi în lungul cărărilor (Rumex crispus, Cycoryum 

intibus, Plantago major, Lolium perene, Prunella vulgaris ş.a.), în grădini şi pe lângă garduri 

(Artemisia annua, Lycium halimifolium), lângă grajduri şi ţarcuri de vite (Chenopodium sp., Datura 

stramonium), în locurile cu gunoaie şi material vegetal în descompunere (Arctium lappa, Xanthium 

strumarium, Sambucus ebulus, Cannabis ruderalis) şi în preajma stânelor şi pe islazurile degradate 

(Carduum nutans, Reseda lutea, Rumex acetosa, Veratrum album ş.a.). 

 

2.2.6.3. Fauna 

 

Contrastele climatice mari dintre iarnă şi vară, ariditatea accentuată, lipsa de adăpost şi 

vegetaţia naturală mai puţin bogată sunt elemente care au contribuit la restrângerea faunei. În 

prezent, din cauza creşterii densităţii populaţiei şi a reducerii suprafeţei ocupată cu păduri, fauna 

sălbatică este mult stânjenită în înmulţirea şi răspândirea ei.   

Fauna silvostepei este caracterizată prin frecvența mare a rozătoarelor, reprezentate prin 

popândău (Spermophilus citellus) (specie protejată pe cale de dispariție), hârciogul (Cricetus 

cricetus), sobolanul (Apodemus agrarius), cârtița (Talpa europaea) și, într-un număr foarte mare, 

diverse specii de șoareci de câmp (Mus musculus, de exemplu). După anul 1989 au încetat 

vânătorile așa încât a crescut numărul iepurilor de câmp (Lepus europaeus).  

Dintre păsările specifice silvostepei menționăm prepelița (Coturnix coturnix), potârnichea 

(Perdix perdix), ciocârlanul (Galerida cristata), ciocârlia (Alauda arvensis), pupăza (Pupa epops). 

Specii permanente de păsări sunt vrabia (Paser domesticus), cioara - stăncuța (Corvus frugilegus), 
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graurul (Sturnus vulgaris), guguștiucul (Streptopelia decaocto), ciocănitoarea (Dendrocopus 

minor), țarca / coțofana (Pica pica), mierla (Tardus tardus) și cucul (Cuculus canorus). 

Dintre păsările răpitoare, pe teritoriul orașului se întâlnesc uliul păsărar (Accipiter nisus), 

uliul porumbar (Accipiter gentis), cucuveaua (Athene noctua), bufnița (Bubo bubo). 

În pădurile de luncă se întâlnesc și mamifere mari precum căprioara (Capreolus capreolus), 

porcul mistreț (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes). Dintre mamiferele de apă, vidra (Lutra lutra) a 

ajuns astăzi foarte rară, în schimb au pătruns în bălțile Prutului, venind dinspre est, bizamul 

(Ondatra zibethica) și câinele jder (Nyctereutes procyanoides ussuriensis).  

Fauna Lacului de Acumulare Stânca – Costești și a râului Prut este deosebit de bogată și 

variată.  

Fauna planctonică şi bentonică a lacului de acumulare Stânca este formată din larve de 

coleoptere şi heteroptere, viermi oligocheţi, izopode, ostracode, rotifere. 

Herpetofauna este reprezentată de amfibieni şi reptile. Dintre amfibieni, se pot observa 

tritonii – Triturus vulgaris şi Triturus cristatus, buhaiul de baltă (Bombina bombina) şi broaştele 

verzi de lac (din complexul Rana). În păduri, pot fi observate Rana dalmatina şi Bufo bufo. 

Reptilele sunt reprezentate de broasca ţestoasă de lac – Emys orbicularis, dintre şopârle este 

prezentă şopârla de câmp – Lacerta agilis, iar şerpii sunt reprezentaţi de Natrix natrix şi Natrix 

tessellata. 

Ihtiofauna este formată din peşti ce aparţin speciilor: Cyprinus carpio (crap), Carassius 

auratus gibelio (caras),Abramis brama (plătica), Leuciscus cephalus (clean), Exos lucius (ştiuca), 

Perca fluviatilis (biban), Stizostedion lucioperca (şalău), Alburnus alburnus (oblete), Aspius 

aspius (avat), Rutilus rutinul (babuşcă). 

Mai mult decât oricare grup de vertebrate, păsările au o largă răspândire în zona Lacului 

Stânca-Costeşti, atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi.  

 Cea mai mare parte din păsările semnalate în zonă( 44 de specii) sunt migratoare (47,3 %) 

31 de specii sunt sedentare (33%), iar restul de 18 specii sunt de pasaj (19,7%. În 8 cazuri, la 

speciile sedentare din zona de referinţă se adaugă populaţiile venite în timpul iernii din nordul 

continentului. 

 Dintre speciile sedentare mai des întâlnite sunt: 

- ghionoaiele şi ciocănitorile care se întâlnesc în pădurile din Valea Prutului, dar şi prin livezi sau 

grădini; 

- ciocârlanul, pasăre asemănătoare ciocârliei, se observă că vara nu intră în localităţi, pe când iarna, 

îl întâlnim chiar şi în zonele centrale ale acestora, unde-şi găseşte uşor hrana şi adăpostul; 

- gaiţa se hrăneşte cu puii păsărelelor sau a păsărilor de curte, porumb sau insecte; este prezentă în 

toată zona, dar mai ales în pădurile din lunca Prutului. Iarna, intră în localităţi unde poate găsi 

hrană; 

- coţofana, prezentă mai ales în păduri; 

- cioara de semănătură este specia cu cei mai numeroşi reprezentanţi; 

- vrăbiile sunt cele mai răspândite, efectivul lor fiind mare şi constant. 

Dintre speciile migratoare menţionăm: 

- corcodelul mare, care vine în aprilie şi pleacă în septembrie cuibărind în toate bălţile cu stuf sau 

papură; 

- stârcii - de noapte, cenuşii, roşii şi pitici, vin în aprilie şi pleacă în septembrie. Sunt, în general, 

izolaţi fiind activi atât ziua cât şi seara; 

- egreta mică, care vine la sfârşitul lunii mai, după reproducere, pentru hrănire şi pleacă la sfârşitul 

lui iulie; 

- berzele sunt mai puţin răspândite comparativ cu acum câteva decenii în urmă; de pildă, în 

primăvara anului 1989, în zona limitrofă a lacului, pe o porţiune lungă de 40 km şi lată de 15 km, 

existau 37 de cuiburi de barză pe teritoriul comunelor Ştefăneşti, Româneşti, Dobârceni, Mihălăşeni 

şi Ripiceni, cu un efectiv de 74 indivizi; 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

45/413 

 

- raţa mare, care vine la sfârşitul lunii martie şi pleacă toamna târziu (în noiembrie); 

- lebăda de vară este mai puţin răspândită în zona studiată; 

- găinuşa de baltă, care vine în aprilie şi pleacă în noiembrie;  

- ciocârlia, rândunica, lăstunul de casă, pupăza, priveghetoarea sunt specii bine reprezentate in zona. 

Dintre speciile de pasaj menţionăm: 

- gâsca mare, are teren preferenţial pentru hrănire suprafeţe cultivate din apropierea localităţilor; 

- raţa mică- la sfârşitul lunii iulie vin din nord un număr mare de raţe mici pe lacul de acumulare, iar 

când apele acestuia îngheaţă, trec în lacul de compensare ale cărui ape nu îngheaţă sau îngheaţă 

parţial la mal; uneori pot rămâne aici toată iarna; 

- pescăruşii, care nu cuibăresc în zonă;  

 

Extinderea și dezvoltarea agriculturii, prin folosirea uneori exagerată în trecut a substanțelor 

chimice, mai ales a DDT-ului, prin desțeleniri și asanări, au avut ca efecte restrângerea arealelor 

unor specii (nu s-a mai semnalat prezența lupului în zonă), reducerea numerică a efectivelor 

(reducerea numărului de vulpi), sau chiar dispariția unor specii (dispariția dropiei). 

 

 

2.2.7. Solurile 

 

Factori şi procese pedogenetice 

 

Solul este rezultatul acţiunii concomitente al unor procese pedogenetice specifice, precum şi 

factorilor care le determină. Factorii bioclimatici, împreună cu viaţa vegetală şi animală, determină 

direcţia de evoluţie a solurilor şi zonalitatea. 

Procesele de solificare şi evoluţia solurilor sunt influenţate de suma factorilor pedogenetici 

cunoscuţi: rocă, relief, climă, vegetaţie şi timp. 

Rocile. Formaţiunile sedimentare care apar la zi aparţin Sarmaţianului, reprezentat de 

Basarabian, şi constituie materialul parental al solurilor din cadrul arealului studiat. Acestea 

formează cuverturi de sol poroase, ceea ce face ca profilul să fie profund, dar cu diferenţe în funcţie 

de tipul depozitului (eluvial, deluvial, coluvial, proluvial şi aluvial). 

Eluviile sunt prezente pe interfluvii şi platourile sculpturale, care favorizează formarea de 

soluri aflate în stadii de evoluţie mai avansate. 

Deluviile impun o diferenţiere mai accentuată a tipurilor de soluri, mai ales sub aspectul 

profunzimii acestora. Treimea superioară a versanţilor e dominată de procesele de eroziune şi 

alunecare care reduc drastic grosimea solului, aspect caracteristic versanţilor de tip frunte de cuestă. 

Depozitele aluviale argiloase influenţează pedogeneza prin apariţia unor orizonturi specifice, dar şi 

în modul de utilizare al solurilor (fâneţe, păşuni). 

Relieful. Acest factor are o influenţǎ directǎ determinând procesele de eroziune, transport şi 

depunere a sedimentelor, sortate în funcţie de textura lor. 

De exemplu, în cazul versanţilor frunte de cuestă se individualizează uneori o bandă de 

erodisoluri sau regosoluri la partea superioară şi coluvisoluri la cea inferioară a versantului, pentru 

ca partea mediană să cuprindă, adesea, soluri zonale divers erodate. 

Pe versanţii revers de cuestă, evoluţia pedogenetică înaintată contribuie la formarea solurilor 

care la nivel de subtip sunt cel mai adesea tipice, cu o etajare altitudinală normală, în corelaţie cu 

condiţiile fito-climatice. 

Clima. Rolul climei începe cu degradarea fizicǎ şi alterarea chimicǎ a rocilor, 

descompunerea materiei organice, spǎlarea sǎrurilor solubile şi continuă cu debazificarea, 

acidifierea şi migrarea coloizilor. Caracterul climei (temperaturi ridicate în lunile aprilie - octombrie 

şi precipitaţiile ridicate vara) ne îndreptăţesc să afirmăm că ne găsim într-o zonă de trecere de la 

silvostepă către stepă, fapt confirmat de prezenţa solurilor de tip cernoziom, solonceac, soloneţ. 
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Pe versanţi, apa freatică are acţiune mai redusă şi este determinată de variaţia laterală a 

litofaciesului, cu apariţia de lentile argiloase, care pot reţine sezonier o anumită cantitate de apă în 

profilul de sol, apoi în microdepresiunile din spatele valurilor de alunecări de teren, acestea din 

urmă având acelaşi regim temporar. Fluctuaţia nivelului freatic determină formarea subtipurilor 

salinizate şi, în mai mică măsură, a celor alcalizate. Astfel, nivelul pedofreatic nu intervine în 

pedogeneză în zona deluroasă şi de platou, dar apare ca factor principal în zona de luncă şi pe văile 

adiacente. 

În cazul în care concentraţia de săruri solubile din apa pedofreatică atinge valori ridicate, 

solurile sunt direct influențate, diminuându-se favorabilitatea la o serie de culturi agricole. În 

general aceste soluri sunt folosite ca fâneţe naturale. Salinizarea şi alcalinizarea reduce considerabil 

fertilitatea solurilor. La o concentraţie mai mică se pot cultiva însă o serie de plante tolerante (grâu, 

sfeclă de zahăr, lucernă). 

Vegetaţia determină formarea humusului în sol, structurarea şi afânarea în orizonturile 

superioare ale acestuia. Eroziunea solului este determinatǎ de gradul de acoperire cu vegetaţie. 

Vegetaţia naturală, sub influenţa pedoclimatului, generează procese de bioacumulare. Pădurile 

contribuie la formarea de orizonturi organice şi la acumularea humusului slab acid, în cazul 

cernisolurilor. 

Timpul. Transformarea depozitelor litologice în sol este un proces îndelungat. Ceilalţi 

factori pedogenetici prin ritmurile lor diurne, sezoniere şi anuale îşi aduc contribuţia la iniţierea, 

conturarea şi evoluţia solului. Procesul continuă atât timp cât nu există modificări semnificative a 

unuia sau mai multor factori pedogenetici până la stadiul de climax. Vârsta solurilor este indicată de 

gradul de evoluţie morfologică fiind, din acest punct de vedere clasificate în soluri tinere şi mature, 

în acest sens fiind folosite şi diferite metode colaterale (geocronologică, geochimică, palinologică, 

etc.). 

La acestea se adaugă în ultima perioadă şi activitatea antropică care a influenţat profund 

solul fie indirect, prin înlocuirea vegetaţiei naturale cu cea cultivată, cu paleta de consecinţe asupra 

humificării, regimului termic al solului ş.a., fie direct şi agresiv distrugând solul prin lucrări 

agrotehnice defectuoase, poluări diverse, translocări, etc. 

Solul este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor factorilor genetici: climǎ, rocǎ, relief, ape 

freatice şi stagnante, vegetaţie şi faunǎ, factorul antropic. Ele se întrepǎtrund şi se influenţeazǎ 

reciproc, prin variaţia lor determinând manifestarea unor procese pedogenetice specifice. 

Factorii geologico-morfologici, relieful, geologia şi mai ales litologia contribuie la 

răspândirea solurilor diferite ca vârstă, textură, proprietăţi fizico-chimice, toate fiind însă legate 

între ele prin direcţia principală de evoluţie determinată de factorii bioclimatici şi specifică fiecărui 

tip de sol. 

Pe formele de terenuri microdepresionare, acolo unde roca impermeabilă se găseşte la foarte 

mică adâncime, au loc fenomene de lăcoviştire şi mlăştinire, legate bineînţeles şi de vegetaţia 

specifică. 

Solurile cele mai evoluate ocupă relieful cel mai bine păstrat, formele înalte, plane şi fără 

eroziune. 

Un rol deosebit în întinerirea solurilor o au fenomenele de eroziune de suprafaţă şi de 

adâncime care se desfăşoară concomitent cu fenomenele de alunecare şi acumulare. Procesele de 

eroziune şi alunecare au acţiune degradantă asupra reliefului şi indirect asupra solului. 

Procese de bioacumulare, prin care se îmbogǎteşte partea superioarǎ a solului cu humus şi 

alte substanţe, datoritǎ activitǎţii microorganismelor. Depunerea şi mineralizarea resturilor organice 

a dus la formarea humusului calcic de tip mull, specific cernoziomurilor, gleisolurilor molice şi 

aluviosolurilor molice. Procesele de bioacumulare au un rol de cea mai mare importanţǎ în crearea 

fertilităţii solurilor. 

Procesele vertice sunt condiţionate de prezenţa argilelor din luncile principale ce încadrează 

sau traversează teritoriul studiat. 
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Procesele de pseudogleizare sunt prezente în lunci, pe versanţii mai slab înclinaţi şi pe 

interfluviile mai înalte datorită prezenţei unui procent mai mare de argile fine care constituie 

materialul parental al solului. 

Procesele vermice se datorează faunei din sol. Prin procese specifice microfaunei și 

mezofaunei masa profilului de sol îşi modifică structura datorită materialului ingerat, expulzat, 

amestecat sau deplasat de către aceste organisme. 

Procesele de eluviere - iluviere constau în spǎlarea (levigarea) de cǎtre apa provenitǎ din 

precipitaţii a compuşilor solubili şi depunerea acestora la diferite adâncimi. Cel mai uşor eluviate 

sunt sǎrurile, în ordinea solubilitǎţii, urmate de unele componente care în apǎ nu se dizolvǎ dar trec 

sub formǎ de particule foarte fine, respectiv substanţele coloidale (argilǎ, sescvioxizi de fier şi 

aluminiu, acizi huminici). 

 

 

Tipuri de sol și repartiția teritorială a solurilor pe teritoriul orașului Ștefănești 

 

 Condiţiile climatice, litologice, geomorfologice şi de vegetaţie au determinat formarea pe 

teritoriul oraşului Ştefăneşti a unei varietăţi de soluri a căror repartiţie teritorială corespunde în mare 

parte diviziunilor microscalare de relief. 

 Astfel, aşa cum se poate observa în Imag. 5: Harta solurilor, în partea de vest a teritoriului 

studiat, corespunzătoare Colinelor Ibănesei, dominante sunt cernoziomurile cambice tipice.  

 Pe firele de vale din extremitatea vestică, respectiv văile Murguţa, Hîlboca, Hulboca, 

Botcea, Corogea se întâlnesc lăcovişti tipice carbonatice, în timp ce pe versanţii acestor văi apar 

cernoziomurile erodate şi erodisolurile. 

 Zona centrală a teritoriului administrativ al oraşului Ştefăneşti este compusă dintr-un 

“mozaic” pedologic care include, de la nord către sud, cernoziomuri carbonatice freatic umede, 

erodisoluri şi regosoluri, o pondere mai mare a cernoziomurilor tipice slab levigate, cernoziomuri 

cambice tipice. 

 În partea de est a teritoriului studiat, pe valea Başeului dominante sunt solurile gleice vertice 

relicte (drenate) pe depozite fluviatile şi fluvio-lacustre recente. 

 În nord, pe Valea Popoaia, apar din nou lăcovişti tipice carbonatice. În extremitatea nordică 

apar, pe o suprafaţă restrânsă, cernoziomurile argiloiluviale tipice degradate. În nord, pe malul 

lacului de acumulare, domină protosolurile aluviale, care apar şi de-a lungul râului Prut, aici 

apărând sporadic şi soluri aluviale frecvent gleizate. 

 În zona de terasă din partea de nord domină cernoziomurile tipice, carbonatice (inclusiv 

vermice, carbonatice, pe terase cu depozite loessoide).  

 În partea de est - sud-est domină cernoziomurile tipice semicarbonatice pe depozite 

fluviatile şi fluvio-lacustre recente. 
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Imag. 5: Harta solurilor 
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 În urma diagnozei şi clasificării solurilor de pe teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti 

s-au identificat 69 unităţi de sol aparţinând următoarelor clase: 

 Protisoluri (regosoluri, aluviosoluri); 

 Cernisoluri (cernoziomuri, faeoziomuri); 

 Hidrisoluri (gleiosoluri); 

 Salsodisoluri (soloneţuri); 

 Antrisoluri (erodosoluri). 

 

Ponderea tipurilor de sol

oraşul Ştefăneşti

3.88%

32.89%

24.40%

35.97%

0.73%

0.10%

1.05%

0.98%

2.13%

REGOSOL ALUVIOSOL CERNOZOIM FAEOZIOM

GLEIOSOL SOLONET ERODOSOL ANTROSOL

 
Sursa: STUDIU PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Botoşani 

 

 Protisoluri  
 Regosoluri 

 Soluri având un orizont A dezvoltat în material parental neconsolidat sau slab consolidat. Nu 

prezintă alte orizonturi sau proprietăţi diagnostice (sau sunt prea slab exprimate). 

 Se întâlnesc pe versanţii care nu au întâlnit o influenţă antropică . Ele cuprind unităţile de 

sol US 1, 2, 3, 4, ce ocupă o suprafaţă de 291,84 ha ce reprezintă 3,83% din suprafaţa cartată. Roca 

de solificare este reprezentată de argile (US 1, 3, 4) şi depozite loessoide (US 2). 

 Nivelul pedofreatic este cantonat la peste 5 m. 

 Alunecările de teren sub formă de valuri active afectează US 1, 2, 3,4. 

 Reacţia solului în orizontul superior este slab alcalină pH 8,07 (US 4) până la puternic 

alcalină pH 9,36 (US 3). 

 Textura la suprafaţă este luto- argilo - nisipoasă (US 3), lutoasă (US 2) şi luto-argiloasă (US 

1, 4). 

 Cantitatea de humus oscilează de la 0,32% (US 4) până la 3,05% (US1). 

 Unităţile de sol 3 şi 4 sunt afectate de fenomene de sărăturare. 

 

 Aluviosolurile  

 Prezenţa aluviosolurilor este legată de existenţa luncilor, care sunt unităţi de relief tinere 

formate sub influenţa apelor curgătoare prin acţiunea de eroziune, transport şi sedimentare. 
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 Se întâlnesc în luncile cursurilor de apă ce străbat teritoriul studiat. Ele cuprind unităţile de 

sol US 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ce ocupă o suprafaţă de 2470,74 ha, ceea ce 

reprezintă 32,45% din arealul studiat. 

 Roca de solificare este reprezentată de nisipuri (US 5, 14), argile (US 16) şi depozitele 

fluviatile (US 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18). 

 Nivelul pedofreatic este cantonat la circa 2 m (US 13, 15), la circa 3,00 m (US 8, 9, 10, 11, 

12, 16, 17, 18) şi la peste 5,00 m (US 5, 6, 7, 14). 

 Reacţia solului în orizontul superior oscilează de la neutră (pH 7,17) la US 1) până la slab 

alcalină (pH 8,25) la US 8.  

 Cantitatea de humus în orizonul superior oscilează de la 1,69% (US 11) până la 6,66% (US 

18). 

 US 14 şi 18 sunt afectate de fenomene de alcalinizare.  

 Textura la suprafaţă este luto - argiloasă medie (US 6, 11, 12, 13, 15, 17), luto argilo-

prăfoasă (US 5, 7), argilo-lutoasă (US 8, 16, 18), lutoasă (US 9, 10) şi luto - nisipoasă mijlocie (US 

14). 

 

 

 Cernisoluri 

 

 Cernoziomuri 

 Sunt soluri cu un orizont Am cu crome mai mari ca 2,0, orizont Cca în primii 125 cm, sau 

pudră friabilă de carbonat de calciu, fie sub formă difuză fie sub formă de concreţiuni discontinue 

de peste 12%. 

 Aceste soluri ocupă o suprafaţă de 1832,86 ha, ceea ce reprezintă 24,8% din arealul studiat 

şi include următoarele unităţi de sol: US 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, care se suprapun pe versanţi cu pante cuprinse între 2-5% (US 20, 29, 30, 33, 34, 35), 5-

10% (US 21, 25, 27, 28, 36, 37), 10-15% (US 22, 24, 31, 32). 

 Roca de solificare este reprezentată de argile (US 19, 27, 28) şi depozite loessoide (US 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). 

 Nivelul hidrostatic este cantonat în general la peste 5 m. 

 Grosimea orizontului la suprafaţă oscilează între 23 cm (US 18) şi 41 cm (US 28). 

Eroziunea slabă de suprafaţă afectează unităţile de sol US 19, 31, 37. Eroziunea moderată de 

suprafaţă afectează unităţile de sol US 23, 24, 27. Eroziunea puternică de suprafaţă afectează 

unitatea de sol US 25. 

 Conţinutul de carbonat de calciu în primii 125 cm este cuprins între 12,04% (US 25, 28) şi 

19,17% (US 31). 

 Reacţia solului este slab alcalină (pH 7,31 - ph 8,38, respectiv US 15, 27). 

 Cantitatea de humus în orizontul superior este cuprinsă între 0,71% (US 27) şi 4,64% (US 

28). 

 Textura la suprafaţă este luto-argiloasă (US 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34), 

argilo-lutoasă (US 26, 28, 31), lut - argilo - prăfoasă (US 35, 36, 37) şi lutoasă (US 21). 

 Unităţile de sol 22 şi 24 sunt afectate de alunecări de teren în valuri stabilizate iar US 27, 32 

în valuri active. 

 

 Faeoziomuri 

 Sunt soluri având un orizont Am cu culori cu crome şi valori sub 3,5 (la umed), fără orizont 

Cca sau concentrări de carbonaţi secundari în primii 125 cm. 

 Aceste soluri ocupă o suprafaţă de 2702,44 ha, ceea ce reprezintă 35,50% din arealul studiat 

şi include următoarele unităţi de sol: US 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 care se suprapun pe platouri (US 40, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 60), pe 
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versanţi cu pante cuprinse între 3-5% ( US 38, 41, 43, 46, 59), 5 - 10% (US 42, 52, 53, 56), 10-15% 

(US 39, 50, 51, 54, 57). 

 Roca de solificare este reprezentată de argile (US 38, 39, 40, 47, 56, 57), depozite loessoide 

( US 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60) şi nisipuri (US 55). 

 Nivelul hidrostatic este cantonat la 1,20 m (US 39), la circa 2,00 m (US 38), la circa 3,00m 

(US 40, 44, 45) şi la peste 5 m la celelalte unităţi de sol. 

 Grosimea orizontului la suprafaţă oscilează între 18 cm (US 56) şi 50 cm (US 46). 

 Eroziunea slabă de suprafaţă afectează unităţile de sol US 54, 55. Eroziunea moderată de 

suprafaţă afectează unităţile de sol US 56, 57. 

 Conţinutul de carbonat de calciu în primii 125 cm este cuprins între 0,42% (US 43, 45) şi 

11,08% (US 41). 

 Reacţia solului oscilează de la neutră (pH 6,91 - US 42) până la slab alcalină (pH 8,41 US 

57). 

 Cantitatea de humus în orizontul superior este cuprinsă între 2,24% (US 53) şi 4,48% (US 

51). 

 Textura la suprafaţă este lutoasă (US 53, 55), argilo-lutoasă (US 40, 46, 47, 57), luto - argilo 

- prăfoasă (US 41), argilo - prăfoasă (US 58), luto - argiloasă (US 38, 39, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 

59, 60), luto - prăfoasă (US 43, 45) şi luto - nisipoasă (US 44). 

 Unitatea de sol 51 este afectată de alunecări de teren sub formă de valuri stabilizate iar US 

55, 57 de alunecări de teren sub formă de valuri active. 

 Unitatea de sol 60 este afectată de fenomene de alcalinizare. 

 

 

 Hidrisoluri 
  

 Gleiosoluri 

 S-au întâlnit pe firele de vale ocupând o suprafaţă de 155,00 ha, reprezentând 2,04% din 

arealul studiat. Ele cuprind unităţile de sol US 61, 62, 63, 64, 65. 

 Nivelul pedofreatic este cantonat între 0,50 m la US 61, 65, 0,60 m la US 62, 63 şi 1,00 m la 

US 64. 

 Grosimea orizontului la suprafaţă este de 27 cm US 65 şi 40cm la US 63, 64. 

 Reacţia solului în orizontul superior oscilează de la slab acidă pH 6,86 (US 61) până la slab 

alcalină (pH 8,36 la US 64).  

 Conţinutul de humus oscilează între 2,40 % (US 62) şi 4,46 % (US 64). 

 Textura orizontului superior este luto - prăfoasă US 62, luto-argiloasă US 61, 63, 65 şi 

argilo-lutoasă (US 64). 

 Roca de solificare este reprezentată de argile la toate unităţile de sol. 

 

 

 Salsodisoluri  

  

 Soloneţuri 

 Sunt reprezentate de unitatea de sol 66, ocupând o suprafaţă de 7,83 ha, reprezentând 0,10 % 

din arealul studiat. 

 Solul se suprapune pe versanţi cu pante cuprinse între 15 - 25 % afectaţi de alunecări active 

de teren şi eroziune puternică. 

 Roca de solificare este reprezentată de depozite loessoide. 

 Reacţia solului la suprafaţă este puternic alcalină (pH 9,28), iar cantitatea de humus este de 

3,10 %. 

 Textura în orizontul superior este luto - argiloasă.  
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 Antrisoluri 

 

 Erodosoluri 

 Aceste soluri ocupă o suprafaţă de 78,82 ha, ceea ce reprezintă 1,04% din arealul studiat şi 

include unitatea de sol 67. 

 Aceste soluri s-au format pe versanţi supuşi eroziunii accelerate, care determină îndepărtarea 

orizonturilor superioare ale solurilor, uneori până la materialul parental. Configuraţia profilului este 

de tipul Ao - C. Erodisolurile se suprapun peste versanţi cu pante cuprinse între 10% şi 15%. 

 Roca de solificare este reprezentată de argile. Nivelul pedofreatic este cantonat la peste 5 m. 

 Reacţia solului în orizontul superior este slab alcalină (pH 7,75). 

 Textura la suprafaţă este luto - nisipoasă. Cantitatea de humus este de 1,31%. 

 

 Antrosoluri 

 Aceste soluri ocupă o suprafaţă de 73,47 ha, ceea ce reprezintă 0,96% din arealul studiat şi 

include unităţile de sol 68, 69. 

 Aceste soluri se întâlnesc pe versanţii terasaţi pe amplasamentele fostelor suprafeţe de vii şi 

livezi ale fostului C.A.P. Ştefăneşti, care în prezent sunt defrişate. 

 Roca de solificare este reprezentată de argile (US 68) şi depozite loessoide (US 69). 

 Nivelul pedofreatic este cantonat la peste 5 m. 

 Reacţia solului în orizontul superior este slab alcalină (pH 7,75 - 8,38). 

 Textura la suprafaţă este luto - argiloasă (US 69) şi lutoasă (US 68). 

 Cantitatea de humus oscilează între 2,02% (US 69) şi 4,05 (US 68). 
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2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 

 

2.3.1. Încadrarea în teritoriu 

 

Orașul Ștefănești este situat în partea de est a judeţului Botoşani, la granița cu Republica 

Moldova, în vecinătatea lacului de acumulare de la Stânca-Costești, pe cursul superior al râului 

Prut, la 52 km distanţă de orașul Săveni şi la 50 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa 

judeţului
7
. 

Teritoriul administrativ al orașului Ștefănești se învecinează cu:  

 la nord cu teritoriul comunelor Ripiceni și Mihălășeni, 

 la nord-vest cu teritoriul comunei Dobârceni, 

 la vest cu teritoriul comunei Durnești, 

 la sud cu teritoriul comunei Românești, 

 la est – teritoriul Republicii Moldova și râul Prut – frontieră națională naturală.  

 

Orașul Ștefănești are în componenţa sa următoarele localităţi: 

- Ștefănești - centru administrativ al orașului, 

- localităţile componente: Ștefănești Sat, Bădiuți, Bobulești, Stânca. 

 

 
Imag. 6: Poziția orașului Ștefănești în cadrul teritoriului județului Botoșani 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Stefanesti_jud_Botosani.png 

                                                 
7
 Distanța s-a calculat între primării 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Stefanesti_jud_Botosani.png
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La nivel micro-scalar, teritoriul oraşului se suprapune peste trei micro-unităţi de relief care 

împart teritoriul administrativ studiat, longitudinal, pe direcţia NV-SE, astfel: treimea vestică a 

teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde Colinelor 

Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul Prutului. 

 

 
Imag. 7: Harta fizico - geografică a județului Botoșani 

Sursa: www.labotosani.ro/pages/harta-judetului.php 

 

Relațiile în teritoriu pot fi analizate din două puncte de vedere: în primul rând, din punct de 

vedere al relațiilor orașului Ștefănești cu restul teritoriului județean și național, și, în al doilea rând, 

din punct de vedere al relațiilor care au loc în interiorul orașului, între localitățile componente.  

Teritoriul orașului Ștefănești și al localităților aparținătoare este străbătut de următoarele 

artere rutiere: 

- drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, care străbate localitatea Ștefănești Sat, oprindu-

se în orașul Ștefănești la intersecția cu DN 24 C;  

- drumul național DN 24 C Vănători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești 

– Rădăuți-Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, 

Ștefănești;  

http://www.labotosani.ro/pages/harta-judetului.php
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- drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la 

frontiera de stat; străbate satul Stânca;  

 Relațiile cu comunele învecinate sunt realizate și prin intermediul unor drumuri județene și 

comunale. Astfel, DJ 294 B asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești Sat și 

satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ.  

 Între satul Stânca și comuna învecinată Mihălășeni circulația se desfășoară (atunci când este 

posibil) pe drumul comunal DC 23, acesta fiins drum de pământ, impracticabil în perioadele 

ploioase sau atunci când se înzăpezește.  

 Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești lasă mult de dorit, acestea fiind de calitate 

inferioară, cel mai frecvent de pământ. Există proiecte de reabilitare a drumurilor DJ 294 B, DC 33 

B, DC 23.  

 Din punct de vedere al circulației feroviare, orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de 

cale ferată. 

 Localitățile aparținătoare ale orașului Ștefănești sunt de tip rural, cu un număr relativ mic de 

locuitori, cu o structură în general răsfirată, având funcție agricolă.  

Centrul de polarizare îl constituie orașul Ștefănești deoarece aici sunt localizate toate 

instituțiile de interes public, instituții de învățământ pentru clasele V-VIII și învățământ liceal, 

instituții culturale, instituții de asistență sanitară și farmacii umane și veterinare, obiective 

economice precum piața, oborul. Tot în această localitate se intersectează cele 2 drumuri naționale, 

DN 29 D și DN 24 C.  

Oraşul Ştefăneşti (inclusiv Ştefăneşti Sat) este menţionat documentar pentru prima dată la 26 

mai 1435 cu numele Gura Başeului (1509). Până la 17 februarie 1968 s-a numit Ştefăneşti Târg. 

Partea de vest a localităţii, respectiv zona Ştefăneşti Sat, corespunde zonei mai înalte a Colinelor 

Ibănesei, fiind situată pe versant (versantul cu expoziţie est-nord-estică a Dealului Harîmului), în 

timp ce partea de est a localităţii corespunde zonei joase, de luncă a Başeului. Este străbătut prin 

extremitatea estică de DN 24 C iar în partea de sud-vest de DN 29 D. Zona Ştefăneşti Sat are o 

vatră de tip “adunat”, şi o textură neregulată, în timp ce partea de est a oraşului are caracter 

predominant liniar, alungit de-a lungul principalelor căi de comunicaţie rutieră. 

Localitatea Bădiuţi este atestată documentar în 1424. Este o localitate de tip “alungit”, 

dezvoltată în zona de luncă a Başeului, în Colinele Volovăţului. Localitatea Bădiuţi are o textură 

poligonală neregulată, fiind străbătută prin extremitatea vestică de DN 24 C, şi, ca şi satul 

Bobuleşti, este dezvoltat pe partea dreaptă a drumului naţional. Dezvoltarea satului este limitată 

către est de cursul vechi al râului Başeu care reprezintă un factor restrictiv. 

Localitatea Bobuleşti este atestată documentar în 1533. Satul Bobuleşti s-a dezvoltat în 

partea de sud a teritoriului oraşului Ştefăneşti, la contactul dintre Colinele Volovăţului şi unitatea 

mai înaltă de la vest, Colinele Ibănesei. Partea de vest a satului este mai înaltă, întinzându-se la 

poalele versantului estic al Dealului Viilor, în timp ce extremitatea estică a satului este mai joasă, 

fiind delimitată de cursul vechi al râului Başeu (Başeul Vechi). Localitatea s-a dezvoltat majoritar 

pe partea dreaptă a DN 24 C şi se caracterizează printr-o vatră alungită de-a lungul principalelor 

artere ale tramei stradale. Satul Bobuleşti are o textură poligonală regulată în partea de vest şi sud şi 

reneregulată în partea de vest. Dezvoltarea satului este limitată către est de cursul vechi al râului 

Başeu care reprezintă un factor restrictiv. 

Localitatea Stânca este o localitate dezvoltată într-o zonă de versant, mai precis intravilanul 

localităţii se întinde pe versantul sudic şi sud-estic al Dealului Ţarna şi parţial pe versantul sudic şi 

sud-estic al Dealului Ponari. Este străbătută, prin extremitatea estică, de DN 24 C iar pe direcţia 

vest-est de DN 29 E, către punctul de frontieră. Vatra are o formă predominant alungită de-a lungul 

principalelor artere rutiere în partea de vest şi neregulată, de tip mai degrabă “adunat” în partea de 

est.  

 Cea mai gravă problemă în raport cu cadrul natural în care este amplasat teritoriul oraşului 

Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare o reprezintă riscul producerii de inundaţii atât pe râul Başeu şi 
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mai ales pe râul Prut (cu probleme grave în anii 2008, 2010). De altfel, extremitatea estică a 

localităţilor Ştefăneşti, Bădiuţi, Bobuleşti şi extremitatea sudică a localităţii Stânca sunt expuse 

riscului de inundaţii, venind în contact direct cu zona joasă a luncii Başeului şi Prutului. 

Dezvoltarea în viitor a intravilanului oraşului Ştefăneşti şi a localităţilor aparţinătoare necesită 

gestionarea cu atenţie a terenurilor bune de construit având în vedere riscul producerii de inundaţii 

în partea de est şi problemele ridicate de potenţialele fenomenele de alunecare a terenului în zona de 

versant din vest.  

Între orașul Ștefănești și comunele învecinate se va cultiva un sistem de relaţii, care au ca 

scop cooperarea, deservirea şi coordonarea în comun a diverse proiecte și inițiative în vederea 

dezvoltării la nivel local, prin atragerea de fonduri naționale și / europene, nerambursabile, în 

vederea modernizării infrastructurii tehnico-edilitare, atragerii de investiții în turism, conservării 

tradițiilor, etc.. 

 Relațiile cu celelalte localități urbane sunt reprezentate îndeosebi de relațiile cu municipiul 

Botoșani, care se află la o distanță de 50 km și cu orașul Săveni, aflat la o distanță de 52 km. 

Relaţiile cu municipiul Botoșani sunt constituite în principal din deplasările pentru rezolvarea unor 

probleme de natură administrativă ce nu pot fi soluționate în orașul Săveni, din deplasările pentru 

învăţământ preuniversitar mai diversificate în municipiul Botoșani, servicii specializate din 

domeniul sănătăţii, achiziționarea a diverse bunuri, pentru acces la unele servicii pentru populație.  
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2.4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE  

 

 

 

Orașul Ștefănești este situat în partea de est a judeţului Botoşani, la granița cu Republica 

Moldova, în vecinătatea lacului de acumulare de la Stânca-Costești, pe cursul superior al râului 

Prut, la 52 km distanţă de orașul Săveni şi la 50 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa 

judeţului
8
. 

La nivel micro-scalar, teritoriul oraşului se suprapune peste trei micro-unităţi de relief care 

împart teritoriul administrativ studiat longitudinal, pe direcţia NV-SE, astfel: treimea vestică a 

teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde Colinelor 

Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul Prutului. 

Aşezarea orașului Ștefănești, parțial în în Câmpia Jijiei, parțial în Culoarul Prutului, 

determină specificul predominant agricol al economiei în localităţile care intră în componenţa 

orașului. Situaţia este similară multor alte unități administrative din județul Botoșani, lipsite de 

resurse naturale importante dar în care solul fertil joacă un rol major în asigurarea existenţei 

respectivelor comunităţi.  

Din punct de vedere al specializării funcționale a orașelor, conform Atlasului României 

(2006), orașul Ștefănești intră în categoria orașelor specializate în agricultură.  

Ca tip de polarizare, conform Atlasului României 2006, orașul Ștefănești se caracterizează 

prin polarizare îndepărtată, cu direcţie nedefinită, cu piaţă locală redusă şi cu agricultură 

nespecializată (cereale, cartofi, legume, creşterea animalelor). 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani, planșa 4.1 - Structura 

Activităților și Zonificarea Teritoriului (probleme și disfuncționalități (2), problemele economico - 

sociale cu care se confruntă orașul Ștefănești sunt următoarele:  

1. Pondere ridicată a populației ocupate în agricultură (2002), 

2. Rata ridicată a șomajului (2009); 

3. Activism antreprenorial redus (2008); 

4. Pondere redusă a salariaților (2008); 

5. Nivel scăzut de echipare cu utilaje agricole; 

6. Nivel scăzut de echipare a exploatațiilor agricole cu spații de epurare și bazine dejecții. 

 

Relațiile economice care se stabilesc în interiorul orașului (între localitățile orașului) cât și 

între orașul Ștefănești și localitățile învecinate trebuie să urmărească realizarea funcției economice 

atât la nivel local cât și la nivel microregional. Aceste relații economice se materializează prin 

schimburile de produse în cadrul târgurilor organizate săptămânal, prin deplasările pentru muncă în 

și dinspre orașul Ștefănești, în administrarea în comun a unor suprafețe de teren agricol, utilizarea în 

comun a unor utilaje agricole, cooperarea administrațiilor locale în vederea realizării de proiecte și 

accesării de fonduri naționale și europene pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a infrastructurii 

edilitare, etc.. 

 Acest capitol urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale orașului Ștefănești 

precum şi evidenţierea disfuncționalităților 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 Botoşani, informaţii din Anuarul Statistic al judeţului Botoşani, date 

furnizate de Primăria Ștefănești. 

 

                                                 
8
 Distanța s-a calculat între primării 
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Structura activităţilor economice  

 

Analiza situaţiei economice pe domenii de activitate  - Numărul şi structura activităţilor 

economice din orașul Ștefănești în anul 2012 

 

SECTOARE DE ACTIVITATE NR. UNITĂȚI ECONOMICE 

sector primar  2 

sector secundar 5 

sector terțiar  19 

TOTAL  26 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

 

 
 

Se observă că, cea mai mare pondere a unităților economice din orașul Ștefănești desfășoară 

activități caracteristice sectorului terțiar (73,08%). Sectorul primar reprezintă 7,69% în timp ce 

unitățile economice care desfășoară activități specifice sectorului secundar reprezintă 19,23% din 

totalul unităților economice din oraș. Pe sub-domenii de activitate situația este următoarea:  

 

DOMENII DE ACTIVITATE  NR. DE UNITĂȚI ECONOMICE 

agricultură  1 

vânătoare  1 

industrie  4 

Producția și furnizarea de energie electrică 

și termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat 1 

comerț 9 

alimentație publică  4 

servicii pentru populație 6 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
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Cea mai mare pondere a unităților economice din orașul Ștefănești sunt cele care desfășoară 

activități de comerț - 34,62% din total. În industrie și alimentație publică sunt înregistrate câte 

15,38% din societățile economice înregistrate în orașul Ștefănești. Serviciile pentru populație 

reprezintă 23,08% în timp ce agricultura, vânătoarea și producția și furnizarea de energie electrică și 

termică, gaze și apă au fiecare o pondere de 3,85% din totalul unităților economice.  

 

În ceea ce privește structura numărului de salariați pe activități economice, în anul 2012, 

situația este următoarea:  

 

DOMENII DE ACTIVITATE  NUMĂR DE 

SALARIAȚI 

Vânătoare  5 

Industrie  10 

Comerț 5 

Servicii  2 

Baruri  3 

TOTAL  25 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
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Cea mai mare pondere a salariaților o reprezintă salariații din industrie, cu 40% din totalul 

salariaților înregistrați la unitățile economice din orașul Ștefănești. Vânătoarea și activitățile conexe 

reprezintă 20% din totalul salariaților din orașul Ștefănești. Salariații din comerț reprezintă 20% din 

totalul salariaților. În servicii sunt înregistrați 8% din totalul salariaților în timp ce în alimentație 

publică (baruri) sunt înregistrați 12% din totalul salariaților din orașul Ștefănești.  

Structura cifrei de afaceri în anul 2012 pe domenii de activitate este următoarea:  

 

DOMENII DE ACTIVITATE CIFRA DE AFACERI 

Comerț 214218 

vânătoare 613703 

industrie 259063 

servicii 831257 

baruri 118749 

TOTAL  2036990 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
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Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a unităților economice din orașul Ștefănești în 

anul 2012 este realizată de serviciile pentru populație, cu o contribuție de 40,81% din cifra de 

afaceri totală. Ponderea industriei la cifra de afaceri totală a unităților economice active din orașul 

Ștefănești este de 12,72%, în timp ce comerțul contribuie în procent de 10,52%. Surprinzătoare este 

contribuția sectorului “vînătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe” cu 

30,13% din valoarea totală a cifrei de afaceri. Ponderea cifrei de afaceri generată de sectorul 

alimentației publice (baruri) la cifra de afaceri totală a unităților economice active în orașul 

Ștefănești în anul 2012 este de 5,83%.  

Analiza unităților economice din orașul Ștefănești din punct de vedere al formei de 

organizare juridică relevă doar prezența societăților cu răspundere limitată (S.R.L.).  

Analiza distribuției în teritoriu a unităților economice indică, conform informațiilor furnizate 

de Oficiul Național al Registrului Comerțului, faptul că în localitățile Stânca, Bobulești, Bădiuți, nu 

funcționează agenți economici, toate unitățile economice înregistrate pe teritoriul orașului Ștefănești 

fiind prezente în orașul Ștefănești.  

Analizând distribuția unităților economice pe localități, remarcăm discrepanța evidentă din 

punct de vedere al mediului antreprenorial, între localitățile aparținătoare orașului Ștefănești, mai 

precis Stânca, Bobulești, Bădiuți, și localitatea Ștefănești, orașul propriu-zis, localitățile precizate 

anterior fiind defavorizate fie de prezența unui număr mare de persoane de etnie romă, cum este 

Bădiuți, fie de prezența unui număr mare de persoane de vârsta a III-a, mai puțin atrase de ideea de 

a înființa/administra o unitate economică.  

 

 

2.4.1. Sectorul primar 

 

 Sectorul primar include activitățile desfășurate în agricultură și creșterea animalelor, pescuit, 

silvicultură și vânătoare. Pe teritoriul orașului Ștefănești și a localităților aparținătoare sunt 

înregistrate, conform datelor furnizate de ONRC București, un număr de 2 societăți care desfășoară 

activități în sectorul primar: 

 

NR. 

CRT.  

DENUMIREA 

SOCIETĂȚII 

LOCALITATEA COD 

CAEN  

DESCRIEREA 

ACTIVITĂȚII 

NUMĂR DE 

SALARIAȚI 

1. AGROMEC 

BT 

ŞTEFĂNEŞTI 

SRL 

Ștefănești  0111 Cultivarea 

cerealelor 

(exclusiv 

orez), plantelor 

leguminoase si 

a plantelor 

producatoare 

de seminte 

oleaginoase 

0 

2. RO-

PHOENIX 

SRL 

Ștefănești 0150 Vânătoare, 

ocrotirea 

vânatului, 

inclusiv 

activităţi de 

servicii anexe 

5 

Sursa: informații furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București 

 

Ca număr de unități economice, sectorul primar al orașului Ștefănești reprezintă 7,69% din 

totalul agenților economici din oraș.  
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2.4.1.1. Agricultura 

 

Comuna Ștefănești care a devenit în anul 2004, prin Legea nr. 79 / 26.03.2004. publicată în 

M.O. nr. 289/1/04/2004, orașul Ștefănești, avea un profil economic agrar, profil carea fost perpetuat 

și după declararea localității ca oraș.  

Din punct de vedere al specializării funcționale a orașelor, conform Atlasului României 

(2006), orașul Ștefănești intră în categoria orașelor specializate în agricultură, culturile agricole 

având condiţii bune şi foarte bune pe teritoriul acestei unități administrativ-teritoriale.  

În urma colectivizării terenurilor agricole, pe teritoriul actualului oraș Ștefănești au fost 

înființate C.A.P. Ștefănești și C.A.P. Bobulești, cu întreaga infrastructură adiacentă specifică: baze 

de recepție, grajduri, silozuri, depozite de furaje. În satul Ștefănești Sat a fost înființat un complex 

de creștere a bovinelor, un complex de creștere a porcinelor precum și o fermă de creștere a 

viermilor de mătase pentru care s-a plantat o livadă de dud la est de Ștefănești. Funcționau de 

asemenea stațiuni de mașini agricole (S.M.A) și stațiuni de mașini și tractoare (S.M.T.). Pe teritoriul 

comunei, terenurile în pantă au fost amenajate împotriva eroziunii solurilor cu plantații de prun și 

plantații viticole (la vest de Bobulești), plantații de nuc (pe stânga drumului DN 24 C între Bădiuți 

și Bobulești), plantații viticole la vest de Bădiuți. În general, amenajările antierozionale s-au realizat 

în partea de vest a satelor, pe zone de versant, ce corespund din punct de vedere geografic Colinelor 

Volovățului. 

 Infrastructura și dotările fizice pentru practicarea agriculturii și creșterea animalelor în 

sistem intensiv s-au distrus după 1989, determinând o scădere bruscă a producțiilor agricole 

vegetale și animale în deceniul imediat următor anului 1989.  

Dacă înainte de 1989 agricultura se practica în cadrul organizat al cooperativelor agricole de 

producţie (CAP) şi întreprinderilor agricole de stat (IAS), după 1990 proprietatea privată a devenit 

majoritară, prin reinstituirea proprietăţii private asupra terenurilor agricole datorită Legii nr. 

18/1991. Deşi adoptarea acestei legi reprezintă un act de justeţe şi un început bun al reformei, 

retrocedarea terenurilor a avut mai multe efecte negative decât pozitive, în sensul că a determinat 

diminuarea excesivă şi fragmentarea proprietăţii agricole astfel încât, exploatările agricole au ajuns 

la dimensiuni reduse și foarte reduse, care nu permit practicarea unei agriculturi performante, ci 

conduc, în mod inevitabil, către o agricultură de subzistență. 

La nivelul anului 2012, suprafaţa teritoriului administrativ al orașului Ștefănești era de 9658 

ha. Din această suprafaţă, 7790 ha reprezintă terenul agricol, adică 80,65% din totalul suprafeţei 

orașului. Prin prisma acestor date, orașul Ștefănești se încadrează în categoria unităților 

administrativ –teritoriale din județul Botoșani cu pondere foarte mare a terenului agricol din 

suprafața total. În intervalul 1990 - 2012 suprafața agricolă a orașului Ștefănești a evoluat astfel: 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Suprafaţa 

agricola 

totală (ha) 

7715 7787 7787 7716 7716 7734 7734 7734 7768 7543 

8071 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Suprafaţa 

agricola 

totală (ha) 

7789 7789 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 7790 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 
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În intervalul 1990 - 2012, suprafața agricolă a orașului Ștefănești a înregistrat o creștere 

ușoară, de + 0,96% (75 ha în cifre absolute). 

Suprafaţa agricolă a orașului Ștefănești a înregistrat până în anul 2000 o evoluție destul de 

fluctuantă, cu scăderea bruscă a suprafeței agricole în 1999 și creșterea la fel de bruscă în anul 

2000. Începând cu anul 2001 suprafața agricolă a orașului Ștefănești devine constantă, fără oscilații 

în evoluție. Oscilațiile produse în intervalul 1990 – 2000 s-au produs pe fondul aplicării legii 

fondului funciar, schimbându-se, în urma împroprietăririi, modul de folosință a numeroase terenuri. 

Pe de o parte ponderea suprafeţelor deţinute de livezi şi vii s-a diminuat datorită defrişărilor, 

noii proprietari rezultaţi în urma aplicării legii fondului funciar preferând tăierea livezilor 

sau renunţarea la cultura viţei de vie. Impactul a fost negativ, dispariţia livezilor şi viilor 

determinând în multe cazuri o reactivare a alunecărilor de teren. Inevitabil, s-a înregistrat, cel 

puţin în statistici, o creştere a ponderii suprafeţei arabile (cu un procent). 

Evoluția suprafețelor diferitelor categorii de folosință agricolă în intervalul 1990 - 2012 se 

prezintă astfel: 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

suprafaţa arabil 6188 6188 6188 6100 6188 6143 6143 5987 5987 5877 

suprafaţă livezi 36 36 36 36 36 35 35 15 20 15 

suprafaţă vii 132 132 132 132 132 132 132 69 99 35 

suprafaţă păşuni  1310 1382 1382 1399 1311 1376 1376 1595 1595 1549 

suprafaţă fâneţe 49 49 49 49 49 48 48 68 67 67 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

suprafaţa arabil 6643 6123 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 6267 

suprafaţă livezi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

suprafaţă vii 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

suprafaţă păşuni  1299 1534 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 1391 

suprafaţă fâneţe 45 48 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii 
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Din datele prezentate în tabelul anterior și din diagrama atașată rezultă că:  

- în intervalul 1990 - 2012 suprafața arabilă a cunoscut o creștere de 79 ha, adică de 

+1,26%; 

- suprafața cultivată cu livezi s-a redus în intervalul 1990 - 2012 cu 21 ha, adică cu 

58,33%; 

- conform datelor statistice, suprafața ocupată de vii s-a redus cu 63 ha, adică 47,72% în 

intervalul 1990 - 2012; 

- suprafața ocupată de pășuni a înregistrat o evoluție oscilatorie până în anul 2001, cu 

creșteri și descreșteri succesive, urmând ca din anul 2002, valoarea suprafeței ocupată de 

pășuni să rămână constantă; pe ansamblu se remarcă o ușoară creștere, de +5,82%, în 

cifre nete însemnând 81 ha;  

- suprafața fânețelor a avut o evoluție relativ constantă în intervalul 1990 - 2012, 

menținându-se la aproape aceeași valoare – 48 / 49 ha. 

Ponderea suprafeţelor arabile din suprafaţa agricolă la nivel de unitate administrativă de 

bază s-a poziţionat pe un trend crescător în intervalul analizat, acest trend fiind vizibil în majoritatea 

comunelor judeţului Botoşani.  

Fenomenul acesta al creşterii ponderii suprafeţelor arabile este justificat parţial de orientarea 

spre agricultura de subzistenţă, deşi fenomenul de pârlogire tinde să se manifeste tot mai acut în 

unele comune pe fondul îmbătrânirii populaţiei sau intrării acesteia în incapacitate de muncă. 

Dispariţia naturală a generaţiilor îmbătrânite poate determina o coagulare a terenurilor agricole în 

forme asociative sau aglutinarea acestora prin cumpărare. 

Dintre toate categoriile de suprafeţe agricole, păşunile și fânețele au înregistrat cele mai mici 

fluctuaţii la nivel de unitate administrativă de bază, aceasta repercutându-se şi în dinamica generală 

a ponderii păşunilor din suprafaţa agricolă totală la nivel de judeţ. Această cvasistabilitate poate fi 

explicată prin păstrarea statutului păşunilor, majoritatea fiind fâneţe private. Chiar dacă mare parte 
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din ele au fost revendicate de foştii proprietari, primăriile comunelor au ezitat să-i pună în posesie 

tocmai pentru a nu determina dispariţia acestora.  

Suprafețele ocupate de fâneţe au fost constante, statutul acestora fiind unul de protecţie 

specială. Uniunea Europeană acordă fonduri pentru întreţinerea acestora, ele constituind alături de 

păşuni un suport major pentru creşterea animalelor. 

Ponderea suprafețelor deținute de livezi și vii s-a diminuat datorită defrișărilor, noii 

proprietari rezultați în urma aplicării Legii Fondului Funciar preferând tăierea livezilor sau 

renunțarea la cultura viței de vie. Impactul a fost negativ, dispariția livezilor și viilor determinând în 

multe cazuri o reactivare a alunecărilor de teren. Inevitabil, s-a înregistrat, cel puțin în datele 

statistice, o creștere a ponderii suprafeței arabile. 

 

La nivelul anului 2012, structura modului de folosinţă a terenurilor agricole era următoarea: 

 

Categorii de folosinţă a terenurilor agricole - anul 2012: 

Suprafaţa agricola totală  7790 

Suprafaţa arabila  6267 

Suprafaţa - livezi si pepiniere pomicole  15 

Suprafaţa - vii si pepiniere viticole  69 

Suprafaţa - păşuni  1391 

Suprafaţa - fâneţe  48 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii 

 

 
 

Din datele şi graficul anterior se observă că, din totalul de 7790 ha teren agricol, 80,45% 

reprezintă suprafaţa arabilă. Aceasta este dominantă ca suprafaţă, fiind urmată, la mare distanţă, de 

suprafaţa ocupată de păşuni – 17,86% din terenul agricol. Fănețele, viile și levezile ocupă procente 

foarte reduse din suprafața agricolă totală, fiecare deținând mai puțin de 1%. Suprafaţa ocupată de 

livezi şi vii este în prezent nesemnificativă. Deși în timpul colectivizării terenurilor agricole, pe 

teritoriul orașului Ștefănești, terenurile în pantă au fost amenajate împotriva eroziunii solurilor cu 

plantații de prun și plantații viticole (la vest de Bobulești), plantații de nuc (pe stânga drumului DN 

24 C între Bădiuți și Bobulești), plantații viticole la vest de Bădiuți, în prezent, orașul Ștefănești nu 

mai deţine plantaţii viticole/pomicole  propriu - zise, acestea fiind răspândite, pe suprafeţe mici, în 
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gospodăriile populaţiei. În general, amenajările antierozionale s-au realizat în partea de vest a 

satelor, pe zone de versant, ce corespund din punct de vedere geografic Colinelor Volovățului. A 

fost înființată chiar și o livadă de dud, la est de Ștefănești, care susținea creșterea viermilor de 

mătase.  

Rezultă deci că sectorul culturilor agricole reprezintă, din punct de vedere al utilizării 

terenului agricol, principala ramură, creşterea animalelor ocupând un loc secundar, dependentă fiind 

de sectorul vegetal. 

 

Teren agricol / locuitor, este un indicator de arealitate, care exprimă raportul dintre suprafaţa 

terenului agricol şi populaţia acesteia.  

 

teren agricol - ha populaţia - loc. suprafaţa agricolă / locuitor 

7790 5591 1,39 

 

Raportat valoare medie la nivel naţional pentru spaţiul rural, care este de 1,4 ha/locuitor, în 

orașul Ștefănești acest indicator are o valoare aproximativ egală, de 1,39 ha teren agricol / locuitor. 

 

 

Forme de proprietate a terenurilor agricole 

 

Dificultățile cu care se confruntă prorietarii de terenuri agricole precum și avantajele 

efectuării lucrărilor agricole pe suprafețe mari au determinat înființarea de forme juridice de 

exploatare a terenurilor, respectiv asociații familiate agricole și societăți comerciale care au ca 

obiect de activitate cultivarea plantelor.  

Conform datelor furnizate de Primăria Orașului Ștefănești, în localitățile componente ale 

orașului, în anul 2013, funcționau următorii agenți economici care desfășurau activități în 

agricultură:  

OBSERVAȚIE: există și unități economice cu sediul în alte unități administrativ – teritoriale 

decât orașul Ștefănești, care însă au terenuri în exploatație pe teritoriul orașului Ștefănești.  

 

NR. 

CRT.  

DENUMIREA 

EXPLOATAȚIEI AGRICOLE 

LOCALITATEA SUPRAFAȚA 

CULTIVATĂ 

(HA) 

1. A.F. Crap Costel  Ștefănești  160 

2. A.F. Mocanu Sergiu Ștefănești 140 

3. P.F. Bosânceanu Cornel  Bobulești 70 

4. A.F. Ștefan Ioan  Ștefănești  60 

5. P.F. Rusu Dan  Ștefănești  130 

6. P.F. Vrânceanu P.  Ștefănești 45 

7. P.F. Vrânceanu N.  Ștefănești  100 

8. TOTAL TERENURI 

AGRICOLE A.F. +P.F.  

705 

9. S.C. AGROMEC 

ȘTEFĂNEȘTI  

Ștefănești 600 

10. S.C. CECAPA  Românești 99 

11.  S.C. AGROMEC BOBULEȘTI  Bobulești 30 

12. S.C. AGRIROX S.R.L.  Românești  330 

13. S.C. PHEONIX S.R.L.  Ștefănești 345 
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14. S.C. HOLDAGROMAS Stânca 427 

15.  S.C. ADIGE  Hârlău 830 

16. S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni – 

Ripiceni  

528 

17. S.C. CHIPLOR S.R.L. Trușești  30 

18. TOTAL TERENURI 

SOCIETĂȚI AGRICOLE 

 3219 

Sursa: date furnizate de Primăria Orașului Ștefănești  

 

În total, o suprafață de 3219 ha este administrată de către asociații familiale și societăți 

comerciale cu activități în agricultură (cultura plantelor). Această suprafață reprezintă 51,36% din 

suprafața totală a terenului arabil și 41,32% din suprafața totală a terenului agricol.  

 

 Corespunzător condiţiilor pedoclimatice, în limitele teritoriului orașului Ștefănești, sunt 

răspândite solurile de silvostepă, care s-au format pe marne, argile şi depozite loessoidale. 

 

 Gruparea terenurilor în funcție de pretabilitatea la diferite folosințe și amenajări  

 

 Pentru determinarea posibilităților de mărire a capacității de producție, pe baza fiecărui 

indicator tehnologic, s-au separat clase și subclase de terenuri, care grupează terenurile, în funcție 

de nivelul de intensitate a restricțiilor, sau de necesitatea aplicării lucrărilor ameliorative: fără 

restricții, sau fără necesitatea de aplicare a lucrărilor ameliorative, și cu restricții mici, sau cu 

necesitatea de aplicare a unor măsuri de prevenire etc. 

 Restricțiile se referă la condițiile existente care diminuează recoltele și la pericolul apariției 

prin exploatare, a unor degradări cu aceleași efecte. Terenurile sunt încadrate în 6 clase de 

pretabilitate la diferite folosințe, notate cu cifre romane, clasa I-a fiind fără nici o restricție, iar clasa 

a VI-a cu restricții extrem de severe. 

 

Gruparea terenurilor în clase de pretabilitate (neţinându-se cont de categoria de folosinţă) se 

sintetizează în tabelul următor: 

 

Modul de folosinţă CLASA DE PRETABILITATE 

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

ARABIL 9,56 3.085,12 2.453,57 309,92 46,62 9,56 

PĂŞUNI 171,19 658,06 255,01 324,71 72,55 171,19 

FÂNEŢE 0,00 0,00 5,27 0,80 0,00 0,00 

VIE (vin ) 0,00 0,00 0,08 3,50 0,00 0,00 

LIVEZI 9,56 3.085,12 2.453,57 309,92 46,62 9,56 

Total  286,90 2.233,53 1.358,09 1940,91 40,66 44,70 

TOTAL 5904,79 

 Sursa: date furnizate de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Botoșani, 2012 
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 Din tabelul anterior se constată că, cea mai mare pondere (37,83%) a terenului agricol al 

orașului Ștefănești se încadrează în clasa II de pretabilitate, desemnând terenuri cu limitare slabă, 

care reduc gama culturilor agricole sau care necesită măsuri simple de protecție a solurilor în cazul 

cultivării. 

 În clasa a III-a de pretabilitate, desemnând terenurile cu limitări moderate, ce reduc gama 

culturilor agricole sau care necesită măsuri sau lucrări speciale de protecție, conservare sau 

ameliorare a resurselor de sol, este încadrată o pondere de 23% din terenul agricol, în timp ce în 

clasa IV de pretabilitate, incluzând terenuri cu limitări severe care reduc gama culturilor agricole 

sau care necesită măsuri speciale de protecție, conservare sau ameliorare a resurselor de sol, se 

înscrie 32,87% din terenul agricol. 

 Clasele a V-a și a VI-a de pretabilitate dețin ponderi foarte reduse din terenul agricol (0,69% 

și respectiv 0,76%), în timp ce în clasa I de pretabilitate suprafața de teren se încadrează un procent 

de 4,86% din terenul agricol cartat. 

 Încadrarea unei ponderi însemnate din terenul agricol în clasa II de pretabilitate indică faptul 

că terenurile agricole ale orașului Ștefănești sunt favorabile practicării agriculturii, însă sunt 

prejudiciate de frecvenţa şi insuficienţa precipitaţiilor în sezonul de vegetaţie, când apa şi 

substanţele de nutriţie nu pot fi mobilizate în cantităţi necesare dezvoltării plantelor, dar şi de 

fenomenul de degradare al terenurilor agricole datorită eroziunii de suprafaţă (spălării areolare) cât 

şi de adâncime (ravene, rigole), excesului de umiditate cauzată de apa freatică, fenomenelor de 

sărăturare și gleizare, care limitează producțiile agricole. 

Sinteza grupării terenurilor agricole în clase de calitate, după nota de bonitare naturală este 

sintetizată în tabelul următor: 

 

Modul de folosinţă CLASA DE CALITATE 

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

ARABIL 9,56 3.085,12 2.453,57 309,92 46,62 

PĂŞUNI și FÂNEȚE 171,19 658,06 255,01 324,71 72,55 

VII 0,00 0,00 5,27 0,80 0,00 

LIVEZI 0,00 0,00 0,08 3,50 0,00 
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Modul de folosinţă CLASA DE CALITATE 

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

TOTAL 180,75 3.743,18 2713,93 638,93 119,17 

 Sursa: date furnizate de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Botoșani, 2012 

 

  
 

  
 

 
 

 În clasa I de calitate au fost încadrate cele mai bune terenuri agricole, lipsite de orice 

restricţii sau fenomene de degradare (nu ridică probleme de folosire), cu soluri profunde şi fertile 
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(cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloiluviale, soluri cenuşii, soluri brune 

argiloiluviale, brune roşcate şi soluri aluviale), cu pante sub 5%. Terenurile încadrate în clasa I de 

calitate reprezintă 2,44% din suprafața totală a terenurilor agricole cartate.  

 Clasa a II-a cuprinde terenurile de calitate bună, cu limitări sau restricţii slabe (ridică 

probleme de prevenire a unor procese sau fenomene), cu soluri mai puţin fertile (cernoziomuri 

argiloiluviale, soluri cenuşii, soluri brune roşcate, brune argiloiluviale, lăcovişti, soluri aluviale, 

coluvisoluri, etc.), întâlnite în zone ușor ondulate, cu pante cuprinse între 5-10%, foarte rar 

inundabile. 

 Din clasa a III-a fac parte terenurile de calitate mijlocie, cu limitări sau restricţii moderate 

(scade pretabilitatea pentru arabil şi ridică probleme de amenajare, ameliorare), cu soluri a căror 

productivitate este mai scăzută (soluri brune luvice, luvisoluri albice, vertisoluri, rendzine, 

pseudorendzine, soluri gleice, lăcovişti, erodisoluri, soluri aluviale, coluvisoluri etc.), răspândite în 

zone cu pante între 11 şi 20%. 

 Clasa a IV-a cuprinde terenuri de calitate slabă, cu limitări sau restricţii severe. Solurile 

(brune luvice, luvisoluri albice, planosoluri, soluri gleice şi pseudogleice, vertisoluri, erodisoluri, 

regosoluri, soluri aluviale etc.), ridică probleme dificile de ameliorare și exploatare. Terenurile din 

clasa IV de calitate se întâlnesc în zone cu pante cuprinse între 21 şi 35%, ceea ce favorizează 

manifestarea proceselor de eroziune, declanşarea alunecărilor de teren, etc.. Ca urmare, se restrâng 

terenurile arabile și se extind plantaţiile de vii, livezi şi păşuni. 

 În clasa a V-a sunt incluse terenurile de calitate foarte slabă, cu limitări sau restricţii foarte 

severe, care pot fi parţial corectate. Fiind situate în zone cu relief fragmentat, cu pante până la 

50%, cu soluri de fertilitate scăzută (soluri brune acide, soluri brune eumezobazice, soluri gleice şi 

pseudogleice, soluri negre clinohidromorfe, erodisoluri, regosoluri, litosoluri, etc.), aceste terenuri 

se folosesc mai mult ca păşuni şi fâneţe sau, mai greu, se pot amenaja pentru plantaţii de vii şi pomi. 

 Unele terenuri fiind excesiv degradate se includ în categoria de folosinţă neagricolă - 

terenuri neproductive, cu limitări sau restricţii. În această categorie se încadrează râpele, ravenele şi 

torenţii activi, stâncăriile, mocirlele, smârcurile, etc.. Solurile caracteristice pentru această clasă de 

terenuri pot fi reprezentate de solonceac cu crustă, soloneţ lipsit de vegetaţie, sol gleic mlăştinos. 

 Analizând diagrama anterioară, observăm că terenurile agricole de pe teritoriul orașului 

Ștefănești se încadrează majoritar în clasele II și III de calitate, respectiv 50,61% în clasa II de 

calitate și 36,69% în clasa III de calitate. O pondere de 8,64% din totalul terenurilor agricole 

analizate se încadrează în clasa IV de calitate, în timp ce terenurile din clasa V de calitate dețin cea 

mai mică pondere, de 1,61% din totalul terenurilor agricole cartate.  

 Prin urmare, avându-se în vedere necesitatea protejării și conservării terenurilor agricole, se 

impun măsuri imediate și pe termen lung de combatere a eroziunii solurilor, prevenire și stopare a 

alunecărilor de teren și a altor fenomene de degradare, prin utilizarea rațională a terenurilor agricole 

și folosirea unor agrotehnici în acord cu condițiile locale ale terenurilor pe care se practică 

agricultura în orașul Ștefănești. 

 

 

Lucrări de amenajare a terenurilor 

 

În urma colectivizării terenurilor agricole, pe teritoriul orașului Ștefănești, terenurile în 

pantă au fost amenajate împotriva eroziunii solurilor cu plantații de prun și plantații viticole (la vest 

de Bobulești), plantații de nuc (pe stânga drumului DN 24 C între Bădiuți și Bobulești), plantații 

viticole la vest de Bădiuți. În general, amenajările antierozionale s-au realizat în partea de vest a 

satelor, pe zone de versant, ce corespund din punct de vedere geografic Colinelor Volovățului. În 

prezent, lucrările de amenajare a terenurilor în vederea combaterii degradării au fost abandonate, 

cea mai mare parte a livezilor și viilor au fost defrișate și transformate în terenuri arabile.  
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Conform Studiului Pedologic furnizat de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice 

Botoșani, oe teritoriul orașului Ștefănești sunt necesare lucrări pentru:  

- combaterea şi ameliorarea sărăturării solurilor – pe o suprafață de 688,53 ha; 

 - măsuri de prevenire şi combatere a eroziunii de suprafaţă – pe o suprafață de 983,58 ha; 

 - efectuarea lucrărilor de drenaj – pe o suprafață de 229,38 ha; 

 - combaterea inundabilităţii – pe o suprafață de 2.470,74 ha. 

 

 

Servicii pentru agricultură 

 

Servicii sanitar veterinare 

 Serviciile sanitar - veterinare sunt asigurate de dispensarul veterinar privat localizat în orașul 

Ștefănești, deservit de 2 medici veterinari și 1 medic stagiar la care se adaugă 3 tehnicieni 

veterinari. Tot în orașul Ștefănești funcționează și Punctul de Însămânțări Artificiale a Bovinelor și 

1 farmacie veterinară.  

 

 Mecanizarea 

 Imediat după 1989, parcul de mașini și utilaje agricole din majoritatea comunelor au 

dispărut treptat, ca urmare a desființării Secțiilor de Mecanizare Agricolă (SMA) și a 

Întreprinderilor Agricole de Stat. Ca urmare, în primii ani de după 1989 a crescut numărul utilajelor 

agricole cu tracțiune animală, ca și numărul animalelor de tracțiune (cabaline). 

 O dată cu evoluția economiei capitaliste, în oraș au început să fie achiziționate de către 

persoane particulare tractoare și utilaje agricole, și, treptat, să se înființeze societăți / agenți 

economici Persoane Fizice Autorizate, SRL-uri, care au ca activitate prestarea de servicii și 

activități auxiliare pentru producția vegetală, astfel încât parcul de mașini și utilaje agricole din 

orașul Ștefănești a crescut și s-a diversificat. 

 Următorul tabel defineşte o situaţie a parcului de tractoare și mașini agricole la data de 

31.12.2010, conform informațiilor furnizate de Primăria Orașului Ștefănești: 

 

 2010 

tractoare  53 

Combine păioase 8 

Pluguri  45 

Grape cu discuri 8 

Tăvălugi  4 

Nivelatoare  1 

Combinatoare  6 

Semănători păioase  11 

Semănători prășitoare  8 

cultivatoare  7 

Sape rotative  2 

Mașini ierbicidat   10 

Vindrovere  1 

Cositori  3 

Remorci tractor  15 

Sursa: date extrase din Registrul Agricol al orașului Ștefănești pentru anul 2010 
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Având în vedere numărul de tractoare existente în orașul Ștefănești (53 tractoare) în anul 

2010 și suprafața de teren arabil de 6267 ha, rezultă că, la nivelul anului 2010, gradul de încărcare 

pentru un tractor era de 118,24 ha/tractor fizic, de 2,18 ori mai mult decât media pe ţară (54 ha 

arabil/tractor) și enorm comparativ cu media în Uniunea Europeană (aproximativ 13 ha).  

Având în vedere suprafața mare de teren arabil care revine unui tractor în orașul Ștefănești 

(118,24 ha / tractor fizic), mult mai mare decât media națională, apreciem că gradul de mecanizare 

al activităților agricole în orașul Ștefănești este redus.  

Este necesară suplimentarea mașinilor și utilajelor agricole cu tracțiune mecanică, 

diversificarea acestora, pentru a atinge eficienţa atât în exploatarea terenurilor agricole cât şi în 

exploatarea utilajelor şi maşinilor agricole (a căror durată de viaţă se prelungeşte considerabil dacă 

se evită supraexploatarea). În România, revine 1 tractor / 16 agricultori, în timp ce, de exemplu, în 

Polonia, revine 1 tractor / 2 agricultori, raport a cărui valoare se reflectă în producțiile obținute.  

 

 

Suprafaţa cultivată şi producţia agricolă vegetală 

 

 Cel mai important element al potenţialului natural de care dispune orașul Ștefănești îl 

reprezintă solul, potenţialul edafic care oferă posibilitatea practicării agriculturii şi, mai ales, 

cultivarea unei game variate de plante de cultură.  

 Alţi factori care influenţează suprafaţa cultivată şi, indirect, producţia agricolă sunt:  

- preţurile mereu în creştere ale serviciilor pentru agricultură (creşterea preţului 

combustibililor - motorina), creşterea preţului îngrăşămintelor chimice, fito-sanitarelor, etc.,  

- posibilităţile de valorificare a producţiei agricole (prezenţa unităţilor de preluare şi 

prelucrare a materiilor prime agricole), 

- dimensiunea efectivelor de animale - care consumă o mare parte a producţiei agricole 

vegetale. 

Aşa cum reiese din datele statistice, terenul arabil reprezintă 80,45% din suprafaţa 

terenurilor agricole ale orașului Ștefănești, producţia vegetală fiind favorizată de prezenţa 

molisolurilor, reprezentate în special de cernoziomuri şi faeziomuri. Ca factori nefavorabili 

menţionăm frecvența ridicată a fenomenelor de exces de umiditate, a fenomenelor de sărăturare a 

solurilor, și mai ales riscul ridicat de inundabilitate a terenurilor agricole în partea de est a 

teritoriului orașului.  

 

Suprafețele cultivate cu principalele culturi agricole au evoluat astfel în intervalul 1990 - 

2003: 
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Suprafața cultivată cu grâu și secară - ha 1705 1753 1603 2150 2210 2418 1606 1329 1078 320 395 676 606 176 

Suprafața cultivată cu porumb – ha  1503 1507 1878 2328 1876 2751 2630 2911 2811 2317 3181 3943 3569 4230 

Suprafața cultivată cu cartofi - ha 38 110 60 100 90 110 110 162 162 120 120 160 150 110 

Suprafața cultivată cu floarea soarelui - ha 169 278 295 262 279 489 883 701 547 519 162 349 513 422 

Suprafața cultivată cu sfecla de zahăr - ha 235 280 278 209 184 227 162 142 117 45 22 44 50 10 

Suprafața cultivată cu legume – ha  108 86 40 45 268 69 92 130 134 76 73 83 102 75 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 
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Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani, în intervalul 1990 – 

2003, cea mai mare suprafață cultivată din arabil revine culturii de porumb pentru boabe. ]n 

intervalul studiat, suprafața cultivată cu porumb a crescut, ci câteva excepții, aproape continuu, 

ajungând, în 2003, să fie cu 64,46% mai mare decât în 1990, adică cu 2727 ha. 

Cultura grâului și a secarei înregistrează în intervalul 1990 – 2003 un declin în ceea ce 

privește suprafața cultivată. Astfel, din 1990 se produce o scădere progresivă a suprafeței cultivate 

cu grâu și secară, ajungând ca în anul 2003 să se ajungă la doar 176 ha cu aceste culturi, cu o 

scădere de 89,67% față de suprafața cultivată în anul 1990. În cadrul intervalului studiat se disting 2 

etape: o etapă de creștere a suprafeței cultivate cu grău și secară corespunzătoare intervalului 1990 – 

1995, în care suprafața cultivată crește cu 29,48%, și o etapă de declin a suprafeței cultivate cu grâu 

și secară, corespunzătoare intervalului 1996 – 2003, în care suprafața cultivată cu grâu și secară s-a 

redus cu 92,72%.  

 Această scădere a suprafeței cultivate cu grâu este caracteristică multor unități 

administrative din județul Botoșani care se remarcau prin suprafeţe mari cultivate cu grâu în 1990 şi 

o diminuare drastică în anul 2003. Această diferenţă de suprafaţă în cultura grâului în decurs de un 

deceniu este determinată şi de lipsa unei mecanizări adecvate. Grâul este o cultură care necesită şi o 

agrotehnică adecvată (îngrăşăminte, ierbicide, etc.). Se poate spune că pierderile de suprafaţă din 

cultura grâului s-au compensat cu câştigurile din suprafaţa cultivată cu porumb, o cultură mult mai 

subzistenţială decât cea a grâului. O cauză a acestei pierderi este şi renunţarea majoritară la 

exploataţiile agricole pe suprafeţe mari (fostele C.A.P.-uri şi I.A.S.-uri). Toate comunele şi oraşele 

judeţului Botoşani, fără nici o excepţie, au avut diminuări ale suprafeţelor cultivate cu grâu şi 

secară, conform PATJ Botoșani actualizat. 

Referitor la plantele tehnice cultivate, în orașul Ștefănești cultura florii soarelui se situează 

pe locul III ca suprafață cultivată. Deși în intervalul 1990 – 2013 această cultură se caracterizează 

printr-o evoluție destul de oscilatorie, pe ansamblu tendința este una ascendentă, în 2003 

înregistrându-se o creștere a suprafeței cultivate de + 59,95% față de suprafața cultivată în anul 

1990.  

Una din culturile de plante tehnice în declin în orașul Ștefănești este cultura sfeclei de 

zahăr. Astfel, în intervalul analizat suprafața cultivată a fost foarte redusă, scăzând de la an la an, 

ajungând la doar 10 ha în 2003, de la 235ha în 1990, marcând astfel o scădere de 95,74%. De altfel, 

la nivelul întregului județ Botoșani această cultură a suferit mutaţii profunde prin pierderile de 

suprafaţă cultivată cu sfeclă de zahăr, cultura aceasta fiind una importantă înainte de 1990 şi prin 

prezenţa pe teritoriul judeţului a două fabrici de zahăr (Bucecea şi Truşeşti). O dată cu închiderea 

acestor fabrici de zahăr și suprafața cultivată s-a redus, în lipsa agentului care să preia producția.  

Cultura cartofului nu este una reprezentativă pentru județul Botoșani, cel puțin nu pentru 

partea centrală și de est a județului, partea de vest fiind influenţată parţial de vecinătatea unui judeţ 

cu suprafeţe mari cutivate cu cartof, judeţul Suceava. În orașul Ștefănești, în intervalul 1990 - 2003 

suprafața cultivată cu cartofi a înregistrat o evoluție crescătoare pe ansamblu, în anul 2003 suprafa 

cultivată cu această cultură fiind cu 64,45% mai mare decât în anul 1990.  

Cultura legumelor în orașul Ștefănești are condiții favorabile prin prezența râurilor și a 

micilor iazuri. În intervalul 1995 – 2010 suprafața cultivată cu legume a crescut cu 16,66%.  

 Informațiile furnizate de Institutul Național de Statistică se opresc în anul 2003, astfel încât, 

pentru intervalul 2004 – 2012 informațiile privind suprafețele cu culturi agricole au fost extrase din 

registrele agricole ale Primăriei Orașului Ștefănești. Aceste documente însă oferă informații doar 

pentru anii 2010 – 2013, datele fiind destul de fragmentate. În tabelul următor sunt prezentate 

suprafețele cultivate cu principalele culturi agricole pe terenuri exploatate de către societățile 

comerciale și asociațiile familiale care desfășoară activități în agricultură pe raza orașului 

Ștefănești.  
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Evoluția suprafețelor cultivate cu principalele culturi agricole pe terenuri exploatate de către 

societățile comerciale și asociațiile familiale 

 

 2010 2011 2012 2013 

grâu 268 340 178 405 

secară 11 16   

orzoaică 25 11 8  

ovăz 85 15 40  

porumb 241 509 277 1121 

Fasole 

boabe 

35 40 50  

Floarea 

soarelui  

135 164 179 929 

Rapiță 135 95   

Soia 

boabe  

283 546 232 455 

Cartofi  70 60 60  

Legume  248 110 113  

Plante 

de 

nutreț 

105 650 562 22 

   Sursa: informații furnizate de Primăria Orașului Ștefănești 

 

 
 

 Așa cum se observă în diagrama anterioară, creșteri spectaculoase se remarcă în anul 2013, 

pentru cultura porumbului, florii soarelui, soia, în defavoarea culturii plantelor de nutreț, pentru care 
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se înregistrează o scădere importantă a suprafeței cultivate, scăderi semnalându-se și pentru cultura 

de orzoaică, ovăz, rapiță, cartofi, legume.  

 În anul 2013 scăderea suprafețelor unor plante de cultură merge până la excludea totală din 

gama culturilor agricole a secarei, orzoaicei, ovăzului, fasolei, rapiței, cartofilor, legumelor, atenția 

fiind îndreptată către plante mai “comerciale”, tehnice, precum soia boabe, floarea soarelui, 

porumb, la care se semnalează o creștere spectaculoasă a suprafețelor cultivate.  

Structura culturilor in terenul arabil – caracterizează în linii generale potenţialul de 

producţie agricolă, direcţiile de specializare şi intensificare ale agriculturii şi profilul general de 

producţie.  

 Pentru anul 2013, structura culturilor agricole în funcție de suprafața cultivată în cadrul 

societăților comerciale și asociațiilor familiale ce desfășoară activități în agricultură se prezintă 

astfel:  

Cultura  Suprafața cultivată (ha) 

grau 405 

porumb 1121 

floarea soarelui  929 

soia  455 

plante nutret 22 

Total suprafață 

cultivată  

2932 

    Sursa: informații furnizate de Primăria Orașului Ștefănești 
 

 
 

 Structura culturilor agricole pe terenurile exploatate de către societățile comerciale indică 

orientarea către culturile generatoare de profit în special, care pot fi industrializate, dominând 

porumbul – 38,23% dar urmat la mică distanță de floarea soarelui – 31,68%, procente însemnate 

deținând și suprafețele cultivate cu soia – 15,52% și grâu – 13,81%. Ca o concluzie, în cadrul 

societăților comerciale care exploatează terenuri agricole pe teritoriul orașului Ștefănești se remarcă 
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slaba diversificare a culturilor agricole și orientarea către culturi generatoare de profit, 

“industrializabile”.  

Remarcăm că, adunând suprafețele culturilor agricole, rezultă o suprafață arabilă utilizată 

de către societățile agricole, de 2932 ha. Rezultă deci că, din totalul de 6267 ha teren arabil 

(conform datelor statistice în 2012), sunt exploatate de către societățile agricole, în anul 2013, 2932 

ha, reprezentând 46,78% din suprafața arabilă totală. 

 Faptul că aproximativ 46% din terenul arabil al orașului Ștefănești este cultivat de către 

societățile agricole, reprezintă un aspect pozitiv referitor la dezvoltarea agriculturii în orașul 

Ștefănești. Ponderea redusă a terenului arabil în repaus se datorează, printre altele, și faptului că în 

orașul Ștefănești sunt active numeroase societăți (persoane juridice) ce desfășoară activități de 

cultura plantelor. Activitatea acestor societăți are ca rezultat concret tendința de asociere și 

comasare a terenurilor pe suprafețe mari prin luare în arendă, în parte, sau sub alte forme, ceea ce 

determină scăderea suprafeței rămase nelucrate. 

 

 Conform “Balanței terenurilor” pentru anul 2013, furnizată de Primăria orașului Ștefănești, 

următoarele societăți agricole exploatează următoarele suprafețe agricole:  
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MODUL DE 

FOLOSINȚĂ 

A 

TERENULUI  

SUPRAF. ÎN 

EXPLOATARE 

- HA 

SOCIETĂȚI AGRICOLE 

S.C. 

AGROMEC 

ȘTEFĂNEȘTI 

S.C. 

AGROMEC 

BOBULEȘTI 

S.C. 

PHEONIX 

S.R.L. 

S.C. 

ADIGE 

S.R.L.  

S.C. 

AGRIROX 

S.R.L. 

S.C. 

CECAPA 

S.R.L. 

S.C. 

HOLDAGROMAS 

S.R.L. 

S.C. 

CHIPLOR 

S.C. 

AGROMER 

Arabil  2932 600 30 345 653 330 99 427 8 440 

Pășuni 

naturale  

287    177    22 88 

Fânețe 

naturale  

          

Vii            

Livezi            

Agricol 

total  

3219 600 30 345 830 330 99 427 30 560 

Sursa: Date furnizate de Primăria orașului Ștefănești  

 

MODUL DE 

FOLOSINȚĂ 

A 

TERENULUI  

SUPRAF. ÎN 

EXPLOATARE 

- HA 

ASOCIAȚII FAMILIALE ȘI PERSOANE FIZICE 

P.F. RUSU 

DAN  

A.F. 

MOCANU 

SERGIU 

A.F. 

CRAP 

COSTEL  

A.F. 

VRÂNCEANU 

P.  

A.F. 

VRÂNCEANU 

N  

P.F. 

BOSÂNCEANU 

CORNEL  

A.F. ȘTEFAN IOAN 

Arabil  705 130 140 160 45 100 70 60 

Pășuni 

naturale  

        

Fânețe 

naturale  

        

Vii          

Livezi          

Agricol 

total  

705 130 140 160 45 100 70 60 

Sursa: Date furnizate de Primăria orașului Ștefănești  
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 Din tabelele anterioare rezultă că o suprafață de 3637 ha de arabil și 287 ha de pășuni 

naturale sunt exploatate de societăți comerciale și asociații familiale.  

La nivelul anului 2013, suprafața totală a terenurilor agricole pe forme de proprietate 

era următoarea: 

 

MOD DE FOLOSINȚĂ A 

TERENULUI  

TEREN ARABIL 

EXPLOATAT DE CĂTRE  

GOSPODĂRIILE 

POPULAȚIEI DIN ORAȘ 

(HA) 

TEREN ARABIL 

EXPLOATAT DE CĂTRE 

SOCIETĂȚI AGRICOLE 

(HA) 

Arabil  2830 3637 

Pășuni naturale  1104 287 

Fânețe naturale  48  

Vii  69  

Livezi  15  

Agricol total  4571 3219 

Sursa: Date furnizate de Primăria orașului Ștefănești  

 

 
 

 Din diagrama anterioară rezultă că 58,68% din terenul arabil este exploatat de către 

gospodăriile populației din orașul Ștefănești și 41,32% din terenul arabil este exploatat de către 

societăți comerciale și asociații familiale care se ocupă cu activități de cultura plantelor în orașul 

Ștefănești. Ponderile între cele două categorii sunt inegale, însă prezența celor 41 de procente de 

teren arabil exploatate de către societățile agricole relevă tendința de trecere a sectorului agricol 

către o nouă fază, de comasare și modernizare a exploatațiilor agricole, care să funcționeze nu la 

nivel subzistențial ci să fie generatoare de profit, și implicit să genereze beneficii precum muncă 

remunerată, locuri de muncă dar și beneficii referitor la agrotehnicile folosite (efectuarea lucrărilor 

agricole pe suprafețe mari de teren previne degradarea solurilor). 

 

În ceea ce privește evoluția suprafețelor cultivate cu culturi agricole în sistem individualist, 

de către populația locală, situația este prezentată în tabelul următor:  
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 2010 2011 2012 2013 

grâu 325 180 120 203 

secară     

orzoaică 25    

ovăz 60  40 50 

porumb 1715 1289 1723 1558 

Fasole boabe 35 40 50 60 

Floarea soarelui  155 160 200 600 

Rapiță 45 60   

Soia boabe  317 405 415 200 

Cartofi  70 60 60 60 

Legume  228 110 113 130 

Plante de nutreț 878 650 540 470 
Sursa: informații furnizate de Primăria Orașului Ștefănești 

 

 
 

 Referitor la evoluția suprafețelor cultivate cu principalele plante de cultură în sistem 

gospodăresc, individual, se remarcă scăderea suprafețelor cultivate cu grâu, scăderea suprafețelor 

cultivate cu plante de nutreț, creșterea suprafețelor cultivate cu fasole boabe și floarea soarelui. Se 

observă, de asemenea, evoluția oscilatorie a suprafețelor cultivate cu grâu, porumb (care rămâne 

pricipala cultură), soia boabe.  
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Analizând diagrama anterioară se remarcă faptul că, cea mai mare pondere din terenul 

cultivat o deține porumbul, cu 46,77% din suprafața totală cultivată. Datorită utilizării extinse a 

porumbului atât în hrana animalelor cât şi în alimentaţia curentă a populaţiei, prezenţa culturii de 

porumb pe suprafeţe foarte întinse 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 aceluiași tip tradiţional de agricultură de 

subzistenţă, nespecializată, “universală”, din gospodăriile rurale. Cultivarea cu preponderenţă a 

porumbului conduce de fapt la o structură degradată 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.  

La o diferență semnificativă față de ponderea pe care o deține cultura porumbului se situează 

cultura de floarea soarelui care ocupă 18,01% din suprafața cultivată, urmată de cultura plantelor de 

nutreț, care ocupă 14,11% din suprafața cultivată. Ponderi mai mici de 10% din suprafața cultivată 

deține cultura grâului – 6,09%, cultura de soia boabe -6%, cultura legumelor – 3,9%, cultura de 

fasole boabe și cultura cartofilor, fiecare cu câte 1,8% din suprafața cultivată, cultura ovăzului - 

1,5%.  

Spre deosebire de structura culturilor agricole de pe terenurile exploatate de către societățile 

comerciale, care este orientată spre culturi tehnice în special, structura culturilor agricole de pe 

terenurile exploatate de către populația locală este mai diversificată, incluzând plante de cultură care 

asigură hrana (subzistența) în gospodăriile proprii, precum cartoful, legumele, fasolea boabe. De 

asemenea, se remarcă și ponderea mai mare pe care o deține în această structură, cultura plantelor 

de nutreț, cultură de bază care permite / asigură creștere / hrana animalelor în sezonul rece.  

 

Producţiile obţinute la principalele culturi în intervalul 1990 - 2003 sunt prezentate în 

tabelul şi diagrama următoare:  
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Producţia totala de grâu și secară – tone 6036 5377 2612 5997 4315 6629 336 3291 2143 755 353 1480 1201 40 

Producţia totala la porumb boabe – tone 5685 5205 4054 7590 5314 6110 6501 10239 9449 7723 3873 11765 12565 12595 

Producţia totala de cartofi – tone 579 840 390 1950 1275 840 710 790 1460 620 814 1650 950 1250 

Producţia totala la floarea soarelui – 

tone 290 293 295 385 286 539 556 536 506 539 158 384 861 627 

Producţia totala la sfecla de zahăr – tone 4334 6956 4514 4519 3601 2680 1778 2692 2276 771 290 670 933 158 

Producţia totala la legume - tone 1377 1142 150 468 2469 842 411 492 923 496 662 561 858 750 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 
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 Pentru intervalul 1990 – 2003 se observă că, cea mai mare producție agricolă este cea de 

porumb, situație normală având în vedere că porumbul ocupă ponderea cea mai mare din terenul 

arabil cultivat. Producția de porumb a înregistrat în intervalul 1990 – 2003 o evoluție pe ansamblu 

crescătoare, în 2003 producția fiind mai mare cu 54,86% decât în anul 1990. Producția de grâu a 

suferit o scădere drastică, atât ca urmare a reducerii suprafeței cultivate dar și ca o consecință a 

condițiilor meteo nefavorabile acestei culturi, în 2003 producția fiind cu 99,33% mai mică decât în 

1990. 

Producția de cartofi a înregistrat o evoluție ascendentă pe ansamblu, chiar dacă s-au produs 

și scăderi în anii 1992, 1995, 1996, 1997, 1999. În 2003, producția de cartofi era mai mare cu 

53,68% comparativ cu anul 1990. Producția de floarea soarelui are de asemenea o evoluție 

ascendentă, în 2003 fiind mai mare cu 53,74% față de anul 1990. Producția la cultura sfeclei de 

zahăr s-a diminuat, urmare a reducerii treptate a suprafețelor cultivate datorită absenței cererii 

pentru această cultură, în 2003 producția de sfeclă de zahăr fiind mai mică cu 96,35% față de anul 

1990.  

Producția de legume s-a redus, în intervalul analizat s-au produs numeroase fluctuații ale 

producției acestei culturi, în 2003 fiind cu 45,53% mai mică față de anul 1995.  

Producția vegetală pentru intervalul 2004 – 2010 se analizează pe baza datelor furnizate de 

Primăria Ștefănești, cu date extrase din Registrul Agricol al orașului Ștefănești. Din păcate, acest 

registru nu conține decât producția vegetală rezultată pentru anii 2010 și 2012. În continuare 

prezentăm o analiză a producției agricole vegetale obținută în gospodăriile populației în anii 2010 și 

2012: 

 

 grâu ovăz porumb fasole 

boabe 

floarea 

soarelui 

soia 

boabe 

cartofi legume plante 

de 

nutreț 

2010 845 108 5659,5 42 310 628 1020 3271 19448 

2012 126 32 3273 20 140 124 510 1121 8250 

Sursa: informații furnizate de Primăria Orașului Ștefănești 
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Analizând diagrama anterioară observăm că cea mai mare producție obținută în gospodăriile 

populației este producția la plantele de nutreț, cultură care deține locul II ca pondere din suprafața 

cultivată, după porumb, însă are o productivitate mai mare la hectar.  

 

În cadrul societăților comerciale care se ocupă cu cultura plantelor, producțiile obținute în 

2010 și 2012 au fost următoarele:  

 

 grâu secară orzoaică ovăz porumb floarea 

soarelui 

soia 

boabe 

plante 

de 

nutreț 

2010 759 22  38 990 177 603 910 

2012 286,5  8 32 711 190 124 462 

Sursa: informații furnizate de Primăria Orașului Ștefănești 

 

 
 

Comparativ cu anul 2010, producțiile obținute la principalele plante de cultură în 2012 sunt 

mai scăzute. Cele mai mari producții se înregistrează pentru cultura porumbului, care are și cea mai 

mare suprafață cultivată, urmată de producțiile obținute la cultura plantelor de nutreț, a grâului și 

soia boabe.  

 

 

Producţia zootehnică 

 

Creşterea animalelor prezintă o importanţă deosebită pentru agricultură. Condiţiile 

favorabile permit creşterea principalelor specii (bovine, ovine, porcine). Interesul pentru creşterea 

animalelor rezultă din faptul că zootehnia joacă un rol important în economie, pe de o parte 

asigurând sursa de aprovizionare a populaţiei cu produse alimentare de bază (ouă, carne, lapte), iar 

pe de altă parte asigură materia primă pentru alte industrii (industria alimentară, de îmbrăcăminte, 

încălţăminte). Creşterea animalelor este şi o activitate consumatoare de materii prime vegetale, o 

parte din acestea neavând altfel nici o altă utilizare (păşuni, fâneţe) şi este considerată totodată o 
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mică industrie producătoare de îngrăşăminte naturale (gunoi), considerate cele mai ieftine şi 

nepoluante îngrăşăminte. 

Sectorul creșterii animalelor a înregistrat un regres atât din punct de vedere al formei de 

organizare cât şi ca efective. Dispariţia întreprinderilor agricole de stat şi a cooperativelor agricole 

de stat, principalele deţinătoare a complexelor de creştere a animalelor a determinat şi o reducere a 

efectivelor dar mai ales o mixtură a raselor şi o pierdere a productivității. 

În localitatea Ștefănești funcționează o fermă.  

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

diagrama următoare: 



   

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

86/413 

 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 

Bovine - total – la 

sfârşitul anului  4273 3457 2258 2415 2194 1388 1933 1499 1664 1552 1311 1691 2337 1677 1677 2390 1800 2185 1249 

Porcine - total – la 

sfârşitul anului  1472 886 1094 1312 1565 1612 1382 1267 1126 1109 1003 1074 1774 1850 1850 1245 1260 1580 838 

Ovine - total-la 

sfârşitul anului 10850 9146 6964 7425 6757 6444 6045 5460 5409 5562 4579 4769 5651 5810 5810 9331 7508 8965 5610 

Pasări in 

gospodăriile 

populaţiei - la 

sfirsitul anului 14397 19038 19038 18960 19757 21173 24793 25500 23330 24117 21119 24969 34009 21170 21670 20700 33386 21686 26026 

Cabaline - total la 

sfârşitul anului        

       

814 844 916 951 850 

Caprine – total la 

sfârșitul anului         

       

218 220 205 220 145 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii și date furnizate de Primăria orașului Ștefănești – Registrul Agricol 
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Numărul capetelor de bovine a înregistrat o evoluție oscilatorie în intervalul 1990 – 2009 

însă pe ansamblu tendința este de scădere a efectivelor, în 2009 fiind cu 70,76% mai puține capete 

de bovine decât în anul 1990. Efectivele de porcine au înregistrat de asemenea o evoluție fluctuantă, 

cu tendință de creștere între 1991-1995, descreștere între 1996-2000. Anii 2001, 2002, 2003 

marchează o nouă etapă de creștere a efectivelor de porcine, pentru ca, în anii 2006-2009 să survină 

un nou episod de scădere a numărului de capete de porcine. În 2009 erau cu 42,07% mai puține 

capete de porcine în localitățile orașului Ștefănești decât în anul 1990.  

Efectivele de ovine înregistrează o scădere semnificativă în intervalul 1990 – 2000, această 

diminuare fiind de 57,79%. Pe parcursul anilor din intervalul 2001 – 2006 se produce o creștere 

însemnată de 50,92% comparativ cu valoarea minimă înregistrată în anul 2000. În ultimii ani, 2007 

– 2009 evoluția efectivelor de ovine intră din nou pe un trend descendent, în 2009 numărul 

capetelor de ovine înregistrate în localitățile orașului Ștefănești fiind cu 39,87% mai mic decât 

valoarea înregistrată în anul 2006. Scăderea efectivelor de bovine este o tendință generalizată la 

nivelul întregului județ și chiar la nivel național, datorită dificultăților în valorificarea produselor 

rezultate din creșterea acestor animale, mai ales a lânii (invadarea pieței românești cu produse de 

import), a scăderii interesului populației tinere pentru creșterea acestor animale, vârsta înaintată a 

crescătorilor de animale (creșterea acestor animale implică deplasări, condiții de trai severe, etc.). 

Rasele de ovine cel mai frecvent întâlnite şi cel mai bine adaptate condiţiilor zonei sunt Karakul şi 

Ţigaie. Rasa Karakul este de altfel specifică judeţului Botoşani - Karakul de Botoşani, crescută 

pentru pielicele şi lapte.  

Pentru efectivele de cabaline și caprine nu dispunem decât de date furnizate de Primăria 

Orașului Ștefănești pentru anii 2005-2009.  

Efectivele de cabaline se caracterizează printr-o evoluție ascendentă din 2005 până în 2008, 

producându-se o creștere de 14,40%. În 2009 numărul capetelor de cabaline a scăzut cu 10,62% față 

de anul 2008, rămânând însă la o valoare mai mare decât cea înregistrată în 2005. 
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Pentru efectivele de caprine, tendința este descendentă, în 2009 fiind cu 33,48% mai puține 

capete decât în 2005. 

 Structura efectivelor de animale este în concordanţă cu structura plantelor de cultură. Ca 

număr de capete, sunt dominante ovinele şi bovinele, a căror creştere este susţinută în special de 

cultura plantelor de nutreț și de cultura porumbului. 

 

 
 

Aşa cum se observă în diagrama anterioară, ovinele deţin, în anul 2009, 64,54% din totalul 

efectivelor de animale. Bovinele reprezintă 14,37% din efectivele de animale ale orașului, în timp 

ce porcinele deţin un procent de 9,64%. Cabalinele reprezintă 9,78% din efectivele total de animale, 

fiind crescute îndeosebi pentru utilizarea în lucrările agricole efectuate cu tracțiune animală. 

Caprinele au cea mai mică pondere din totalul efectivelor de animale, de 1,67%. 
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Efectivele de păsări 

 

 
 

 În intervalul 1990 – 2009 numărul capetelor de păsări din orașul Ștefănești a avut o evoluție 

oscilatorie, însă pe ansamblu s-a înregistrat o creștere a efectivelor cu 33,61%.  

 

Evoluţia densităţii animalelor exprimate în UVM 

 

Densitatea (încărcătura) animalelor la 100 ha (UVM - unităţi vită mare/ 100 ha), reflectă 

relaţia existentă între potenţialul agricol animal şi cel vegetal. El prezintă aspectul cantitativ al 

sectorului zootehnic. 

Unitatea Vita Mare (UVM) aduce la un numitor comun numarul de animale pe specii in 

functie de continutul de azot din dejectii. Daca se considera ca etalon bovinele de 1-2 ani, atunci in 

functie de antitatea de azot excretata de fiecare tip de animal rezulta urmatorul tabel de conversie a 

numarului de animale in unitati UVM:  

TIP ANIMAL GREUTATE PRODUCTIE 

AZOT 

KG/AN 

UVM 

PENTRU 

1 

ANIMAL 

viţei (0.3–1 an) 50-250 35 0.636 

bovine (1- 2 ani) 250-600 55 1.000 

vaci de lapte >400 81 1.473 

porci 98 13 0.236 

oi/capre 45 7 0.127 

păsări 0.9 0.36 0.007 

cai 450 45 0.818 

Sursa: http://www.recolta.eu/definitia-si-calculul-unitatii-vita-mare-uvm/ 

 

http://www.recolta.eu/definitia-si-calculul-unitatii-vita-mare-uvm/
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Nr. 

crt. 

Specia  Specificații  Nr. de 

animale  

Coeficientul de 

transformare  

Unităţi Vită 

Mare  

Pondere 

UVM (%) 

1. Bovine  - 1249 1 1249 40,88 

2.  Cabaline - 850 0,818 695,3 22,76 

3. Porcine  - 838 0,236 197,76 6,47 

4. Ovine  - 5610 0,127 712,47 23,32 

5.  Caprine  - 145 0,127 18,41 0,6 

5. Păsări  - 26026 0,007 182,18 5,96 

6. Total    9055,12 100 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Primăria Ștefănești  

 

 
 

Orașul Ștefănești, aşa cum s-a menţionat anterior, are o suprafaţă de 7706 ha 

arabil+păşuni+fâneţe şi 9055,12 unități vită mare, rezultând 117,5 UVM - unităţi vită mare / 100 ha, 

respectiv 1,17 UVM/ 1 ha.  

Conform studiilor realizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA Bucureşti, orașul Ștefănești este vulnerabil la 

poluarea cu nitrați, cunoașterea numărului de UVM / ha fiind necesară în stabilirea măsurilor pentru 

protecție împotriva acestui fenomen de poluare cu nitrați proveniți din agricultură (creșterea 

animalelor).  

Conform http://www.icpa.ro/comune_vulnerabile/Botosani/Raport%20botosani.pdf, 

din punct de vedere al limitelor impuse de fluxurile medii de curgere ale corpurilor de apă subterane 

situate sub perimetrul orașului, numarul maxim al Unităților de Vită Mare (UVM) admis în zona de 

împrăștiere a îngrășămintelor organice este de 3.5 UVM/ha.  

Conform “PROGRAMULUI DE ACȚIUNE PENTRU ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI”, precizat 

în studiul pentru orașul Ștefănești (Sursa: 

http://www.icpa.ro/comune_vulnerabile/Botosani/Raport%20botosani.pdf), pe pășunile din 

zona vulnerabilă a orașului Ștefănești, se vor acorda un număr de maximum 4667 echivalent UVM 

autorizații de pășunat. Acest număr corespunde încărcării limită de 3.5 UVM/ha/an.  

http://www.icpa.ro/comune_vulnerabile/Botosani/Raport%20botosani.pdf
http://www.icpa.ro/comune_vulnerabile/Botosani/Raport%20botosani.pdf
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Cunoaștea numărului de Unități Vită Mare este important atât în stabilirea suprafețelor 

concesionate pentru pășunat pe islazul orașull cât și pentru respectarea normelor și regulamentelor 

pentru cei care doresc să practice agricultura ecologică sau pentru cei care vor să beneficieze de 

plăți pe măsura de agromediu. De asemenea, cunoașterea numărului de UVM / exploatație agricolă 

este necesar în vederea aplicării măsurilor de gestionare judicioasă a gunoiului de grajd pentru a 

preveni / limita poluarea cu nitrați din surse agricole.  

 

Referitor la producția agricolă animală, trebuie precizat faptul că informațiile se referă strict 

la intervalul 1990 – 2003, datele fiind preluate de pe site-ul Institutului Național de Statistică 

(https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR202B). Pentru 

intervalul 2004 – 2013 nu dispunem de date, aceste informații lipsind din Registrul Agricol al 

Primăriei Orașului Ștefănești.  

 

Producţia agricolă animală în intervalul 1990 – 2003 este prezentată în cele ce urmează: 

https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR202B
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 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Producţia de carne 

(sacrificări) - total - tone 

gr. vie 561 343 220 630 620 772 414 606 582 424 356 365 383 558 

Producţia de lâna - kg fizic 35093 29329 29324 30366 29923 22500 26694 25694 23916 23580 24930 29830 30822 31064 

Producţia de ouă – mii buc. 18692 21179 15300 12000 11131 10800 10606 10854 9220 7570 6094 8103 9540 10580 

Producţia de lapte de vaca 

si bivoliţa - total hl fizic 2545 2100 1664 1644 1663 2000 2044 2489 2426 2600 2213 1935 3410 4080 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii 
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 Din graficul anterior rezultă următoarel:  

- în intervalul 1990 – 2003, producția de lână a înregistrat o evoluție oscilatorie, cu 

tendință generală de descreștere în intervalul studiat; astfel, în 2003, producția de lână s-

a redus cu 11,48% față de anul 1990,  

- producția de ouă s-a redus în intervalul 1990-2003 cu  43,39%;  

- producția de lapte a înregistrat în intervalul 1990 – 2003 o creștere de 37,62%;  

Ca o observație valabilă pentru toți parametrii din diagrama anterioară, se observă o tendință 

evidentă de creștere a producției pentru ultimii ani din intervalul analizat, 2001, 2002, 2003.  

 Ilustrarea grafică a evoluției producției de carne este prezentată în diagrama următoare:  

 

 
 

Producția de carne a înregistrat o evoluție puternic oscilatorie, cu repetate creșteri și 

descreșteri, însă, pe ansamblu, a cunoscut o ușoară scădere, în anul 2003, producția de carne fiind 

cu 0,53% mai mică decât în 1990.  

 

 

Pomicultura și viticultura 

 

Pentru că cea mai mare parte a teritoriului judeţului Botoşani se află la nord de limita 

nordică a culturii viţei de vie, această cultură nu este foarte importantă, doar comunele din sudul 

judeţului, în special cele de la graniţa cu judeţul Iaşi, au suprafeţe mai mari cu viţă de vie. 

 

Evoluţia suprafeţelor de teren agricol ocupate de livezi şi plantaţii pomicole şi plantaţii 

viticole în orașul Ștefănești este prezentată în diagrama următoare:  
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Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

Suprafața ocupată de livezi și pepiniere pomicole s-a redus în intervalul 1990 – 2012 cu 

58,33%, în valori nete cu 21 ha.  

Suprafața ocupată de plantații viticole este mai mare decât suprafața ocupată de livezi, însă a 

cunoscut aceeași tendință de diminuare a suprafețelor ocupate, în 2012 fiind cu 47,72% mai mică 

decât în anul 1990. 

În urma colectivizării terenurilor agricole, pe teritoriul orașului Ștefănești, terenurile în 

pantă au fost amenajate împotriva eroziunii solurilor cu plantații de prun și plantații viticole (la vest 

de Bobulești), plantații de nuc (pe stânga drumului DN 24 C între Bădiuți și Bobulești), plantații 

viticole la vest de Bădiuți. În general, amenajările antierozionale s-au realizat în partea de vest a 

satelor, pe zone de versant, ce corespund din punct de vedere geografic Colinelor Volovățului. În 

prezent, lucrările de amenajare a terenurilor în vederea combaterii degradării au fost abandonate, 

cea mai mare parte a livezilor și viilor au fost defrișate și transformate în terenuri arabile, 

explicându-se astfel reducerea suprafețelor ocupate.  

Reducerea suprafeţelor ocupate de plantaţiile viticole şi pomicole 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 

plantaţii, dar şi lipsei cunoştinţelor agrotehnice ale 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. În aceste condiţii, cel mai ușor a fost să se recurgă la 

distrugerea acestor plantaţii şi terenurile să fie transformate fie în păşuni, deşi productivitatea unor 

asemenea terenuri este discutabilă. În prezent, vii și livezi sunt prezente majoritar în cadrul 

gospodăriilor populației locale.  

Suprafeţele ocupate cu viţă de vie s-au diminuat şi datorită faptului că recomandările 

Uniunii Europene sunt de favorizare a culturii de viţă nobilă şi renunţarea treptată la hibrizi. 
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2.4.1.2. Silvicultura şi gospodărirea apelor 

 

a) Silvicultura 

 

În prezent, oraşul Ştefăneşti dispune de o importantă resursă reprezentată de fondul forestier. 

După cum se observă în Imag. 8: Harta utilizării terenului, pădurile sunt localizate în partea de est, 

în lunca râului Prut. Suprafaţa împădurită a oraşului Ştefăneşti este de 557,41 ha, reprezentând 

5,77% din suprafaţa totală a terioriului administrativ al oraşului. Din cele 557,41 ha, aprox. 100 ha 

reprezintă pădure aparţinând persoanelor fizice, 32,28 ha aparțin MAPN, 2,93 ha aparțin 

comunității evreiești. Fondul forestier de pe teritoriul orașului Ștefănești este administrat de Ocolul 

Silvic Trușești.  

 
Imag. 8: Harta modului de utilizare a terenului 
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De la nord către sud se întind următoarele suprafeţe forestiere: Pădurea Bahîrneşti, alcătuită 

din plop, Pădurea Ştefăneşti, alcătuită din stejar în vest şi plop către est, Pădurea Butucului, 

alcătuită din plop. Este vorba aşadar de păduri specifice zonei de luncă, alcătuită din plop şi alte 

specii hidrofile (salcie, răchită, arin, etc.). 

Suprafaţa forestieră / locuitor - reprezintă potenţialul forestier, care se calculează ca raport 

între suprafaţa forestieră a oraşului şi numărul de locuitori. Întrucât pădurea are rol economic, 

ecologic şi social, acest indicator are o importanţă deosebită pentru localitate. În oraşul Ştefăneşti, 

suprafaţa forestieră care revine unui locuitor este de 0,100 ha pădure / 1 locuitor (pentru anul 2012), 

valoare inferioară mediei naţionale de 0,27 ha pădure /1 locuitor.  

 

suprafaţa ocupată de 

pădure - ha  

număr de locuitori 

oraș (estimat 2012) 

suprafaţa 

forestieră/locuitor - ha 

în oraş Ştefăneşti 

561 5591 0,100 

Sursa: Date furnizate de Primăria Ştefăneşti, date preluate de pe https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Suprafaţa împădurită a oraşului Ştefăneşti poate creşte prin realizarea de proiecte finanţate 

cu fonduri structurale (F.E.A.D.R.) pentru crearea de perimetre de ameliorare (împădurirea) a 

terenurilor agricole afectate de alunecări de teren (F.E.A.D.R., Măsura 221 “Prima împădurire a 

terenurilor agricole”).  

 

 

b) Gospodărirea apelor 

 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul oraşului Ştefăneşti face parte din bazinul 

hidrografic al râului Prut. Pe teritoriul oraşului, cursurile de apă sunt tributare râului Prut (conform 

Imag 8). Conform datelor statistice, suprafaţa ocupată cu ape de pe teritoriul administrativ al 

orașului Ștefănești este de 591 ha, reprezentând 6,11% din suprafaţa totală a orașului.  

 Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul oraşului Ştefăneşti sunt râul Prut şi râul 

Başeu, cu afluenţii lor. Atât Prutul cât şi Başeul traversează teritoriul oraşului Ştefăneşti pe direcţia 

NV-SE. 

Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, râul Başeu primeşte ca afluent de stânga pârâul Popoaia, în 

amonte de oraşul Ştefăneşti, în timp ce în partea de sud a teritoriului studiat, Başeul Vechi (Başeul 

“mort”) primeşte ca afluenţi de dreapta următoarele cursuri de apă: 

- Valea Omiteanca, în partea de sud a localităţii Bădiuţi,  

- Valea Jidovinei, în partea de nord a localităţii Bobuleşti,  

- Valea lui Ojog,  

- Valea Rângăuţi, în partea de sud a localităţii Bobuleşti. 

 

Pârâul Corogea izvorăşte din zona comunei Durneşti, având izvoarele în Dealul Guranda. 

Are o lungime de 29 Km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 185 Km
2
. 

 Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, pârâul Corogea străbate extremitatea vestică, aproximativ pe 

limita administrativă cu comuna Durneşti. Pârâul Corogea primeşte ca afluenţi de stânga 

următoarele cursuri de apă:  

- Valea Murguţa, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hulboca, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hîlboca, confluează cu pârâul Corogea în Iazul Nicu, 

- Valea Botcea.  

 

 Corpurile de apă de suprafaţă (lacuri) de pe teritoriul comunei sunt:  

https://statistici.insse.ro/shop/
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 Lacul: Cucuteni situat în bazinul: Corogea (lac de acumulare), 

 Lacul: Stînca - Costeşti situat în bazinul: Prut (lac de acumulare). 

 

 Debitul apelor curgătoare este în strânsă legătură cu distribuţia anuală a precipitaţiilor, 

remarcându-se astfel creşterea debitelor la sfârşitul primăverii în urma ploilor şi topirii zăpezilor şi 

apoi scăderea lor spre sfârşitul toamnei şi în iarnă. În unii ani cursurile prezintă debite mai ridicate 

provocate de ploile torenţiale sau încălzirea bruscă, dacă aceasta coincide şi cu ani bogaţi în zăpadă. 

Astfel cursurile capătă un caracter torenţial, amplificat şi datorită influenţei antropice. 

 

 Apele subterane  

Teritoriul oraşului Ştefăneşti se află deasupra următoarelor corpuri de apă subterană: 

 Lunca Prutului mediu-inferior şi afluenţii săi. 

 

 

2.4.1.3. Piscicultura 

 În estul localității Ștefănești este situat lacul piscicol Ștefănești.  

 

 

2.4.2. Sectorul secundar  

 

Sectorul secundar reuneşte activităţile din sectorul productiv, al industriei şi activităţile de 

construcţii. Unităţile economice cu activităţi specifice sectorului secundar reprezintă 19,23% din 

totalul unităţilor economice înregistrate în orașul Ștefănești.  

 

a) Industria 

 

Industria reprezintă 15,38% din totalul unităților economice active în orașul Ștefănești. Din 

punct de vedere al numărului de salariați, industria oferă locuri de muncă pentru 40% din totalul 

salariaților înregistrați în unitățile economice ale orașului Ștefănești, în timp ce cifra de afaceri 

generată de industrie reprezintă 12,72% din cifra de afaceri totală a unităților economice din oraș.  

În orașul Ștefănești activitățile productive sunt reprezentate de:  

- Unități ale industrie alimentare:  

- Unități ale industriei materialelor de construcții; 

 

Industria alimentară:  

 

- Industria de morărit și panificație: 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de activitate  Localitatea 

1. 

STYLE M.D.M. 

SRL 1071 SRL 

Fabricarea pâinii; fabricarea 

prăjiturilor şi a produselor 

proaspete de patiserie Ștefănești  

2.  

S.C. FARINA SRL 1061 S.R.L. 

Fabricarea produselor de 

morărit Ștefănești  

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
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- Industria băuturilor: 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de 

activitate  

Localitatea 

1. LUIZA IMPEX 

S.R.L. 1591 SRL 

Fabricarea băuturilor 

alcoolice distilate Ștefănești 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

  

- Industria materialelor de construcții:  

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de 

activitate  

Localitatea 

1. 

LUCRIS B.C.U. 

SRL 2361 SRL 

Fabricarea produselor 

din beton pentru 

construcții Ștefănești 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
 

În localitatea Ștefănești funcționează o unitate de fabricare a cărămizilor.  

 

 

b) Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă reprezintă 3,85% 

din totalul unităților economice care funcționează în orașul Ștefănești, aici fiind prezentă 

societatea NOVA APASERV SA BOTOŞANI SUCURSALA ŞTEFĂNEŞTI-SĂVENI. 

 

 

 

2.4.3. Serviciile 

 

2.4.3.1. Serviciile de bază: 

 

- comerţ şi prestări servicii; 

- sănătate şi asistenţă socială; 

- învăţământ; 

 

 a) Comerţ şi prestări servicii 

 

 Serviciile de comercializare a diverse bunuri sunt cel mai bine reprezentate în structura 

unităților economice din orașul Ștefănești – 34,62% dintotalul unităților economice active. Ca cifră 

de afaceri, comerțul asigură 10,52% din cifra de afaceri a unităților economice din orașul Ștefănești 

și 20% din numărul total de locuri de muncă din unitățile economice al orașului Ștefănești.  

 În orașul Ștefănești funcționează 9 agenți economici care desfășoară activități de 

comercializare a diverse bunuri.  

 În tabelul următor sunt prezentate societăţile economice care desfăşoară activităţi în 

domeniul comerţului:  

 

 

 

 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800332
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800332
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Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de activitate  Localitatea 

1. 

ANCA SERV SRL 5115 SRL 

Intermedieri în comerţul cu mobilă, 

articole de menaj şi de fierărie Ștefănești 

2. 

JUNIOR BEST 

SRL 4711 SRL 

Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun Ștefănești 

3. 

ROMALT 

TRADING SRL 4711 SRL 

Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi şi tutun 

Ștefănești 

4. DISTRIBUŢIE 

AGROHOLDING 

SRL 4632 SRL 

Comert cu ridicata al carnii si 

produselor din carne 

Ștefănești 

5. GIOANI GOLD 

SRL 4729 SRL 

Comert cu amanuntul al altor produse 

alimentare, în magazine specializate 

Ștefănești 

6. LILISAN 

ŞTEFĂNEŞTI 

SRL-D 4773 SRL 

Comert cu amanuntul al produselor 

farmaceutice, in magazine 

specializate 

Ștefănești 

7. 

DIANA SIMPLU 

SRL 4711 

SRL Comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare 

predominanta de produse alimentare, 

bauturi si tutun 

Ștefănești 

8. 

ONEST 

OVIDEEA SRL 4771 

SRL Comert cu amanuntul al 

imbracamintei, in magazine 

specializate 

Ștefănești 

9. 

TAMY ANA 

IMPEX SRL 4773 

SRL Comert cu amanuntul al produselor 

farmaceutice, in magazine 

specializate 

Ștefănești 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
 

 Activități de comerț se desfășoară și în cadrul Pieței Agro-Alimentare, a Bazarului și a Hălii 

de Carne, toate funcționând în localitatea Ștefănești.  

 

 În centrul localității Ștefănești funcționează un depozit de meteriale de construcții.  

 

 Servicii de alimentaţie publică: reprezintă 16,38% din totalul unităților economice 

înregistrate în orașul Ștefănești. Următoarele societăți economice desfășoară astfel de activități:  

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de activitate  Localitatea 

1. GALLUCY SRL 5541 SRL Baruri Ștefănești  

2. ALERT-

COMPANY 

STEFANESTI 

SRL 5541 SRL Baruri Ștefănești 

3. 

PIVINIUC SRL 5630 SRL 

Baruri si alte activitati de servire a 

bauturilor Ștefănești  

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800737
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800737
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800787
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800787
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800787
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800787
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Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de activitate  Localitatea 

4.  TRUBADUR 

EXPLORER 

CAFE SRL 5630 SRL 

Baruri si alte activitati de servire a 

bauturilor 

Ștefănești  

 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
 

 

 Servicii pentru populație: reprezintă 23,08% din totalul unităților economice înregistrate în 

orașul Ștefănești. Următoarele societăți economice desfășoară astfel de activități: 

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

unităţii  

CAEN Forma 

juridică 

Domeniul de activitate  Localitatea 

1. DAVALI VET 

SRL 7500 PFA Activitati veterinare Ștefănești  

2. BIASATTELITE 

SRL 6020 SRL 

Activitati de difuzare a 

programelor de televiziune Ștefănești  

3. COSMOTEC 

NEW SRL 3311 SRL 

Repararea articolelor 

fabricate din metal 

Ștefănești  

4. ANADENITOS 

SRL 9602 

SRL Coafura si alte activitati de 

infrumusetare 

Ștefănești  

5. RAMTEC 

NORDEST SRL 3312 

SRL 

Repararea masinilor 

Ștefănești  

6. ADRIMEC 

MONTAGGI SRL 3312 

SRL 

Repararea masinilor 

Ștefănești  

Sursa: Date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

 

 În satul Stânca funcționează un punct de aprovizionare cu combustibil auto – punct Petrom. 

De asemenea, și în localitatea Ștefănești funcționează un punct de alimentare cu combustibil auto – 

S.C. GENERAL BUSINESS STEF – CO S.R.L. 

 

 În localitatea Ștefănești funcționează o agenție bancară aparținând CEC Bank precum și o 

reprezentanță a Băncii Comerciale Române. 

 

 

 b) Sănătate şi asistenţă socială 

 

În localitatea Ștefănești funcționează Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești. De 

asemenea, în orașul Ștefănești, funcționează 3 farmacii, din care una cu produse naturiste. O altă 

farmacie funcționează în satul Bobulești. În localitățile Ștefănești și Stânca există dispensare 

medicale dotate cu apă curentă, curent electric, încălzire cu sobe. În incinta dispensarului medical 

Ștefănești funcționează Cabinetul Stomatologic.  

Unitățile medicale din orașul Ștefănești sunt deservite de 5 medici și 17 cadre sanitare 

medii.  

În ceea ce privește asistența socială, în localitățile componente ale orașului Ștefănești există 

244 dosare pentru cazuri sociale. De asemenea, 584 persoane beneficiază de venit minim garantat, 

iar 120 de persoane reprezintă șomeri în căutarea unui loc de muncă.  
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c) Învăţământul  

 

Conform informațiilor preluate de la Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani, rețeaua 

școlară a orașului Ștefănești este alcătuită din:  

 

NR. 

CRT. 

JUDEȚ MEDIU 

URBAN/RURAL 

DENUMIREA 

UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT CU 

PERSONALITATE 

JURIDICĂ- 

DENUMIREA UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ 

PERSONALITATE JURIDICĂ 

(ARONDATĂ) 

 BT Urban GRUP SCOLAR 

STEFANESTI - 

primar, gimnazial, 

liceal, profesional  

 

 BT Urban  ȘCOALA CU CLASELE I-IV 

BĂDIUȚI - primar BADIUTI 

 BT Urban  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL BĂDIUȚI- preșcolar 

 BT Urban  GRĂDINIȚA CU PROGRAM 

NORMAL BOBULEȘTI- 

preșcolar  

 BT Urban  SCOALA CU CLASELE I-VIII 

BOBULESTI - primar, gimnazial 

 BT Urban  GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL STINCA 

STEFANESTI- preșcolar  

 BT Urban  SCOALA CU CLASELE I-IV 

STINCA-primar  

 BT Urban  GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL NR 1 STEFANESTI- 

preșcolar  

Sursa: informații preluate de pe site-ul Inspectoratului Școlar al Județului Botoșani 

 

Referitor la dotările din unitățile școlare, există apă curentă, reteaua de canalizare deservește 

doar unitățile de învățământ din centrul localității Ștefănești. Toate unitățile școlare sunt conectate 

la internet însă laborator de informatică există doar în cadrul Școlii de Arte și Meserii din localitatea 

Ștefănești. Școlile din Ștefănești, Bobulești și Stânca sunt dotate cu încălzire centralizată, cu 

excepția Liceului din Ștefănești, căruia i se adaugă unitățile de învățământ din Bădiuți, care au 

încălzire cu sobe. 

Dotări sportive există doar pentru unitățile de învățământ din localitatea Ștefănești.  

 

Referitor la evoluția populației școlare, situaţia este prezentată în diagrama următoare: 
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Analizând diagrama anterioară remarcăm că, în intervalul 1995 – 2012, numărul de elevi și 

preșcolari înscriși în unitățile de învățământ din orașul Ștefănești a crescut cu 11,68%, respectiv cu 

91 de persoane, în intervalul 2003 – 2012 fiind vizibilă tendința de reducere a numărului 

preșcolarilor înscriși în grădinițe.  

Pe niveluri de învățământ, situația numărului de elevi și preșcolari este următoarea: 
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Copii înscriși în 

grădiniţe (pers.) 139 148 137 140 135 163 172 163 198 187 216 224 219 198 195 192 191 128 

Elevi înscrişi în 

înv. primar 

(pers.) 347 360 351 346 329 327 313 332 340 334 325 317 322 317 330 325 313 369 

Elevi înscrişi în 

înv. gimnazial 

(pers.) 202 235 252 280 312 327 333 300 312 295 289 305 300 312 304 297 287 282 

Elevi înscriși în 

învățământul 

liceal (pers.) 160 143 144 129 104 92 126 130 138 131 144 168 196 184 230 294 393 400 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/ 

http://statistici.insse.ro/shop/
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În învățământul preşcolar, numărul copiilor înscrişi în grădiniţe a înregistrat în intervalul 

1995 – 2010 o evoluție în general continuu ascendentă până în anul 2006, și descendentă în 

intervalul 2007-2012. În anul 2012 numărul preșcolarilor înscriși în grădinițe era cu 42,28% mai 

mic decât în anul 2006.  

În învățământul primar se constată la nivel general o evoluție descendentă în intervalul 1995 

– 2011, în anul 2011 numărul elevilor înscriși în învățământul primar fiind cu 9,79% mai mic decât 

în 1995. Cea mai importantă creștere s-a produs în anul 2012, când numărul elevilor înscriși în 

ciclul primar a crescut cu 15,17% față de anul 2011.  

Referitor la numărul de elevi înscriși în învățământul gimnazial, se constată că evoluția 

acestuia a fost una oscilatorie, crescătoare în intervalul 1995 – 2001 (+ 39,33%) și descrescătoare în 

intervalul 2002 – 2012, în 2012 fiind cu 15,31% mai mic decât în 2001. 

În ceea ce privește numărul elevilor înscriși în învățământul liceal, se constată o scădere în 

intervalul 1995 – 2000, de 18,75%, urmată de o etapă de creștere aproape continuă, până în anul 

2012, în acest an numărul elevilor înscriși în învățământul liceal fiind cu 67,5% mai mare decât în 

anul 2001.  

 

În ceea ce priveşte mărimea efectivului personalului didactic, evoluţia acestui indicator 

este prezentată în cele ce urmează. 
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Personal didactic total - 

persoane 63 66 64 65 62 61 61 60 47 62 

Personal didactic in 

invatamint preşcolar  6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 

Personal didactic in 

invatamint primar  19 19 19 19 19 19 18 18 7 19 

Personal didactic in 

invatamint gimnazial  24 27 27 29 14 25 14 13 11 11 

Personal didactic în 

învățământ liceal  14 14 12 11 23 10 22 22 22 25 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Personal didactic total - persoane 49 63 67 48 62 63 64 65 

Personal didactic in invatamint 

preşcolar  7 8 8 8 8 8 8 6 

Personal didactic in invatamint 

primar  7 18 18 

 

18 18 18 20 

Personal didactic in invatamint 

gimnazial  10 

    

6 6 5 

Personal didactic în învățământ 

liceal 25 37 41 40 36 31 32 34 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

 
 

 

http://statistici.insse.ro/shop/
http://statistici.insse.ro/shop/
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 Observăm că, în intervalul 1995 – 2012, numărul total al cadrelor didactice a înregistrat o 

evoluție oscilatorie, remarcându-se 2 etape: 1995-2003, în care valoarea acestui indicator s-a redus 

cu 25,39%, și 2004 – 2012, în care numărul cadrelor didactice, deși a fluctuat puternic, a înregistrat, 

în special pe finalul intervalului, o tendință de creștere, în 2012 fiind cu 27,69% mai mare decât în 

2003.  

 Pentru indicatorul reprezentat de personalul didactic preșcolar se remarcă o creștere continuă 

în etape până în anul 2011, când numărul cadrelor didactice din învățământul preșcolar era mai 

mare cu 25% față de anul 1995. În anul 2012 se produce o scădere ce determină revenirea la 

valoarea din anul 2005.  

 În învățământul primar, în ciuda unor fluctuații puternice între anii 2002 – 2006, numărul 

cadrelor didactice s-a menținut relativ același, cu o ușoară creștere în anul 2012, de + 10% față de 

anul anterior.  

 În ceea ce privește personalul didactic din învățământul gimnazial, se constată o etapă de 

creștere din 1995 până în 1998, în care numărul cadrelor didactice a crescut cu 17,24%. Începând 

din anul 1999 și până în 2012, cu excepția anului 2000, tendința a fost una de scădere continuă a 

numărului de cadre didactice, astfel încât în 2012 era cu 82,75% mai mic decât în 1998.  

 Referitor la numărul cadrelor didactice din învățământul liceal, tendința este una opusă, de 

creștere a valorii acestui indicator, deși pe parcursul intervalului s-au produs numerose oscilații. În 

anul 2012 numărul cadrelor didactice din învățământul liceal era cu 58,82% mai mare decât în 

1995.  

 

Un indicator important este numărul de elevi / 1 cadru didactic. Astfel, în unităţile de 

învăţământ din orașul Ștefănești situaţia este următoarea: 
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 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

elevi / 1 cadru 

didactic  10,92 11,25 11,56 11,78 12,51 13,39 13,40 13,25 18,08 13,16 16,93 13,42 12,55 17,22 13,37 12,92 12,35 11,98 

preşcolari / 1 

educator  23,16 24,66 22,83 23,33 22,5 23,28 24,57 23,28 28,28 26,71 30,85 28 27,37 24,75 24,37 24 23,875 21,3 

elevi înv. 

primar/1 cadru 

didactic înv. 

primar 18,26 18,94 18,47 18,21 17,31 17,21 17,38 18,44 48,57 17,57 46,42 17,61 17,88 - 18,3 18,05 17,38 18,45 

elevi înv. 

gimnazial /1 

cadru didactic 

înv. gimnazial 8,41 8,70 9,3 9,65 22,28 13,08 23,78 23,07 28,36 26,81 28,9 - - - - 49,5 47,83 56,4 

elevi înv. liceal 

/1 cadru didactic 

înv. liceal 11,42 10,21 12 11,72 4,52 9,2 5,72 5,90 6,27 5,24 5,76 4,54 4,78 4,6 6,38 9,48 12,28 11,76 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

http://statistici.insse.ro/shop/
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Raportând numărul total de elevi şi preşcolari înscrişi în unităţile de învăţământ din orașul 

Ștefănești la numărul total de cadre didactice rezultă valori care se încadrează între 11 și 18 elevi/ 1 

cadru didactic.  

Remarcăm că, cele mai mari valori ale indicatorului nr. elevi / 1 cadru didactic se 

înregistrează în învăţământul gimnazial, în special în ultimii ani (2010, 2011, 2012), când s-a redus 

foarte mult numărul cadrelor didactice din acest nivel de învățământ. În anul 2012 reveneau 56,4 

elevi / 1 cadru didactic, valoare în creștere față de anii anteriori. Această normă în învățământul 

gimnazial este foarte ridicată, numărul mare de elevi pe care un cadru didactic îi supraveghează 

fiind un factor nefavorabil desfășurării la parametri normali a procesului de învățământ. 

Cele mai mici valori ale indicatorului elevi / 1 cadru didactic se înregistrează în 

învățământul liceal, în anul 2012 revenind 11,76 elevi / 1 cadru didactic.  

Situaţia numărului sălilor de clasă, a laboratoarelor, atelierelor şcolare, numărului de 

calculatoare este prezentată în tabelul următor:  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Săli de 

clasa si 

cabinete 

şcolare - 

număr 

27 34 34 30 34 30 34 34 34 34 18  17 

Laboratoare 

şcolare - 

număr 

1         2 2  2 

Ateliere 

şcolare - 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

număr 

PC        45 45 57 79  74 

săli de 

gimnastică 

       
1 1 1 1 1 1 

teren de 

sport  

             

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/ 

 

 Pe ansamblu, analizând datele din tabelul anterior, rezultă că numărul sălilor de clasă şi al 

cabinetelor şcolare s-a redus în intervalul 2000 - 2012 cu 37,03%. Cea mai mare creștere s-a 

înregistrat pentru numărul calculatoarelor din școli care a crescut în 2012 cu 39,18% față de anul 

2007. În orașul Ștefănești funcționează o sală de sport în localitatea Ștefănești.  

 

 Un indicator relevant pentru aprecierea nivelului de dotare al unităţilor de învăţământ este 

numărul de elevi / sala de clasă, prezentat în tabelul următor:  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

număr de 

elevi și 

preșcolari 817 818 795 850 816 830 846 841 827 829 814 791 779 

Săli de clasa 

si cabinete 

şcolare - 

număr 27 34 34 30 34 30 34 34 34 34 18  17 

elevi / sala 

de clasă 30,25 24,05 23,38 28,3 24 27,6 24,88 24,73 24,32 24,38 45,2  45,82 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii 

 

 Datele din tabelul anterior relevă că până în anul 2009, numărul de elevi / 1 sală de clasă se 

situează în jurul valorii recomandate de 30 elevi / sală de clasă. În anii 2010 și 2012 însă, scăderea 

numărului de săli de clasă și cabinete școlare disponibile determină o creștere accentuată a valorilor 

acestui indicator, ajungând la 45,8 elevi / sala de clasă în 2012.  

 

 

2.4.3.2. Serviciile infrastructurale  

 

 Aici sunt incluse următoarele domenii: 

- transporturi; 

- telecomunicaţii; 

- servicii socio – culturale; 

- recreere/sport. 

 

a) Transporturile 

 

Infrastructura şi căile de acces utilizate ca legătură între cele cinci localităţi sunt constituite 

din drumuri naționale, judeţene, comunale şi săteşti.  

Teritoriul orașului Ștefănești este traversat de următoarele căi rutiere: 

 

http://statistici.insse.ro/shop/
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Imag. 9.a: Căi rutiere pe teritoriul orașului Ștefănești  

Sursa: Google Earth 

 

 

 
Imag. 9.b: Căi rutiere pe teritoriul orașului Ștefănești  

Sursa: Google Earth 

 

Teritoriul orașului Ștefănești și al localităților aparținătoare este străbătut de următoarele 

artere rutiere:  

- drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, care străbate localitatea Ștefănești Sat, oprindu-

se în orașul Ștefănești la intersecția cu DN 24 C;  
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- drumul național DN 24 C Vănători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești 

– Rădăuți-Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, 

Ștefănești;  

- drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la 

frontiera de stat; străbate satul Stânca;  

- drumul județean DJ 294 B care asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești 

Sat și satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ. 

- drumul comunal DC 23 Stânca – Mihălășeni;  

- drumul comunal DC 33 A Bobulești – Românești;  

- drumul comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți.  

 Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești lasă mult de dorit, acestea fiind de calitate 

inferioară, cel mai frecvent de pământ. Există proiecte de reabilitare a drumurilor DJ 294 B, DC 33 

B, DC 23.  

  

Transportul în comun este asigurat de microbuze către Botoșani și către Iași, cu o frecvență 

destul de ridicată. 

 

Căi ferate 

 Referitor la circulația feroviară, orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de cale ferată.  

 

 

Disfuncţionalităţi: 

 Pe timp nefavorabil, datorită lipsei amenajărilor şi echipării necorespunzătoare, pe 

tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, drumurile sunt impracticabile; 

 Necesitatea îmbunătăţirii legăturilor între centrul orașului Ștefănești şi reşedinţele 

comunelor învecinate,  

 Se impune modernizarea drumurilor de exploatație agricolă, pentru preluarea traficului cu 

atelaje / traficului agricol de pe drumurile naționale care străbat teritoriul orașului: DN 24 C, 

DN 29 D, DN 29 E;  

 Este necesară îmbunătăţirea legăturilor între localităţile orașului pentru a se asigura accesul 

corespunzător în localităţile componente ale orașului.  

 

 

b) Poştă şi telecomunicaţii 

 

Orașul este deservit de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de Poştă 

Botoșani, Oficiul Judeţean de Poştă Botoşani. În orașul Ștefănești, oficii poștale funcționează în 

localitatea Ștefănești, localitatea Bobulești și localitatea Stânca.  

În orașul Ștefănești există 1 centrală telefonică automată, în localitatea Ștefănești, cu un 

număr de aproximativ 424 posturi instalate.  

Menţionăm că există conexiune TV prin cablu, asigurat de o firmă locală și aproximativ 50 

posturi DOLCE. Există acces la Internet prin serviciul ClickNet al Romtelecom. La nord-vest de 

satul Stânca este instalat un releu de telefonie mobilă aparținând rețelei Vodafone. În vestul 

localității Ștefănești Sat se află un releu de telefonie mobilă aparținând rețelei Cosmote. În satul 

Stânca este amplasat un releu de telecomunicații care deservește Poliția de Frontieră precum și un 

releu de telefonie mobilă aparținând rețelei Orange. 
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c) Serviciile culturale 

 

O componentă importantă a vieţii unei comunități este cultura, domeniu care poate contribui 

în mod specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele 

prin care se transmite cultura în localități sunt: căminele culturale şi casele de cultură, bibliotecile, 

cinematografele, radioul, televiziunea şi Internetul. 

În localitatea Ștefănești funcționează Casa de Cultura Ștefănești și Biblioteca Orășenească 

Ștefănești. și Muzeul Orașului Ștefănești. Tot în localitatea Ștefănești se află Cinematograful 

Ștefănești și Muzeul “Ștefan Luchian”, ambele fiind dezafectate, nefuncționale.  

În localitatea Bobulești funcționează Căminul Cultural Bobulești. „Casa satului“ (Muzeul 

Sătesc) din satul Bobulești este nefuncțională.  

 

În localitățile orașului Ștefănești există 6 lăcaşuri de cult şi anume: 

- biserica ortodoxă “Cuvioasa Paraschiva” – localitatea Ștefănești (monument istoric), 

- biserica ortodoxă “Sfântul Gheorghe” – localitatea Ștefănești, 

- biserica ortodoxă “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – localitatea Bobulești, 

- biserica ortodoxă “Adormirea Maicii Domnului” – localitatea Bobulești (biserica nouă), 

- biserica ortodoxă “Intrarea Maicii Domnului în biserică“ – localitatea Stânca,  

- biserica ortodoxă “Sfântul Nicolae” – localitatea Bădiuți, 

 

În afară de bisericile ortodoxe, în localitatea Ștefănești și în localitatea Bobulești funcționează 

câte o biserică adventistă.  

 

 

 d) Spații verzi, recreere, sport 

 

 Principalele obiective destinate recreerii și activităților sportive din orașul Ștefănești sunt 

următoarele:  

- parcul central din Ștefănești, cu o suprafață de 0,187 ha,  

- parcul din localitatea Ștefănești (în cartierul cu locuințe colective) – 0,07 ha 9720 

mp);  

- parcul dendrologic Ștefănești, cu o suprafață de 2,4 ha, 

- parcul din satul Bobulești, cu o suprafață de 2,5 ha,  

- terenul de sport din Ștefănești, cu o suprafață de 1,87 ha.  

 

În intravilanele localităților componente ale orașului Ștefănești există mici suprafețe cu 

păduri:  

- în localitatea Bădiuți – 0,6 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Bobulești – 8,78 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Ștefănești – 1,28 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Ștefănești – Sat - 3,11 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Stânca -  1,8 ha pădure în intravilan.  

- Total pădure întravilan: 15,57 ha.  

 

În categoria spațiilor verzi, conform Legii 24 / 2007, Art. 3, în categoria spațiilor verzi sunt 

încadrate și cimitirele. În localitățile orașului Ștefănești sunt amenajate cimitire în fiecare localitate, 

astfel:  

- cimitirul din satul Bobulești – are o suprafață de 1,21 ha,  

- cimitirul din localitatea Ștefănești de la Biserica „Sf. Parachiva” – 2,5 ha,  

- cimitirul din partea de nord-est a localității Ștefănești – 1,26 ha,  
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- cimitirul din satul Bădiuți – 0,276 ha,  

- cimitirul din satul Stânca – 0,78 ha,  

- cimitirul evreiesc din Ștefănești Sat – 1,4 ha.  

 

 

 

2.4.4. Turismul  

 

 În prezent, în orașul Ștefănești activităţile turistice nu sunt dezvoltate, turismul nefiind un 

domeniu cu o contribuţie majoră în economia locală. Analiza activităților turistice și mai ales 

perspectivele de dezvoltare ale acestui domeniu în orașul Ștefănești se va baza în primul rând pe 

evaluarea potențialului turistic local, conform Metodologiei privind evaluarea potenţialului 

turistic în unitățile administrativ-teritoriale de bază, elaborată în vederea realizării Studiilor 

de fundamentare privind PATN – secțiunea a VIII-a - Zone cu resurse turistice.  
 Pentru aceasta au fost stabilite următoarele elemente de analiză pentru delimitarea 

teritoriului naţional: 

- potenţial turistic natural, 

- patrimoniu cultural, 

- infrastructură generală, 

- infrastructură specific turistică. 

În urma consultării cu specialiştii în domeniul turistic şi conex, precum şi a legislaţiei 

specifice în vigoare a rezultat un model de clasificare a componentelor de potenţial şi de 

infrastructură, astfel: 

A. Resurse turistice naturale 

A1. Cadrul natural cuprinzând 6 componente: 

- Relief,  

- Geomorfologie, 

- Vegetaţie, 

- Fauna, 

- Hidrografie,  

- Peisaj.  

A2. Factori naturali terapeutici cuprinzând următoarele componente: 

- ape minerale terapeutice, 

- lacuri terapeutice, 

- nămoluri terapeutice (sapropelice, minerale, de turbă etc.), 

- emanaţii naturale de gaze terapeutice (mofete, solfatare), 

- ansamblul elementelor fizico-chimice ale litoralului marin; 

- ansamblul elementelor climatice ale litoralului marin; 

- factorii sanogeni ai principalelor tipuri de bioclimă ai României, inclusiv de la nivelul peşterilor 

şi salinelor (bioclimat tonic–stimulant, bioclimat sedativ–indiferent sau de cruţare, bioclimat 

excitant-solicitant etc.) etc. 

A3. Arii protejate cuprinzând următoarele tipuri: 

- rezervaţii ale biosferei, 

- parcuri naţionale, 

- parcuri naturale, 

- alte rezervaţii şi monumente ale naturii.  

B. Patrimoniul cultural 

B1. Monumente istorice, cu următoarele categorii (cf. Legii 422/2001): monument, 

ansambluri, situri de tipul celor de: 

- arheologie, 
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- arhitectură, 

- monumente de for public, 

- monumente memoriale-funerare. 

B2. Muzee şi colecţii publice cu următoarele categorii: 

- muzee monumente memoriale-funerare,  

- colecţii publice 

B3. Artă şi tradiţie populară cuprinzând: 

- manifestări tradiţionale: serbări, festivaluri, târguri, şezători, obiceiuri şi ritualuri 

tradiţionale, sărbători etc., 

- meşteşuguri populare tradiţionale: 

- obiecte pe suport textil: ţesături, covoare, costume populare, cusături; 

- pictură pe sticlă şi pe lemn, gravură. 

- ateliere de prelucrarea lemnului, metalelor, a pietrei, pielăriei; 

B4. Instituţii de spectacole şi concerte 

B5. Manifestări culturale anuale/repetabile 

 

C. Infrastructură specific turistică 

C1. Unităţi de cazare 

C2. Instalaţii de tratament 

C3. Săli de conferinţă, centre expoziţionale etc. 

C4. Pârtii de schi şi instalaţii de transport pe cablu 

C5. Alte instalaţii de agrement (terenuri de golf, plaje omologate „Blue Flag”, instalaţii de 

agrement nautic, parcuri de distracţii, herghelii).  

 

D. Infrastructură tehnică 

D1. Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport, 

D2. Infrastructură edilitară, 

D3. Infrastructură de telecomunicaţii. 

 

 

A. Resurse turistice naturale 

 

In urma evaluării resurselor turistice naturale, la care au participat pe lângă elaboratori, 

specialişti ai Institutul de Geografie al Academiei Române si Institutul Naţional de Recuperare, 

Medicină Fizică şi Balneoclimatologie al Ministerului Sănătăţii, au fost acordate maxim 25 puncte 

repartizate astfel pe criterii: 

 

CATEGORIE  PUNCTAJ MAXIM  

A1. Cadru natural  10 

A2. Factori naturali terapeutici  10 

A3. Arii naturale protejate  5 

TOTAL  25 

 

 

A.1. Cadrul natural 

 

Oraşul Ştefăneşti este situat în unitatea de podiş, respectiv Podişul Moldovei. Teritoriul 

oraşului Ştefăneşti se situează din punct de vedere geomorfologic în sub-unitatea de relief 

reprezentată de Câmpia Jijiei Superioare. 
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La nivel micro-scalar, teritoriul oraşului se suprapune peste trei micro-unităţi de relief care 

împart teritoriul administrativ studiat longitudinal, pe direcţia NV-SE, astfel: treimea vestică a 

teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde Colinelor 

Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul Prutului. 

Conform proiectului “Actualizarea Planului Judeţean de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Botoşani”, Studiul de Fundamentare “Evoluţia istorică şi culturală”, oraşul Ştefăneşti este încadrat, 

ca tip de peisaj, în categoria “peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental”, cu 

terenuri agricole, pajişti stepizate puternic modificate şi pâlcuri de păduri cu stejar pedunculat şi 

arţar tătărăsc. 

Cele mai mari altitudini de pe teritoriul oraşului Ştefăneşti se întâlnesc în partea de vest, 

situaţie normală, având în vedere că acest areal corespunde microunităţii Colinele Ibănesei. Cele 

mai mari altitudini se regăsesc în acest areal cu aspect deluros, variind între 150 - 185,5 m: Dl. 

Murguţa (181,65 m), Dl. Harîmului (168,5 m), Dl. Corogea (164,5 m), Dl. Odăii (171,76 m), 

Movila Captalan (179 m), altitudinea maximă înregistrându-se în partea de sud a arealului 

reprezentat de Colinele Ibănesei, în Podişul Seicu (185,52 m). În partea de sud a zonei 

corespunzătoare Colinelor Ibănesei altitudinea se reduce, ajungând să varieze între 125 - 150 m, în 

Dl. Viilor (141 m), Dl. Botcea (135,4 m).  

Cele mai mici altitudini se regăsesc în celelalte două microunităţi de relief, respectiv 

Colinele Volovăţului şi Culoarul Prutului, unde relieful este caracterizat de înălţimi variind între 

58,6 (minima) şi 75 m, altitudini specifice zonelor de luncă. Totuşi, în extremitatea nordică a 

Colinelor Volovăţului şi a Culoarului Prutului altitudinile cresc, ajungând, în Dl. Bursucăriei la 150 

- 185,5 m, şi la 125 - 150 m în Dl. Ţarna (127,6 m) şi Dl. Popari (130,4 m, în nordul Culoarului 

Prutului). De asemenea, în partea de vest a zonei corespunzătoare Colinelor Volovăţului, la trecerea 

către unitatea mai înaltă a Colinelor Ibănesei, altitudinile cresc formând o bandă hipsometrică 

încadrată în clasa de înălţime 75 - 100 m. 

Având în vedere altitudinea maximă, de 185,5 m şi altitudinea minimă, de 58,6 m, rezultă o 

amplitudine medie a reliefului de 126,9 m.  

Partea estică a teritoriului este dominată de Culoarul Prutului, cu şesul (lunca 

Prutului), care este cea mai importantă fomă a reliefului aluvionar (cel mai mare şes aluvionar) la 

care se adaugă lunca râului Başeu. Albia minoră puternic meandrată a Prutului, este deplasată la 

început către baza versantului stâng, iar mai apoi către baza versantului drept, cu funcţie de cuestă. 

Albia majoră are lăţimea de 5 km şi o înclinare generală de 0,6‰. Lunca Prutului reprezintă 

unitatea geomorfologică cu cel mai mare impact asupra teritoriului oraşului Ştefăneşti.  

Partea vestică a teritoriului oraşului Ştefăneşti este reprezentată de Colinele Ibănesei, 

aici fiind evidentă dezvoltarea reliefului structural tipic de monoclin cu interfluvii prelungi, 

orientate pe direcţia NV - SE, şi o lăţime ce variază între câteva sute de metri şi 1 - 2 km. Partea 

superioară a acestor platouri este ocupată de terenuri agricole, intefluviile fiind fragmentate de văi 

formate prin eroziune sculpturală, caracteristică a Platformei Moldoveneşti. Altitudinea zonelor de 

platouri, relativ uniformă, creează un aspect de câmpie. Astfel, de la nod la sud, în partea de vest se 

succed Dealul Murguţa, Dealul Harîmului, Dealul Corogea, Dealul Odăii, Movila Captalan, Dealul 

Botcea, între aceste culmi fiind prezente numeroase înşeuări.  

Teritoriul oraşului Ştefăneşti beneficiază, din punct de vedere climatic, de influenţa 

moderatoare a Lacului Stânca - Costeşti. Apele lacului de acumulare au ameliorat mult climatul 

zonei înconjuratoare prin moderarea regimului temperaturii şi umezelii aerului, prin repartiţia mai 

uniformă în timp a cantităţilor de precipitaţii, pe seama coborârii nivelului de condensare şi frânării 

proceselor convective, prin instalarea unei circulaţii locale a aerului. 

Temperatura medie anuală a aerului, înregistrată la staţia meteorologică Stânca, între 1990 - 

2007, este de 9,6.°C. 
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Trecerea de la sezonul rece la cel cald şi de la sezonul cald la cel rece se realizează prin 

variaţii ale temperaturii aerului (de la luna februarie la martie, temperatura aerului creşte cu 2,7°C, 

de la martie la aprilie, cu 6°C sau descreşte cu 2,1°C de la noiembrie la decembrie). 

Cele mai bogate precipitaţii se înregistrează în perioada mai - iulie, minimile înregistrându-

se în timpul iernii. În perioada 2003 - 2006, cantitatea medie a precipitaţiilor, înregistrată la staţia 

meteorologică Stânca, a fost de 37,7 mm, media lunară cea mai mare aparţinând lunii iulie, cu 

valoarea 90,1 mm, iar cantitatea medie lunară cea mai mică de precipitaţii a fost consemnată în luna 

februarie, având o valoare de 8,1 mm. 

 Din punct de vedere hidrografic, teritoriul oraşului Ştefăneşti face parte din bazinul 

hidrografic al râului Prut. Pe teritoriul oraşului, cursurile de apă sunt tributare râului Prut.  

 Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul oraşului Ştefăneşti sunt râul Prut şi râul 

Başeu, cu afluenţii lor. Atât Prutul cât şi Başeul traversează teritoriul oraşului Ştefăneşti pe direcţia 

NV-SE. 

 Construirea barajul de acumulare de la Stânca - Ştefăneşti pe râul Prut a adus numeroase 

avantaje: combaterea inundaţiilor, dezvoltarea irigaţiilor, alimentarea cu apă, producţia de energie 

electrică şi piscicultură. Retenţia, în lacul de acumulare, a unui volum de atenuare de 550 mil 

m
3
permite atenuarea viiturii de 1%, de la 2940 la 700 m

3
/s şi, împreună cu îndiguirile din aval de 

nodul hidrotehnic, scoaterea de sub inundaţie a circa 100 000 ha terenuri de luncă.  

Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, râul Başeu primeşte ca afluent de stânga pârâul Popoaia, în 

amonte de oraşul Ştefăneşti, în timp ce în partea de sud a teritoriului studiat, Başeul Vechi (Başeul 

“mort”) primeşte ca afluenţi de dreapta următoarele cursuri de apă: 

- Valea Omiteanca, în partea de sud a localităţii Bădiuţi,  

- Valea Jidovinei, în partea de nord a localităţii Bobuleşti,  

- Valea lui Ojog,  

- Valea Rângăuţi, în partea de sud a localităţii Bobuleşti. 

La limita de vest a teritoriului orașului studiat curge pârâul Corogea, ce izvorăşte din zona 

comunei Durneşti, având izvoarele în Dealul Guranda. Pârâul Corogea primeşte ca afluenţi de 

stânga următoarele cursuri de apă:  

- Valea Murguţa, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hulboca, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hîlboca, confluează cu pârâul Corogea în Iazul Nicu, 

- Valea Botcea.  

 

 Corpurile de apă de suprafaţă (lacuri) de pe teritoriul comunei sunt:  

 Lacul: Cucuteni situat în bazinul: Corogea (lac de acumulare), 

 Lacul: Stînca - Costeşti situat în bazinul: Prut (lac de acumulare). 

 

Conform proiectului “Actualizarea Planului Judeţean de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Botoşani”, Studiul de Fundamentare “Evoluţia istorică şi culturală”, oraşul Ştefăneşti este încadrat, 

ca tip de peisaj, în categoria “peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental”, cu 

terenuri agricole, pajişti stepizate puternic modificate şi pâlcuri de păduri cu stejar pedunculat şi 

arţar tătărăsc. 

Din punct de vedere biogeografic, orașul Ștefănești cu localitățile aparținătoare este divizat 

în funcție de microunitățile geografice pe care se “mulează” acest teritoriu. Astfel, dacă 

extremitatea vestică reprezentată de Colinele Ibănesei corespunde etajului silvostepei, specifică 

Câmpiei Colinare a Jijiei, extremitatea estică a teritoriului orașului se caracterizează prin 

formațiuni vegetale specifice zonei de luncă – vegetație intrazonală. Zona centrală a teritoriului 

studiat este o zonă de tranziție între etajul silvostepei și vegetația specifică Culoarului Prutului, aici 

semnalându-se prezența văii râului Bașeu.  
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În mod natural, spontan, silvostepa se caracterizează printr-o vegetație ierboasă 

xeromezofilă, completată de prezența unor pâlcuri de păduri izolate de stejar și este strâns legată de 

climatul continental accentuat și de prezența solurilor cernoziomice. Silvostepa se prezintă ca o 

alternanță de petice de pădure, pe înălțimi, formate din stejar pedunculat, gladiș, tei și jugastru, și 

pajiști puternic modificate antropic, formate din păiuș (Festuca vallesiaca, Festuca pseudovina), 

colilie (Stipa lessingiana), firuță cu bulbi (Poa bulbosa). Pajiștile sunt presărate cu o serie de 

tufișuri, formate din arbuști spinoși, ca porumbarul (Prunus spinosa) și păducelul (Crataegus 

monogyna). 

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

fost introduse în circuitul agricol, iar pâlcurile de pădure au suferit modificări datorită influenței 

antropice. În prezent, pe teritoriul orașului Ștefănești, în zona corespunzătoare silvostepei 

(extremitatea vestică și parțial zona centrală a teritoriului studiat), aceste pâlcuri de păduri specifice 

silvostepei au dispărut, locul lor fiind luat de terenuri agricole, fie ele arabil sau pășuni / fânețe. 

Vegetația intrazonală, de luncă, caracterizează întreaga extremitate estică a teritoriului 

orașului Ștefănești dar și zona centrală, de-a lungul văii Bașeului. Vegetația specifică din lunca 

râului Prut care se întâlnește pe teritoriul orașului Ștefănești este formată dintr-o alternanță de 

păduri de luncă dominate de plop, combinat uneori cu stejar, arin, tei (Tilia alba, Tilia cordata), 

zăvoaie de salcie (Salix alba, S. Fragilis, S. triandra), răchitișuri. 

În prezent, oraşul Ştefăneşti dispune de o importantă resursă reprezentată de fondul forestier. 

Pădurile sunt localizate în partea de est, în lunca râului Prut. Suprafaţa împădurită a oraşului 

Ştefăneşti este de 561 ha, reprezentând 5,80% din suprafaţa totală a terioriului administrativ al 

oraşului. Din cele 561 ha, 398 ha reprezintă pădure aparţinând statului, însemnând 70,94% din 

suprafaţa totală împădurită, restul de 163 ha (29,05%) reprezentând pădure proprietate privată.  

De la nord către sud se întind următoarele suprafeţe forestiere: Pădurea Bahîrneşti, alcătuită 

din plop, Pădurea Ştefăneşti, alcătuită din stejar în vest şi plop către est, Pădurea Butucului, 

alcătuită din plop. Este vorba aşadar de păduri specifice zonei de luncă, alcătuită din plop şi alte 

specii hidrofile (salcie, răchită, arin, etc.). 

Fauna silvostepei este caracterizată prin frecvența mare a rozătoarelor, reprezentate prin 

popândău (Spermophilus citellus) (specie protejată pe cale de dispariție), hârciogul (Cricetus 

cricetus), sobolanul (Apodemus agrarius), cârtița (Talpa europaea) și, într-un număr foarte mare, 

diverse specii de șoareci de câmp (Mus musculus, de exemplu). După anul 1989 au încetat 

vânătorile așa încât a crescut numărul iepurilor de câmp (Lepus europaeus).  

Dintre păsările specifice silvostepei menționăm prepelița (Coturnix coturnix), potârnichea 

(Perdix perdix), ciocârlanul (Galerida cristata), ciocârlia (Alauda arvensis), pupăza (Pupa epops). 

Specii permanente de păsări sunt vrabia (Paser domesticus), cioara - stăncuța (Corvus frugilegus), 

graurul (Sturnus vulgaris), guguștiucul (Streptopelia decaocto), ciocănitoarea (Dendrocopus 

minor), țarca / coțofana (Pica pica), mierla (Tardus tardus) și cucul (Cuculus canorus). 

Dintre păsările răpitoare, pe teritoriul orașului se întâlnesc uliul păsărar (Accipiter nisus), 

uliul porumbar (Accipiter gentis), cucuveaua (Athene noctua), bufnița (Bubo bubo). 

În pădurile de luncă se întâlnesc și mamifere mari precum căprioara (Capreolus capreolus), 

porcul mistreț (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes). Dintre mamiferele de apă, vidra (Lutra lutra) a 

ajuns astăzi foarte rară, în schimb au pătruns în bălțile Prutului, venind dinspre est, bizamul 

(Ondatra zibethica) și câinele jder (Nyctereutes procyanoides ussuriensis).  

Herpetofauna este reprezentată de amfibieni şi reptile. Dintre amfibieni, se pot observa 

tritonii – Triturus vulgaris şi Triturus cristatus, buhaiul de baltă (Bombina bombina) şi broaştele 

verzi de lac (din complexul Rana). În păduri, pot fi observate Rana dalmatina şi Bufo bufo. 

Reptilele sunt reprezentate de broasca ţestoasă de lac – Emys orbicularis, dintre şopârle este 

prezentă şopârla de câmp – Lacerta agilis, iar şerpii sunt reprezentaţi de Natrix natrix şi Natrix 

tessellata. 
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Ihtiofauna este formată din peşti ce aparţin speciilor: Cyprinus carpio (crap), Carassius 

auratus gibelio (caras), Abramis brama (plătica), Leuciscus cephalus (clean), Exos lucius (ştiuca), 

Perca fluviatilis (biban), Stizostedion lucioperca (şalău), Alburnus alburnus (oblete), Aspius 

aspius (avat), Rutilus rutinul (babuşcă). 

Mai mult decât oricare grup de vertebrate, păsările au o largă răspândire în zona Lacului 

Stânca-Costeşti, atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi.  

 Dintre speciile migratoare menţionăm: 

- corcodelul mare, care vine în aprilie şi pleacă în septembrie cuibărind în toate bălţile cu stuf sau 

papură; 

- stârcii - de noapte, cenuşii, roşii şi pitici, vin în aprilie şi pleacă în septembrie. Sunt, în general, 

izolaţi fiind activi atât ziua cât şi seara; 

- egreta mică, care vine la sfârşitul lunii mai, după reproducere, pentru hrănire şi pleacă la sfârşitul 

lui iulie; 

- berzele sunt mai puţin răspândite comparativ cu acum câteva decenii în urmă; de pildă, în 

primăvara anului 1989, în zona limitrofă a lacului, pe o porţiune lungă de 40 km şi lată de 15 km, 

existau 37 de cuiburi de barză pe teritoriul comunelor Ştefăneşti, Româneşti, Dobârceni, Mihălăşeni 

şi Ripiceni, cu un efectiv de 74 indivizi; 

- raţa mare, care vine la sfârşitul lunii martie şi pleacă toamna târziu (în noiembrie); 

- lebăda de vară este mai puţin răspândită în zona studiată; 

- găinuşa de baltă, care vine în aprilie şi pleacă în noiembrie;  

- ciocârlia, rândunica, lăstunul de casă, pupăza, priveghetoarea sunt specii bine reprezentate in zona. 

Dintre speciile de pasaj menţionăm: 

- gâsca mare, are teren preferenţial pentru hrănire suprafeţe cultivate din apropierea localităţilor; 

- raţa mică- la sfârşitul lunii iulie vin din nord un număr mare de raţe mici pe lacul de acumulare, iar 

când apele acestuia îngheaţă, trec în lacul de compensare ale cărui ape nu îngheaţă sau îngheaţă 

parţial la mal; uneori pot rămâne aici toată iarna; 

- pescăruşii, care nu cuibăresc în zonă;  
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Imag. 10: Distribuția resurselor turistice naturale din județul Botoșani 

Sursa: PATJ Botoșani, Studiu de Fundamentare “Valorificarea Potențialului Turistic și Organizarea Circulației  

 Prin urmare, cadrul natural al orașului Ștefănești a fost evaluat cu următorul punctaj: 

 

CRITERII DE ANALIZA PUNCTAJ  

POZIȚIA PE TREPTE DE RELIEF  

 

 

 

2 

Podişul Moldovei, sub-unitatea Câmpia 

Colinară a Jijiei, teritoriul suprapunându-se 

peste trei micro-unităţi de relief: treimea 

vestică a teritoriului se suprapune Colinelor 

Ibănesei, treimea centrală corespunde 

Colinelor Volovăţului, treimea estică este 

reprezentată de Culoarul Prutului. 

GEOMORFOLOGIE  0 

VEGETAȚIE   

Pădure sub 30% - suprafața de pădure este de 

561 ha, adică 5,8% din suprafața totală a 

 

0,5 
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CRITERII DE ANALIZA PUNCTAJ  

orașului 

FAUNA   

0,5 Specii de interes cinegetic de interes mediu 

HIDROGRAFIE   

 

1 
Prezența Lacului de Acumulare Stânca – 

Costești și a râului Prut, prezența văii Bașeului  

PEISAJ – interes mare 2 

TOTAL  6 

Sursa: 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/r

es_turistice_naturale.pdf 

 

 

 A.2. Factori naturali terapeutici 

 

 Pe teritoriul orașului Ștefănești, în satul Stânca, se află 3 izvoare cu ape sulfuroase, 

localitatea Stânca fiind astfel încadrată în categoria “localitate cu factori naturali terapeutici“. Se 

adaugă bioclimatul relaxant, sedativ, indiferent, de deal. Pentru aceast criteriu de evaluare orașul 

Ștefănești primește 1 punct.  

 

 

 A.3. Arii naturale protejate 

 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti se află următoarele arii natural protejate:  

 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti  

 ROSPA0058 Lac Stânca Costeşti  

 Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Stânca – Costești (APSA) 

 Rezervaţia naturală Stânca Ştefăneşti  

 

 ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti  

 

Situri Natura 2000 Localizare Tipuri de habitate 

protejate în sit  

ROSCI0234  

Stânca - Ştefăneşti  

Botoşani  Comunităţi rupicole calcifile 

sau pajişti bazifite din 

Alysso-sedion albi  
Sursa: http://apmbt.anpm.ro/upload/54943_SIC%20BT%202011.pdf 
 

ursa:%20http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/res_turistice_naturale.pdf
ursa:%20http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/res_turistice_naturale.pdf
ursa:%20http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/res_turistice_naturale.pdf
http://apmbt.anpm.ro/upload/54943_SIC%20BT%202011.pdf
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Imag. 11: Localizarea ROSCI0234  

Sursa: Global Mapper 

 

ROSCI0234 Stânca-Ștefănești nu are în prezent Plan de Management / Regulament/avizate 

/aprobate. Astfel, se impun următoarele măsuri generale și specifice de conservare aprobate de 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
9
: 

 Monitorizarea habitatului şi a speciilor de floră/faună de interes comunitar şi naţional din sit;  

 Practicarea unui turism controlat, monitorizarea activităţilor turistice în jurul sitului; 

 este interzisa distrugerea oricărui panou de informare şi semnalizare a sitului;  

 este interzisă abandonarea deşeurilor în alte locuri decât cele amenajate;  

 sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare depozitare prelucrare comercializare a 

organismelor vii modificate genetic în interiorul sitului;  

 Educarea şi conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa conservării acestui 

tip de habitat  

  Este interzisă culegerea speciilor de plante rare, periclitate; 

 interzicerea arderii vegetaţiei în interiorul şi în vecinătatea sitului; 

 monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv în interiorul sitului, 

extragerea speciilor invazive; 

 interzicerea desţelenirilor; 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca-Ștefănești nu are în prezent custode.  
 

 

 ROSPA0058 Lac Stânca Costeşti 

În 2007 a fost declarată Sit Natura 2000, având codul: ROSPA0058, fiind declarată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 2007. Situl este cel mai important cartier de iernare al păsărilor 

acvatice din bazinul românesc al Prutului . A fost desemnat ca Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004. 

ROSPA0058 - Situl Lacul Stânca Costeşti este inclusă în Anexa nr. 1 din Hotărârea 1284 din 

24 octombrie 2007 (Hotărârea 1284/2007) privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, publicat 

                                                 
9
 http://apmbt-old.anpm.ro/upload/122705_masuri%20conserv%20APMBTvar%2026.02.2014.pdf , accesat la data de 

09.03.2015 

http://apmbt-old.anpm.ro/upload/122705_masuri%20conserv%20APMBTvar%2026.02.2014.pdf
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înMonitorul Oficial 739 din 31 octombrie 2007. Situl este cel mai important cartier de iernare al 

păsărilor acvatice din bazinul românesc al Prutului . A fost desemnat ca Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004. 

Descriere generală sit: 
Situl este amplasat pe platforma moldovenească al cărei fundament este format din roci 

cristaline, magmatice și eruptive ce alcătuiesc un soclu rigid care a suferit o serie de mișcări de 

ridicare și coborâre de-a lungul erelor geologice, având loc mai multe transgresiuni și regresiuni 

marine. 

Clase de habitate: 
râuri, lacuri, culturi (teren arabil). 

Calitate și importanță: 
Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituită din 178 de specii de păsări, 

unele cu apariții neregulate, altele fiind prezente în timpul pasajului și mai ales, iarna, lacul de 

acumulare fiind un important cartier de internare a păsărilor din bazinul românesc al Prutului. 

Avifauna regiunii cuprinde 136 de specii folosite drept criterii pentru identificarea ariilor de 

importanță avifaunistică, reprezentând 76,40 % din totalul avifaunei râului Prut. 

 

Vulnerabilitate: 
- braconaj;  

- prinderea păsărilor cu capcane;  

- electrocutare și coliziune în linii electrice;  

- pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare;  

- practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor;  

- arderea stufului. 

 

 
Imag. 16. a: Localizarea ROSPA0058 Lac Stânca Costeşti  

Sursa: Global Mapper 

 

Menționăm că arealul reprezentat de ROSPA0058„Lacul Stânca-Costești” nu este localizat 

în totalitate pe teritoriul administrative al orașului Ștefănești ci parțial.  
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Conform informațiilor furnizate de A.P.M. Botoșani
10

 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești 

are custode, fiind preluată în custodie de S.C. TOFAN S.R.L. & Societatea Ecologică Aquaterra și 

având Convenția de Custodie nr. 335/03.03.2014.  

Situl Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești face parte din proiectul “Elaborarea 

stării de conservare a ariilor de protecție speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, 

ROSPA48, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064” realizat de Asociația Otus pentru Protecția 

Mediului, Odorheiul Secuiesc prin care se va realiza planul de management. Proiectul este finanțat 

prin POS Mediu Axa 4, sesiunea IV de depunere.  

 

 

 ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ „LACUL STÂNCA 

COSTEŞTI” (APSA), cod VI.9  
 

Aria de Protecție Specială Avifaunistică „Lacul Stânca-Costești” (APSA) a fost declarată 

prin H.G. nr. 2151/2004, având suprafața de 2950 ha.  

Conform informațiilor furnizate de A.P.M. Botoșani
11

 APSA Lacul Stânca-Costești are 

custode, fiind preluată în custodie de S.C. TOFAN S.R.L. & Societatea Ecologică Aquaterra și 

având Convenția de Custodie nr. 335/03.03.2014.  

APSA „Lacul Stânca-Costești” se suprapune parțial peste ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti. 

Menționăm că arealul reprezentat de APSA „Lacul Stânca-Costești” nu este localizat în totalitate pe 

teritoriul administrative al orașului Ștefănești ci parțial.  

Mai mult decât oricare grup de vertebrate, păsările au o largă răspândire în APSA Lacul 

Stânca Costeşti, atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi. Această grupă atrage interesul 

din partea omului prin prezenţa lor permanentă pe parcursul unui an, ele fiind întâlnite în toate 

anotimpurile, deci mereu vizibile oriunde şi oricând. 

 Cea mai mare parte din păsările semnalate în zonă( 44 de specii) sunt migratoare (47,3 %) 

31 de specii sunt sedentare (33%), iar restul de 18 specii sunt de pasaj (19,7%). În 8 cazuri, la 

speciile sedentare din zona de referinţă se adaugă populaţiile venite în timpul iernii din nordul 

continentului. 

 Populaţiilor din speciile sedentare existente în zona studiată li se adaugă uneori în iernile 

aspre alte populaţii, aparţinând aceleiaşi specii care vin din nord, sau altele care pot migra spre sud 

(ex. cinteza, presura galbenă etc.). 

 Dintre speciile sedentare mai des întâlnite sunt: 

- ghionoaiele şi ciocănitorile care se întâlnesc în pădurile din Valea Prutului, dar şi prin livezi sau 

grădini; 

- ciocârlanul, pasăre asemănătoare ciocârliei, se observă că vara nu intră în localităţi, pe când iarna, 

îl întâlnim chiar şi în zonele centrale ale acestora, unde-şi găseşte uşor hrana şi adăpostul; 

- gaiţa se hrăneşte cu puii păsărelelor sau a păsărilor de curte, porumb sau insecte; este prezentă în 

toată zona, dar mai ales în pădurile din lunca Prutului. Iarna, intră în localităţi unde poate găsi 

hrană; 

- coţofana, prezentă mai ales în păduri; 

- cioara de semănătură este specia cu cei mai numeroşi reprezentanţi; 

- vrăbiile sunt cele mai răspândite, efectivul lor fiind mare şi constant. 

Dintre speciile migratoare menţionăm: 

- corcodelul mare, care vine în aprilie şi pleacă în septembrie cuibărind în toate bălţile cu stuf sau 

papură din preajma lacului de acumulare Ringhileşti, Sărata-Caraiman; 

                                                 
10

 Adresa nr. 180/09.01.2015 
11

 Adresa nr. 180/09.01.2015 
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- stârcii - de noapte, cenuşii, roşii şi pitici, vin în aprilie şi pleacă în septembrie. Sunt, în general, 

izolaţi fiind activi atât ziua cât şi seara; 

- egreta mică, care vine la sfârşitul lunii mai, după reproducere, pentru hrănire şi pleacă la sfârşitul 

lui iulie; 

- berzele sunt mai puţin răspândite comparativ cu acum câteva decenii în urmă; de pildă, în 

primăvara anului 1989, în zona limitrofă a lacului, pe o porţiune lungă de 40 km şi lată de 15 km, 

existau 37 de cuiburi de barză pe teritoriul comunelor Ştefăneşti, Româneşti, Dobârceni, Mihălăşeni 

şi Ripiceni, cu un efectiv de 74 indivizi; 

- raţa mare, care vine la sfârşitul lunii martie şi pleacă toamna târziu (în noiembrie); 

- lebăda de vară este mai puţin răspândită în zona studiată; 

- găinuşa de baltă, care vine în aprilie şi pleacă  în noiembrie; îşi construieşte cuibul ca o plută 

printre stuf, papură sau chiar sol 

- ciocârlia, rândunica, lăstunul de casă, pupăza, priveghetoarea sunt specii bine reprezentate in zona. 

Dintre speciile de pasaj menţionăm: 

- gâsca mare, are teren preferenţial pentru hrănire suprafeţe cultivate din apropierea localităţilor; 

- raţa mică- la sfârşitul lunii iulie vin din nord un număr mare de raţe mici pe lacul de acumulare, iar 

când apele acestuia îngheaţă, trec în lacul de compensare ale cărui ape nu îngheaţă sau îngheaţă 

parţial la mal; uneori pot rămâne aici toată iarna; 

- pescăruşii nu cuibăresc în zonă; posibil cuibăresc în zone mai îndepărtate în nordul continentului, 

sosind în zonă înainte sau după ce au scos puii pentru a se hrăni. 

 

În prezent, Aria Specială de Protecție Avifaunistică “Lacul Stânca –Costești” nu dispune de 

Plan de Management. Până la elaborarea Planului de Management al ROSPA 0058 “Lacul Stânca-

Costești”, pe teritoriului administrativ al orașului Ștefănești inclus în sit se vor respecta Măsurile 

generale de conservare aprobate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice:  

 monitorizarea activităţilor de turism;  

 educarea şi conştientizarea comunităţilor locale cu privke la protejarea speciilor de păsări şi 

a habitatelor lor;  

 este interzisa distrugerea oricărui panou de informare şi semnalizare a sitului;  

 este interzisă abandonarea deşeurilor în alte locuri decât cele amenajate;  

 sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare depozitare prelucrare comercializare a 

organismelor vii modificate genetic în interiorul sitului;  

 controlarea factorilor perturbatori care pot afecta situl;  

 utilizarea raţională a păşunilor(10% din sit) astfel in cât să nu fie afectate habitatele naturale 

şi speciile de floră/ faună; 

 activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun 

prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei sifaunei sălbatice cu modificările şi completările 

ulterioare şi OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările si 

completările ulterioare; 

 monitorizarea speciilor avifaunistice de interes comunitar şi naţional din 

ROSPA0058 “Lacul Stânca-Costești”, precum şi a habitatelor speciilor;  

 reglementarea şi controlul pescuitului; 

 este interzisă evacuarea de ape uzate în lacurile din sit; 

 este interzisă spălarea în lacurile din sit şi pe maluri a vehiculelor, a altor utilaje şi 

agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe 

periculoase; 

 este interzisă spălarea în lacurile din sit sau pe maluri, a obiectelor de uz casnic cu 

folosirea substanţelor chimice de orice fel; 

 în zonele de protecţie a lacurilor din sit, este interzisă depozitarea şi folosirea de 
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îngrăşăminte , pesticide şi alte subsanţe periculoase şi se vor respecta restricţiile pentru 

construcţii şi zone agricole prevăzute de legislaţia în vigoare;  

 sunt interzise orice alte activităţi şi intervenţii care pot altera calitatea apei din 

lacurile din sit; 

 interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare. 

 

 

OBSERVAȚIE:  

 

În cazul în care există investitori care își exprimă intenția de a demara diverse 

proiecte/activități în arealul ocupat parțial de ROSPA0058„Lacul Stânca-Costești” și Aria de 

Protecție Specială Avifaunistică „Lacul Stânca-Costești” (APSA), pe teritoriul orașului 

Ștefănești, se va obține avizul custodelui celor două arii natural protejate, custode reprezentat 

de S.C. TOFAN S.R.L.&SOCIETATEA ECOLOGICĂ AQUATERRA, având Convenția de 

Custodie nr. 335 / 03.03.2014.  

 

 Regulamentul va fi reactualizat după intrarea în vigoare a Planului de Management al 

ROSPA0058„Lacul Stânca-Costești”, elaborat în cadrul proiectului proiectul “Elaborarea stării de 

conservare a ariilor de protecție speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA48, 

ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064” realizat de Asociația Otus pentru Protecția Mediului, 

Odorheiul Secuiesc. Proiectul este finanțat prin POS Mediu Axa 4, sesiunea IV de depunere.   

 

 Rezervaţia naturală Stânca Ştefăneşti  

Actul de declarare al rezervaţiei naturale la nivel naţional este Legea nr.5/2000, Anexa I, 

poziţia 2226. Este o rezervaţie de interes floristic în principal, fiind inclusă în categoria IV-IUCN, 

cu suprafaţa de 1 ha. Aceasta este singura locaţie din ţară unde vegetează planta Schivereckia 

podolica, specie cu o ecologie interesantă, legată de substratul calcaros constituit din calcare 

recifale de vârstă bugloviană, numite Toltry. 

 Existenţa iniţială în România numai într-o singură staţiune (Rezervaţia Stânca - Ştefăneşti) a 

speciei Schivereckia podolica, la limita vestică a arealului, alături de o floră bogată şi variată, 

precum şi valoarea geologică a zonei, au constituit criteriile declarării acestei locaţii ca rezervaţie 

ştiinţifică. 

 Se constată că raritatea floristică este însoţită de unele endemisme ca: urechelniţa 

(Sempervivum ruthenicum f. albidum), cosaciul (Astragalus austrigus f. minutiflorus), şopârliţa 

(Veronica incana), trânjoaica (Ranunculus illyricus f. moldavica) şi de unele specii de briofite 

saxicole. 
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Imag. 13.a.: Ranunculus illyricus                Imag. 13.b.: Schiverekia podolica 

Sursa: http://apmbt.anpm.ro/articole/arii_naturale_protejate_de_interes_national-81 

 

 

Evaluarea ariilor naturale protejate de pe teritoriul orașului Ștefănești, conform studiului de 

fundamentare pentru județul Botoșani din cadrul Secțiunii VI din PATN – Turism, acordă un 

punctaj de 3 puncte pentru aria protejată Stânca Ștefănești, pentru prezența endemismului floristic 

Schivereckia podolica.  
 

 Prin urmare, punctajul total pentru primul criteriu evaluat – resurse turistice naturale – este 

următorul:  

CATEGORIE  PUNCTAJ OBȚINUT 

A1. Cadru natural  6 

A2. Factori naturali terapeutici  1 

A3. Arii naturale protejate  3 

TOTAL  10 

 

 

 B. Resurse turistice antropice 

 

Evaluarea resurselor antropice ale unităţilor administrativ-teritoriale a fost realizată de 

Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor în 

colaborare cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, Centrul Naţional pentru Păstrarea şi 

Conservarea Culturii Tradiţionale, Institutul de Memorie Culturală (CIMEC).  

Punctajul acordat pentru resursele turistice antropice este de maxim 25 puncte repartizate 

conform tabelului de mai jos: 

 

CATEGORIE  PUNCTAJ MAXIM 

B1. Monumente istorice de interes naţional 8 

I - arheologie  

II - arhitectura  

III- monumente de for public  

IV - memoriale  

B2. Muzee si colecţii publice 9 

I. Muzee  

http://apmbt.anpm.ro/articole/arii_naturale_protejate_de_interes_national-81
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CATEGORIE  PUNCTAJ MAXIM 

II. Colecţii publice  

B3. Arta si tradiţie populară  8 (sau 4 - vezi mai jos) 

I. Festivaluri, târguri obiceiuri, sărbători etc.  

II. Meşteşuguri populare  

B4. Instituţii de spectacole şi concerte  8 (sau 4 - vezi mai jos) 

filarmonici, orchestre, formaţiuni instrumentale, 

corale ori vocal instrumentale, 

 

B5. Manifestări culturale repetabile  0 sau 4 

TOTAL  25 

 

 

 B.1. Monumente istorice de interes național 

 

 Pe teritoriul orașului Ștefănești nu sunt prezente monumente istorice de valoare naţională şi 

universală (categoria A). Conform Listei Monumentelor Istorice a judeţului Botoşani 2010, pe 

teritoriul oraşului Ştefăneşti sunt prezente următoarele monumente istorice de interes local 

(categoria B):  

 

COD LMI  DENUMIRE  LOCALIZARE  DATARE  

BT-I-s-B-01831 Situl arheologic de la Stânca sat STÂNCA; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI, 

"Deasupra 

Scruntarului” La 1 

km NE de sat 

Eneolitic, 

cultura 

Cucuteni  

BT-I-s-B-01838 Situl arheologic de la 

Ştefăneşti, punct “Stârcea” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI, 

"La Stârcea” La 

marginea de E a 

satului 

 

BT-I-m-B-01838.01 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. XV - 

XVI Epocă 

medievală 

BT-I-m-B-01838.02 Necropola sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. IV - V 

Epoca 

migraţiilor 

BT-I-m-B-01838.03 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. VI - V 

a. Chr. 

Hallstat 

BT-I-m-B-01838.04 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

Eneolitic, 

cultura 

Cucuteni 

BT-II-a-B-02019 Ansamblul bisericii 

"Cuvioasa Paraschiva” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

Sf. sec. 

XVIII 

BT-II-m-B-02019.01 Biserica "Cuvioasa sat ŞTEFĂNEŞTI; 1640 
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COD LMI  DENUMIRE  LOCALIZARE  DATARE  

Paraschiva” oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

BT-II-m-B-02019.02 Turn clopotniţă sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1640 

BT-II-m-B-02020 Casă cu prăvălii sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. XIX 

BT-II-m-B-02021 Casă sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1933 

BT-II-m-B-02022 Hală de carne sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1890 

Sursa: http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf
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Imag. 14: Distribuția monumentelor istorice (după număr) la nivelul județului  

Sursa: Studiu de Fundamentare „Valorificarea potențialului turistic și organizarea circulației” 

 

Conform imaginii de mai sus, orașul Ștefănești se încadrează în categoria unităților 

administrativ-teritoriale cu un număr de 11 – 15 monumente istorice.  
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Unul din cele mai importante obiective cultural-istorice din orașul Ștefănești este biserica 

“Sfânta Paraschiva”.  

Biserica "Cuvioasa Parascheva" din Ștefănești este o biserică ortodoxă construită în anul 

1640 în orașul Ștefănești. Potrivit tradiției locale și unor opinii ale specialiștilor, această biserică a 

fost zidită pe fundațiile unei biserici mai vechi, construite de Ștefan cel Mare (1457-1504).  

Ansamblul bisericii "Cuvioasa Paraschiva" din Ștefănești a fost inclusă pe Lista 

monumentelor istorice din județul Botoșani din anul 2004 la numărul 476, având codul de 

clasificare BT-II-a-B-02019 și fiind format din 2 obiective:  

- Biserica "Cuvioasa Paraschiva" - datând din 1640 și având codul BT-II-m-B-02019.01 

- Turn clopotniță - datând de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și având codul BT-II-m-B-

02019.02. 

 

Istoricul bisericii 

 

În legătură cu momentul istoric al ctitoririi acestei biserici circulă două opinii: prima, cea 

susținută de tradiția locală, este aceea că biserica ar fi o ctitorie a lui Ștefan cel Mare sau a lui 

Ștefăniță Vodă; cea de-a doua, susținută de către specialiști pe baza caracteristicilor arhitectonice 

actuale ale construcției, afirmă că lăcașul datează din secolul al XVII-lea. Cercetările arheologice 

efectuate în ultimii ani la Biserica "Cuvioasa Parascheva" din Ștefănești au scos la iveală faptul că 

actualul lăcaș de cult a fost construit pe fundația unei biserici mai vechi. 

Localitatea Ștefănești apare menționată documentar pentru prima dată la 26 mai 1435 sub 

numele de Gura Bașeului, într-un document emis de domnitorul Ștefan II. Aici se afla unul dintre 

vadurile râului Prut. 

În vremea domniei lui Ștefan cel Mare (1457-1504), exista în localitate o rețea de tuneluri 

subterane. Potrivit legendelor locale, pe sub actuala Biserică "Cuvioasa Parascheva" se afla o poartă 

de acces într-un tunel subteran, suficient de larg și de înalt ca să poate fi străbătut călare, iar celălalt 

capăt al său se afla la Lehnești, unde erau adăpostite hergheliile domnești. Satul Lehnești a fost 

înghițit de apele Prutului în 1975, când a fost construit lacul de acumulare de la Stânca Costești.  

Potrivit tradiției locale, în amintirea victoriei repurtate împotriva tătarilor, Ștefan cel Mare ar 

fi construit o biserică la Ștefănești. Ultimele cercetări arheologice au demonstrat posibilitatea, în 

lipsa pisaniei originare, ca biserica veche din Ștefănești (ale cărei fundații au fost îngropate în 

fundația actualei biserici) să fi fost ctitorită în ultimii ani ai domniei lui Ștefan cel Mare.  

Tot cercetările arheologice au demonstrat că vechiul lăcaș de cult a fost demantelat până la 

20-25 cm față de nivelul de călcare al constructorilor lui din secolul al XVII-lea (aflat la o adâncime 

de 0,60 m față de nivelul actual). Se poate deduce că vechea fundație a fost înecată în cea turnată în 

secolul al XVII-lea. Studiind distribuția contraforților, istoricul de artă Gheorghe Balș (1868-1934) 

a tras concluzia că biserica veche de la Ștefănești a putut fi construită în ultimii ani de domnie ai lui 

Ștefan cel Mare, după un plan asemănător celui al bisericii Mănăstirii Dobrovăț sau al bisericii de la 

Volovăț.  

 

Biserica actuală 

 

În prezent, Biserica "Cuvioasa Parascheva" din Ștefănești, în forma ei actuală, este datată de 

specialiști ca fiind construită în anul 1640. 

Analizând arhitectura acestei biserici și constatând unele asemănări cu alte ctitorii din veacul 

al XVII-lea, specialiștii au concluzionat că biserica se prezintă, în formă refăcută, ca un monument 

tipic secolului al XVII-lea.  

Târgul Ștefănești s-a aflat o lungă perioadă în proprietate domnească, timp în care toate 

cheltuielile privitoare la biserica "Cuvioasa Parascheva" erau suportate de vistieria domnitorilor 
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Moldovei. Domnitorul Ioan N. Mavrocordat (1743-1747) dăruia la 20 iunie 1745, marelui vistiernic 

Teodor Paladi o parte din hotarul Ștefăneștilor, împreună cu heleșteul domnesc.  

Localitatea “a fost cu totul distrusă” cu ocazia războiului ruso-turc din 1768-1774, după cum 

relatează un călător străin care a trecut prin Ștefănești la 1780. Este posibil ca și biserica să fi suferit 

unele distrugeri. Biserica a fost reparată în anii 1794 și 1828, după cum atestă cele două pisanii 

amplasate deasupra intrării de pe latura de sud. 

Biserica "Cuvioasa Parascheva" din Ștefănești a fost reparată în 1794 cu cheltuiala vel 

vornicului Constantin Paladi, proprietarul moșiei Ștefănești. Reparațiile au fost efectuate în exterior 

și în interior, ceea ce presupune efectuarea unei simple zugrăveli sau poate chiar pictarea lui. 

Deasupra intrării în biserică de pe latura sudică a fost amplasată o inscripție în limba română cu 

caractere chirilice, având următorul cuprins: „Această sf(â)ntă besearică ce să numește hramul 

Prepadoamna Parascheva fiind veache și stricată și rămăind toată moșie tărgului Ștefăneștii supt 

stăpănire dum[nealui] Costandin Păladi vel vo[rnic], au binevoit de au merimetisito cu toată 

cheltuiala dum[nealui] toată pe dinlăuntru căt și pe dinafară în zilele preînălțatului domn Miha[i]l 

Costand[in] Suțu V[oe]vod. Vechil lucrului au fost Ștefan Stărce și calfă Sandul 1794 iun”. 

 

În anul 1794 a fost construit turnul-clopotniță deasupra pridvorului bisericii. Acest lucru este 

atestat de prezența a două inscripții - pomelnic încastrate în zidul scării de acces spre etajul I al 

turnului-clopotniță. Cele două inscripții cuprind câteva nume printre care cel al preotului Gheorghe 

și cel al lui Vasile Dascăl. Prezența pe latura sudică a bisericii a unei pietre de mormânt pusă la 

căpătâiul preotului Gheorghe de către Vasile Dascăl în anul 1800 duce la concluzia ca cele două 

persoane au fost martore ale reparației monumentului în 1794. În unghiul dat de forma de acoladă a 

părții superioare a ancadramentului fostei intrări de pe latura nordică se observă, din interiorul 

bisericii, prezența unei pietre pe care se află câteva slove dintr-o inscripție în limba slavonă. 

Aceasta este probabil anterioară momentului construcției actualei biserici, având destinația de 

pisanie sau piatră de mormânt. 

Noi lucrări de reparații au avut loc în 1828. Cu acel prilej a fost amplasată o pisanie pe 

turnul-clopotniță. Din pisanie rezultă că biserica a fost reparată “înlăuntru și afară”, făcându-i-se un 

nou acoperiș. Clopotnița mai veche construită deasupra pridvorului a fost refăcută și supraînălțată. 

Pictura interioară a lăcașului de cult a fost realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin 

contribuția lui Ioan D. Aniței, "cântăreț bisericesc", după cum atestă o inscripție din incintă. 

 

 

Arhitectura bisericii 

 

Biserica "Cuvioasa Parascheva" din Ștefănești este un monument arhitectonic moldovenesc 

din secolul al XVIII-lea. Dimensiunile ei sunt următoarele: lungime - 32 m, lățime - 10 m, înălțime 

până la cheile arcurilor naosului - circa 15 m și grosime a zidurilor - circa 1,5 m. [16] 

Biserica este compartimentată în patru încăperi: pridvor, pronaos (nartex), naos și altar. 

Inițial, accesul în lăcașul de cult se făcea prin două intrări (una pe latura sudică și alta pe latura 

nordică). Intrarea de pe latura nordică are un ancadrament în formă de acoladă la partea superioară 

și a fost obturată printr-un zid din cărămidă. 

Pridvorul este separat de pronaos printr-un perete care are o deschizătură mediană prevăzută 

cu două uși. Această încăpere este luminată prin două ferestre mici de forma unor nișe 

dreptunghiulare, amplasate în peretele vestic. Pridvorul este boltit "en berceau". În grosimea zidului 

despărțitor dinspre răsărit se află o galerie prin care se pătrunde în turnul-clopotniță pe o scară 

abruptă de piatră. 

Clopotnița are formă de prismă și este așezată pe două baze pătrate. Preotul N. Gh. 

Ștefănescu considera că prima bază a fost destinată pentru a susține vechea clopotniță, iar cea de-a 

doua bază ar fi fost construită când s-a înălțat actualul turn.  
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Rezidirea turnului - clopotniță în anul 1794 a început de la cota 0 a etajului I. Acest lucru 

este dovedit de adosarea de la acest nivel, în colțul de N-E, a unei scări circulare protejată de un zid 

- tot de formă circulară - construit din cărămidă. Încăperea de la etajul I, situată deasupra 

pridvorului, este de formă dreptunghiulară și avea inițial o boltă "en berceau", dar aceasta s-a 

prăbușit și a fost înlocuită cu un planșeu din lemn. În colțul de sud-est al încăperii de la etajul I al 

turnului-clopotniță, la nivelul podelei, se află o deschizătură cu lățimea de 45-50 cm și o înălțime de 

aproximativ 60 cm, prin care se pătrunde într-un canal cilindric vertical având deschiderea de 60x60 

cm, care penetrează miezul zidului în jos, pe o distanță de aproximativ 1 m. Acest tunel conduce la 

o încăpere, practicată în grosimea zidului, cu lățimea (E - V) de 0,80 m, lungimea de aproximativ 

2,50 m și înălțimea maximă de 2,30 m. Această încăpere a avut rolul de tainiță, neavând inițial nici 

o fereastră. Abia în 1794 s-a construit o deschidere de tip hublou, în peretele sudic și o fereastră 

dispusă asimetric pe latura de vest - actualmente obturată. Potrivit tradiției, tainița subterană ducea 

la Stânca Doamnei printr-un tunel care trecea pe sub pârâul Bașeu. În grota de la Stânca Doamnei, 

inclusă în barajul de la Stânca-Costești, s-ar fi ascuns în 1476 soția domnitorului Ștefan cel Mare.  

Intrarea în pronaos se face printr-un portal în stil gotic, încadrat într-un chenar 

dreptunghiular. Pronaosul are o formă pătrată și este luminat prin două ferestre situate spre nord și 

sud, care sunt evazate spre interior. Pronaosul este separat de naos printr-un zid masiv străpuns de o 

deschidere mediană. Deasupra acestei intrări se află o nișă dreptunghiulară, iar deschiderea de 

trecere este încadrată de o parte și de alta de două deschizături care ajung până la 1 m de podea. 

Naosul are două abside laterale cu raza de 1,5 m, încadrate de câte două contraforturi în trepte. 

Această încăpere este luminată prin câte două ferestre evazate în interior și în partea de jos, 

amplasate pe laturile nordică și sudică (una fintre ele fiind amplasată la vest de absida laterală, iar 

celaltă în axul absidei). Naosul are o boltă susținută de două arcuri puternice. Naosul este despărțit 

de altar printr-o catapeteasmă prevăzută cu trei uși. Altarul conține cinci nișe și o fereastră evazată 

în axul absidei, având la partea superioară o calotă sferică.  

 

 
Imag. 15: Biserica văzută dinspre sud-est 

Sursa: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Cuvioasa_Parascheva_din_%C8%98tef%C4%83ne%C8%99ti 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Cuvioasa_Parascheva_din_%C8%98tef%C4%83ne%C8%99ti
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   Imag. 16: Latura sudică a bisericii  

  Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_Sf._Parascheva_din_Stefanesti5.jpg 

 

 
Imag. 17: Distribuţia resurselor turistice de patrimoniu construit din judeţul Botoşani 

Sursa: PATJ Botoşani, Studiu de Fundamentare “Valorificarea Potenţialului Turistic şi Organizarea 

Circulaţiei 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_Sf._Parascheva_din_Stefanesti5.jpg
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 situri arheologice de interes național:  

 

Conform informațiilor furnizate de Direcția Pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural 

Național a Județului Botoșani (Repertoriul Arheologic Național - RAN), pe teritoriul orașului 

Ștefănești sunt localizate următoarele situri arheologice (28), desemnate, prin ORDONANȚA nr. 43 

din 30 ianuarie 2000 republicată, zone protejate de interes național: 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

1. 39177.03 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Dealul Horodiuca 

A 286 Long.:27°8’50”, 

Lat.: 47°48’29” 

Așezare deschisă Paleolitic 

Superior 

Gravetian  

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  A 

Așezare deschisă La Tene târziu Daci liberi   

Așezare deschisă Migrații SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie   

2.  39177.04 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Dealul Boboc 

A 260, A 263 Long.:27°9’19”, 

Lat.: 47°48’50” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  B 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua  

Așezare deschisă Medievală 

timpurie 

Suceava - 

Drumul Național 

 

Așezare deschisă Medievală târzie   

3. 39177.08 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Omiteanca 

A 389, A391 Long.:27°10’57”, 

Lat.: 47°46’24” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  

Așezare deschisă Migrații SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie   

4. 39177.09 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Grindul de la 

Pichet 

A231 Long.:27°13’57”, 

Lat.: 47°47’36” 

Așezare deschisă Medievală 

timpurie 

Prodana-Bârlad  

Așezare deschisă Medievală târzie   

5. 39177.05 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Podul Bașeului 

spre Prut 

A 365 Long.:27°12’49”, 

Lat.: 47°47’13” 

Așezare deschisă Paleolitic 

superior 

Gravetian 

oriental 

 

6.  39177.06 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

La Burci (La 

Cimitirul Vechi) 

A 352 Long.:27°12’2”, 

Lat.: 47°48’9” 

Așezare deschisă Paleolitic 

superior 

Gravetian  

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni   

Așezare deschisă Tranziție de la 

eneolitic la bronz  

Horodiștea-

Gordinești  
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua   

Așezare deschisă Hallstatt timpuriu Corlăteni-

Chișinău 

 

Așezare deschisă Migrații  SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie   

Fortificație Medievală târzie   

7. 39177.01 

Cod LMI: 

BT-I-s-B-

01838 

Localitate 

Ștefănești, Punct: 

La Stârcea (La 

Bulboană) 

P 361 Long.:27°12’23”, 

Lat.: 47°47’16” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  

Așezare deschisă Hallstatt târziu -

La Tene timpuriu 

Getică   

Necropolă plană La Tene târziu Daci liberi   

Așezare deschisă Medievală târzie   

8. 39177.07 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Curtea 

Domnească (Între 

Grădini) 

A 275, P 273 Long.:27°11’38”, 

Lat.: 47°48’1” 

Necropolă plană  Hallstatt timpuriu Corlăteni-

Chișinău 

HaB 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni B 

Așezare deschisă Tranziție de la 

eneolitic la bronz  

Horodiștea-

Gordinești 

 

Așezare deschisă Medievală târzie    

Necropola plană Medievală târzie   

9. 39186.01 Localitate 

Bădiuți, Punct La 

Brăhărie 

A 630 Long.: 27°12’59”, 

Lat.: 47°43’46” 

Așezare deschisă Eneolitic    

Așezare deschisă Migrații SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie    

10. 39195.04 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Dealul Botcea 

(La Pietroi) 

A 434 Long.: 27°11’23”, 

Lat.: 47°43’46” 

Așezare deschisă Paleolitic 

superior 

Gravetian  

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni A 

Așezare deschisă Medievală târzie    

11. 39196.01 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Valea Corogea 

A 435 Long.:27°11’10”, 

Lat.: 47°43’10” 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua  

Așezare deschisă Medievală târzie   
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

12. 39827.06 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Fânațul Zahariei 

A 553, A540 Long.:27°12’51”, 

Lat.: 47°44’29” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni  A 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua   

Așezare deschisă La Tene   

Așezare deschisă Migrații SMC    

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Costișa – 

Botoșana 

 

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Suceava – 

Drumul Național  

 

Așezare deschisă Medievală târzie    

13. 39195.05 Localitate 

Bobulești, Punct: 

La Curte  

A 635/1, P 635 Long.:27°13’31”, 

Lat.: 47°45’43” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni B 

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Suceava-Drumul 

Național  

 

Așezare deschisă Medievală târzie    

14. 39195.03 Localitate 

Bobulești, punct: 

La Lutărie 

- Long.:27°12’58”, 

Lat.: 47°45’26” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni   

Așezare deschisă Hallstatt   

Așezare deschisă Migrații SMC   

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Dridu  

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Răducăneni   

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Prodana - Bârlad  

Așezare deschisă Medievală târzie    

15. 39202.02 Localitate Stânca, 

Punct: Dealul 

Râșca Mare  

A 108 Long.:27°11’48”, 

Lat.: 47°50’18” 

Așezare deschisă La Tene târziu Daci liberi  

Necropolă plană  La Tene târziu Daci liberi  

16. 39020.01 Localitate Stânca, 

Punct: Deasupra 

Scruntarului 

A 123 Long.:27°12’52”, 

Lat.: 47°49’55” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni  B 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

17. 39195.06 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Movila Captalan 

A 432 Long.: 27°11’9”, 

Lat.: 47°44’43” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

18. 39202.03 Localitate Stânca, 

Punct: Movila din 

Țarnă 

A 78 Long.:27°10’58”, 

Lat.: 47°49’36” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

19. 39809.05 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila din 

Dealul Murguța 

A 181  Long.:27°8’32”, 

Lat.: 47°48’15” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

20. 39177.12 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila La 

Mlaștină 

A 301 Long.:27°10’9”, 

Lat.: 47°46’42” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

21. 39202.05 Localitate 

Ștefănești – 

Stânca, Punct: 

Movila după 

Fâșie 

F 107 Long.:27°12’33”, 

Lat.: 47°49’49” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

22. 39809.09 Localitate 

Localitate 

Ștefănești – 

Stânca, Punct: 

Movila Rșca 

Mare I 

A 98 Long.:27°11’35”, 

Lat.: 47°49’56” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

23. 39202.07 Localitate 

Localitate 

Ștefănești – 

Stânca, Punct: 

Movila Râșca 

Mare II 

A 98 Long.:27°11’40”, 

Lat.: 47°49’53” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

24. 39202.08 Localitate A 93 Long.:27°10’37”, Movilă (mormânt    
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Movila 

Clin Râșca 

Lat.: 47°50’40” tumular) 

25. 39809.11 Localitate 

Ștefănești - 

Stânca, Punct: 

Movila Popoaia 

A 56 Long.:27°9’47”, 

Lat.: 47°50’24” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

26. 39177.14 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila Ștefan cel 

Mare  

A 260 Long.:27°8’43”, 

Lat.: 47°49’35” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

27.  39202.10 Localitate 

Ștefănești -

Stânca, Punct: 

Movila din Șesul 

Bașeului 

A 19 Long.:27°9’9”, 

Lat.: 47°50’7” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

28. 39177.15 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila Rusului 

A 319 Long.:27°9’25”, 

Lat.: 47°47’49” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

29. 39177.16 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila din 

Puierie 

P 271 Long.:27°10’40”, 

Lat.: 47°48’33” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

30. 39177.17 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila din Șes 

P 271 Long.:27°11’19”, 

Lat.: 47°48’25” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

31. 39177.18 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila Ștefănești 

Est  

A 229 Long.:27°13’44”, 

Lat.: 47°47’59” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

32. 39186.02 Localitate 

Ștefănești – 

P 662 Long.:27°13’22”, 

Lat.: 47°47’11” 

Movilă (mormânt 

tumular) 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Bădiuți, Punct: 

Movila din 

pădurea 

Ștefănești  

33. 39186.03 Localitatea 

Ștefănești – 

Bădiuți, Punct: 

Movila din Gura 

Gârlii  

Pd 668 Long.:27°14’52”, 

Lat.: 47°47’12” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

34. 39186.04 Localitatea 

Ștefănești – 

Bădiuți, Punct: 

Movila Bădiuți 

Nord-Est 

Pd 664 Long.:27°14’50”, 

Lat.: 47°47’37” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

35. 39195.07 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila Răngăuțit 

A 526 Long.:27°13’19”, 

Lat.: 47°44’5” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

36. 39195.08 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila Seicu 

A 521 Long.:27°12’12”, 

Lat.: 47°43’38” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

37. 39195.09 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila din 

Dealul Botcea 

A 434 Long.:27°11’0”, 

Lat.: 47°43’43” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

38. 39195.10 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila Drisleni 

A 432 Long.:27°11’26, 

Lat.: 47°44’16” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

39. 39195.11 Localitatea A 420 Long.:27°10’36”, Movilă (mormânt    
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila din 

Dealul Odăii 

Lat.: 47°45’45” tumular) 

40. 39195.12 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila din 

Dealul Corogea 

A 420 Long.:27°10’39”, 

Lat.: 47°45’56” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

41. 39177.19 Localitatea 

Ștefănești, Punct: 

Movila Hâlboci 

A 309 Long.:27°8’22”, 

Lat.: 47°47’40” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

42. 39202.04 Localitatea 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Dealul 

Foișor 

A 104 Long.:27°12’39”, 

Lat.: 47°49’38” 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua  

43.  39177.10 Localitate 

Ștefănești – punct 

Vatra Târgului 

(Strada 

Botoșanilor) 

- Long.:27°11’46”, 

Lat.: 47°47’47” 

Necropolă plană La Tene târziu  Sarmatică  

Necropolă plană Medievală 

timpurie 

  

44. 39202.11 Localitatea 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Stânca 

Doamnei 

A 108 Long.:27°13’25”, 

Lat.: 47°49’57” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni  B 1 

45. 39186.05 Localitatea 

Ștefănești-

Bădiuți, Punct: În 

Hotar 

A 108 Long.:27°12’33”, 

Lat.: 47°46’19” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  

Așezare deschisă Migrații SMC  

46. 39202.12 Localitatea 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Vatra 

A 191 Long.:27°12’49”, 

Lat.: 47°49’20” 

Așezare deschisă Paleolitic 

mijlociu 

Musteriană  
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Satului 

Sursa: informații furnizate de Direcția Județeană pentru Cultură Culte și Patrimoniu Național Botoșani 
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 B.2. Muzee și colecții publice 

 Pe teritoriul orașului Ștefănești funcționează un muzeu al satului în localitatea Bobulești.  

 

B.3. Arta si tradiţie populară 

În orașul Ștefănești a funcționat o fabrică de ceramică care lucra modele occidentale pentru 

export. Lucra chiupuri mari, castroane, oale de lapte, oale de sarmale, tigăi, teracotă. Între ocupațiile 

de bază se număra și prelucrarea pieilor, fabricarea de cojoace, căciuli. Se organiza târg săptămânal 

și iarmaroc de vite joia. (Sursa: PATJ Botoşani, Studiu de Fundamentare “Valorificarea Potenţialului Turistic şi 

Organizarea Circulaţiei) 

 

 B.4. Instituţii de spectacole şi concerte 

 Conform PATJ Botoșani (în curs de avizare) – Studiul de Fundamentare “Valorificarea 

potențialului turistic și organizarea circulației”, în orașul Ștefănești sunt incluse în categoria 

“resurse turistice” obiectivele culturale: case de cultură / centre culturale / biblioteci. 

 

B.5. Manifestări culturale repetabile 

 În localitățile orașului Ștefănești se sărbătoresc hramurile bisericilor locale. De asemenea, se 

mai practică sporadic tradițiile și obiceiurile de iarnă. 

 În orașul Ștefănești nu sunt organizate evenimente culturale periodice.  

 

 În final, pentru evaluarea resurselor antropice, orașul Ștefănești primește următorul punctaj:  

 

CATEGORIE  PUNCTAJ 

B1. Monumente istorice de interes naţional 1 

I - arheologie  

II - arhitectura  

III- monumente de for public  

IV - memoriale  

B2. Muzee si colecţii publice 1 

I. Muzee 1 

II. Colecţii publice  

B3. Arta si tradiţie populară  0 

I. Festivaluri, târguri obiceiuri, sărbători etc.  

II. Meşteşuguri populare  

B4. Instituţii de spectacole şi concerte  0 

filarmonici, orchestre, formaţiuni instrumentale, 

corale ori vocal instrumentale, 

 

B5. Manifestări culturale repetabile  0 

TOTAL  25 

 

 

C. Infrastructura specific turistică 

 

Etapa a doua a evaluării a constat în evaluarea infrastructurii specific turistice și tehnice, fără 

de care nu se pot desfăşura activităţi turistice de calitate. Evaluarea infrastructurii specific turistice 

din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale a fost realizată de către Institutul Naţional de Cercetare 

- Dezvoltare în Turism pe baza informaţiilor furnizate de Autoritatea Naţională pentru Turism, de 

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie al Ministerului Sănătăţii, 
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Autoritatea Naţională pentru Turism, Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) – Direcţia de 

Exploatare a Cabalinelor, Romanian Convention Bureau – Asociaţia Naţională a Organizatorilor de 

Conferinţe şi Expoziţii. 

Pentru infrastructura specific turistică a fost acordat un punctaj maxim de 20 puncte, 

distribuit pe subcriterii astfel: 

 

CATEGORIE  PUNCTAJ OBȚINUT 

C1. Unităţi de cazare  7 

C2. Instalații de tratament  5 

C3. Săli de conferinţă 6 

C4. Pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu  1 

C5. Alte Instalaţii de agrement 1 

TOTAL  20 

 

 Chiar dacă orașul Ștefănești prezintă unele valenţe turistice naturale, 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 orașul 

Ștefănești nu funcţionează nici o astfel de unitate.  Prin urmare, pentru criteriul “infrastructură 

specific turistică” teritoriul orașului Ștefănești primește 0 puncte.  

 

 În cadrul potențialului antropic al orașului Ștefănești se distinge o categoria aparte, mai 

precis potențial antropic tehnico-economic, reprezentat de Barajul Hidrotehnic Stânca – Costești, 

amenajat pe râul Prut.  

 

 

 D. Infrastructura tehnică 

 

 Evaluarea infrastructurii tehnice a fost realizată de INCD URBANPROIECT și au fost 

acordate nivelului de echipare tehnică al unităţilor teritorial administrative maxim 30 puncte. În 

cadrul infrastructurii tehnice se analizează accesibilitatea la infrastructura de transport, prezența 

infrastructurii edilitare, dezvoltarea serviciilor de telecomunicații. 

Pentru evaluarea accesibilităţii la infrastructura majoră de transport s-a avut în vedere 

prezenţa pe teritoriul acestora a unor căi/noduri majore de transport de călători, condiţie esenţială 

pentru ca un teritoriu să poată fi inclus în activitatea turistică. 

Din cele 30 de puncte prin care s-a evaluat importanţa echipării tehnice a unei localităţi 

pentru desfăşurare unei activităţi turistice, 16 au fost direcţionate către criteriul accesibilităţii. Cei 

patru indicatori care au fost luaţi în considerare pentru a evalua accesul direct al unităţilor 

administrativ teritoriale la reţeaua majoră de transport au fost ponderaţi în funcţie de importanţa 

acestora într-o reţea internaţională de transport precum şi de intermodalitate în transportul de 

călători. 

 

 D.1. Accesul la infrastructura majoră de transport 

 

Orașul Ștefănești este străbătut de 3 drumuri naționale: DN 29 D, DN 24 C, DN 29 E. 

Orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de cale ferată. Prin urmare, evaluarea accesului la 

infrastructura majoră de transport a condus la obținerea următorului punctaj: 
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CRITERIU DENUMIRE  PUNCTAJ EVALUARE 

Indicatori Accesul direct la infrastructura majoră de 

transport  

2,5 0,5 

 Port  0 0 

 Aeroport național/internațional 0 0 

 Acces la drum european (E) 0 0 

 Acces la drum național și/sau cale ferată (DN 

și / sau CF) 

2,5 0,5 

Sursa:http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/bot

osani/infra_tehnica.pdf 

 

 
Imag. 18: Probleme de accesibilitate la nivel de UAT în județul Botoșani 

Sursa: Studiul de Fundamentare “Valorificarea potențialului turistic și organizarea circulației”, PATJ Botoșani, pag. 
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http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf
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În urma analizei gradului de accesibilitate al unităților administrativ – teritoriale din județul 

Botoșani, orașul Ștefănești se încadrează în categoria unităților administrativ-teritoriale de bază cu 

grad de accesibilitate scăzut (Sursa: Studiul de Fundamentare “Valorificarea potențialului turistic și organizarea 

circulației”). 

În ceea ce privește clasificarea unităților teritorial administrative după problemele de 

accesibilitate și transport, orașul Ștefănești este clasificat drept unitate administrativ teritorială cu 

probleme medii de accesibilitate și transport. (Sursa: Studiul de Fundamentare “Valorificarea potențialului 

turistic și organizarea circulației”). 

 

 
Imag. 19: Probleme de accesibilitate la nivel de UAT în județul Botoșani 

Sursa: Studiul de Fundamentare “Valorificarea potențialului turistic și organizarea circulației”, PATJ Botoșani, pag. 
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 D.2. Infrastructura edilitară 

 

Problemele de infrastructură și căi de comunicații se corelează și cu problemele de echipare 

tehnico - edilitară a localităților și alte probleme de echipare tehnică generală a UAT – urilor 

(protecție la inundații și alunecări, folosirea de resurse regenerabile de energie, acces la telefonie 

mobilă și Internet, etc.).  

 Conform Studiului de Fundamentare “Valorificarea potențialului turistic și organizarea 

circulației”, orașul Ștefănești face parte din categoria unităților teritoriale de bază cu probleme 

reduse de echipare și gospodărirea apelor. 
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Imag. 20:Probleme de accesibilitate la nivel de UAT în județul Botoșani 

Sursa: Studiul de Fundamentare “Valorificarea potențialului turistic și organizarea circulației”, PATJ Botoșani, pag. 

70 

 

În localitățile care intră în componența orașului Ștefănești rețeaua de alimentare cu apă 

potabilă este distribuită astfel:  

 localitatea Ștefănești – 4 km,  

 localitatea Ștefănești Sat – 2,8 km,  

 localitatea Stânca – 2 km,  

 localitatea Bădiuți – 1 km,  

 localitatea Bobulești – 3 km.  

Rețeaua de canalizare este prezentă doar în localitatea Ștefănești, având o lungime de 4 km.  

Orașul Ștefănești nu beneficiază de alimentare cu gaze naturale.  

 

CRITERIU  DENUMIRE  PUNCTAJ EVALUARE 

Indicatori Furnizarea de servicii publice de 

gospodărire comunală - 

Infrastructura edilitară 

2,5 0,5 

 Alimentare cu apa, canalizarea 

apelor uzate şi pluviale 

2,5 0,5 

 Alimentarea cu gaze naturale 0 0 

Sursa: 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/i

nfra_tehnica.pdf 
 

 

 D.3. Infrastructura de telecomunicații 

 

CRITERIU  DENUMIRE  PUNCTAJ EVALUARE 

Indicatori Furnizarea serviciilor de 

comunicaţii electronice – 

infrastructura de telecomunicaţii 

5 1 

 Acoperirea GSM/ Telefonie la 

punct fix 

5 1 

Sursa: 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/i

nfra_tehnica.pdf 

 

 În concluzie, pentru infrastructura tehnică, în urma evaluării s-a obținut următorul punctaj:  

 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf


 

Reactualizare Plan Urbanistic General al Orașului Ștefănești,  

Judeţul Botoşani  

Faza II: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  
 

Pag 

149/415 

 

CRITERIU  DENUMIRE  PUNCTAJ EVALUARE 

 

 

 

Indicatori 

Infrastructura tehnică 10 2 

Accesul direct la infrastructura majoră de 

transport  

2,5 0,5 

Furnizarea de servicii publice de gospodărire 

comunală - Infrastructura edilitară 

2,5 0,5 

Furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 

– infrastructura de telecomunicaţii 

5 1 

Sursa: 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/i

nfra_tehnica.pdf 

 

 În total, în urma evaluării tuturor criteriilor care constituie potențialul turistic, orașul 

Ștefănești a obținut următorul punctaj:  

 

CRITERIUL PUNCTAJUL 

Resurse turistice naturale  10 

Cadru natural  6 

Factori naturali terapeutici 1 

Arii naturale protejate  3 

Resurse turistice antropice  1 

B1. Monumente istorice de interes naţional 0 

B2. Muzee si colecţii publice 1 

B3. Arta si tradiţie populară 0 

B4. Instituţii de spectacole şi concerte 1 

B5. Manifestări culturale repetabile 0 

Infrastructura specific turistică 0 

Infrastructura tehnică 10 

Accesibilitatea la infrastructura majoră de transport  2,5 

Dezvoltarea infrastructurii edilitare  2,5 

Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații 5 

TOTAL  21 

Sursa: 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/s

inteza.pdf 

 

 În urma evaluării potențialului turistic al orașului Ștefănești a rezultat un punctaj de 21 

puncte din 100 posibile. Este un punctaj relativ mic, care se datorează pe de o parte lipsei 

monumentelor istorice de interes național, inexistenței elementelor infrastructurii specific turistice, 

infrastructurii edilitare incomplete, accesibilității reduse din punct de vedere al prezenței 

intrastructurii de transport feroviar și aerian. Orașul nu este alimentat cu gaz metan, populaţia 

utilizând fie butelii cu gaz fie lemn/alte deșeuri vegetale. Orașul Ștefănești este electrificată în 

totalitate, există acces la reţeaua de telefonie fixă și mobilă. Sunt necesare însă ample investiţii atât 

în continuarea realizării investiţiilor publice cât şi în ceea ce priveşte modernizarea locuinţelor 

populaţiei.  

 Totuşi, apreciem că, o dată dezvoltată infrastructura edilitară completă şi construirea unor 

unităţi de cazare şi alimentaţie, orașul Ștefănești poate dezvolta turismul de agrement, turismul de 

pescuit sportiv, ecoturismul (birdwatching), turismul de tranzit.  

 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/infra_tehnica.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/sinteza.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/sinteza.pdf
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Analiza SWOT privind stadiul actual de dezvoltare economico – socială 

 

 A. Puncte tari:  

 Accesibilitate rutieră bună – orașul este străbătut de 3 drumuri naționale: DN 29 D, DN 24 

C, DN 29 E;   

 Producţie agricolă specializată pe cereale, plante tehnice, lapte (ferme de creștere a 

bovinelor pentru lapte).  

 Potenţial agricol ridicat: 80,65% din teritoriul orașului reprezintă teren agricol și 80,45% din 

agricol reprezintă terenul arabil;  

 50,61% din terenul agricol al orașului Ștefănești este încadrat în clasa II de calitate;  

 Valoare indicelui de arealitate: 1,39 ha teren agricol/loc., se apropie de media națională (1,4 

ha teren agricol/loc.); 

 Favorabilitate mare pentru culturile cerealiere și cultura plantelor tehnice; 

 Suprafețele mari cultivate cu porumb și plante de nutreț susțin sectorul creșterii animalelor;  

 Diversificarea gamei de culturi agricole, în care au fost introduse plante tehnice noi (soia, 

rapiță); 

 Este din ce în ce mai evidentă asocierea terenurilor agricole, făcându-se astfel tranziția către 

o agricultură generatoare de profit;  

 Creșterea ponderii terenurilor agricole exploatate de persoane juridice: în 2010, 58,68% din 

terenul agricol era exploatat in sistem individual, gospodăresc, în timp ce 41,32% din terenul 

agricol era exploatat de către societăți și asociații familiale cu formă juridică; 

 Încărcătura de animale / 100 ha exprimată în Unităţi Vită Mare (UVM) / 100 ha este de 37,1 

UVM / 100 ha arabil + păşuni+fâneţe, respectiv 0,37 UVM / 1 ha, sub valoarea optimă de 1 

UVM / ha;  

 Există unități economice (asociații familale, societăți economice cu răspundere limitată) ce 

desfășoară activități de cultivare şi exploatare a terenurilor agricole;  

 Valoare redusă a raportului de dependență demografică (64,37% în anul 2010), evidențiind 

faptul că orașul Ștefănești ar deține o valoare acceptabilă a „poverii economice” pe care 

populația productivă ar susține-o. 

 În satul Bobulești este amenajat un muzeu sătesc;  

 Prezența pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești a unor arii naturale protejate, ce pot 

fi valorificate în cadrul turismului ecologic;  

 Existența a 3 izvoare cu ape sulfuroase reprezintă premisa înființarii unei baze locale de 

tratament balneo-climateric; 

 Prezența obiectivelor arhitectonice și a unei bogate moșteniri evreiești pot fi de asemenea 

valorificate în cadrul turismului cultural;    

 Pe teritoriul orașului există urme şi vestigii ale vechilor civilizaţii – situri arheologice; 

 

 

B. Puncte slabe: 

 

 Situație contradictorie între numărul mare de unități economice active în domeniul 

comerțului și contribuția mică a acestui sector la cifra de afaceri și în ceea ce privește 

numărul de salariați;  

 Activism antreprenorial redus; 

 Ponderea foarte redusă a terenurilor agricole încadrate în clasa I de calitate (terenuri 

superioare d.p.d.v. calitativ) – doar 2,44%  din terenurile agricole;  

 Terenurile agricole sunt încadrate majoritar în clasele II, III, IV de pretabilitate, desemnând 

terenuri afectate în diferite grade de fenomene de degradare;  

 Diminuarea suprafețelor ocupate cu vii și livezi – factor care contribuie la reactivarea 

alunecărilor de teren și a fenomenelor de degradare; 
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 Fluctuații ale producției agricole vegetale; 

 Reducerea pe ansamblu a efectivelor de animale;  

 Producția agricolă de origine animală, s-a redus în intervalul 1995 – 2012; 

 Gradul redus de mecanizare al lucrărilor agricole - gradul de încărcare pentru un tractor în 

2010 era de 118,24 ha / tractor fizic, de 2,18 ori mai mult decât media pe ţară - 54 ha 

arabil/tractor și enorm comparativ cu media în Uniunea Europeană - aproximativ 13 ha / 

tractor. 

 Suprafața forestieră / locuitor de 0,1 ha suprafață împădurită / locuitor indică faptul că 

teritoriul orașului Ștefănești este deficitar din punct de vedere al gradului de împădurire;  

 Prezența potențialului hidric nu se resimte în economia orașului, gradul de valorificare al 

rețelei hidrogradice, fie ea de suprafață / subterană, fiind, în prezent, scăzut. 

 Agricultura de subzistență desfășurată pe exploatații mici, individuale, este de cele mai 

multe ori neprofitabilă; 

 Numărul (încă) mic al asociațiilor agricole; 

 Fragmentarea mare a exploatațiilor agricole aparținând gospodăriilor populației; 

 Anumite suprafeţe din terenurile agricole sunt afectate de eroziune de suprafaţă, compactare, 

gleizare, exces de umiditate, inundații; 

 Cultura porumbului în monocultură favorizează eroziunea solului; 

 Forţa de muncă îmbătrânită din agricultură care utilizează tehnici şi practici agricole 

învechite; 

 Nivel scăzut de echipare cu utilaje agricole;  

Nivel scăzut de echipare a exploatațiilor agricole cu spații de epurare și bazine dejecții – 

lipsa acestor dotări conduce la poluarea solului și a apei freatice cu nitriți;  

 Lipsa calificării şi instruirii agriculturilor; 

 Infrastructura edilitară deficitară nu atrage investitori în sectorul productiv;  

 Calitatea căilor rutiere comunale și sătești necesită îmbunătăţiri (îmbrăcăminte de pietriș şi 

drumuri de pământ, impracticabile pe vreme ploioasă); 

 În orașul Ștefănești nu există cabinet stomatologic;  

 Dotările sportive standardizate sunt inexistente – nici o unitate şcolară nu beneficiază de sală 

de sport şi teren de sport amenajat;  

 Activităţile turistice sunt inexistente, nu există preocupări de valorificare a potenţialului 

turistic al orașului; 

 Numărul redus de locuri de muncă din oraș determină migraţia populaţiei tinere;  

 Veniturile scăzute ale populaţiei – cel mai mare procent al veniturilor populaţiei provine din 

agricultură, care, nefiind una performantă nu permite obţinerea unor venituri ridicate. 

 

 

 C. Oportunităţi: 

 

 Stimularea proprietarilor de terenuri de a se organiza în forme de asociere; din care să 

rezulte exploataţii agricole pe suprafeţe mari, viabile din punct de vedere economic;  

 Creşterea dimensiunilor şi competitivităţii gospodăriilor ţărăneşti ca ferme agricole familiale 

comerciale moderne; 

 Dezvoltarea culturilor cerealiere în care există potențial de creștere a productivității / ha prin 

aplicarea unor agrotehnici mai eficiente;  

 Intensificarea și stimularea dezvoltării legumiculturii realizate în sistem ecologic;  

 Valorificarea terenurilor degradate prin reînființarea plantațiilor pomicole, în regim 

ecologic;  

 Există potențial de furnizare a materiei prime necesare pentru biodiesel, respectiv ulei 

vegetal prin cultivarea plantelor tehnice: floarea soarelui, soia, rapiță; 
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 Dezvoltarea sectorului agricol, cu accent pe dezvoltarea unei agriculturi “biologice” sau 

“organice”, conform cerinţelor UE; 

 Stimularea tinerilor de a se întoarce în mediul rural pentru a prelua ulaţi să se întoarcă la 

ţară, să preia gospodăriile părinţilor şi să le conducă după reguli noi, de competitivitate; 

 Acordarea de stimulente tinerilor fermieri;  

 Înfiinţarea unui centru de preluare şi colectare a produselor agricole în vederea valorificării 

surplusului local;  

 Organizarea de cursuri de specializare pentru agricultorii locali;  

 Împădurirea terenurilor degradate prin programe de împădurire, crearea de arii mozaic 

(alternanţa culturi agricole-pădure); 

 Revigorarea activităţilor meşteşugăreşti; 

 Organizarea şi modernizarea spaţiilor comerciale pentru respectarea standardelor actuale de 

siguranţă şi igienă; 

 Asigurarea diversităţii şi calităţii produselor comercializate; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere a orașului prin pietruirea şi asfaltarea drumurilor 

comunale și sătești; 

 Creşterea numărului de cadre didactice în învățământul gimnazial;  

 Cadru legislativ care stimulează implicarea sectorului privat în furnizarea de servicii sociale; 

 Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale va contribui la revitalizarea tradițiilor și 

obiceiurilor populare locale;  

 Amenajarea terenului de sport din localitatea Ștefănești şi construirea de săli de sport la 

unităţile de învăţământ;  

 Potențial de dezvoltare a turismului: turism de agrement, turism ecologic, turism de pescuit 

sportiv;  

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport în vederea creşterii gradului de 

atractivitate a orașului pentru investitorii din domeniul productiv;  

 Sprijinirea şi stimularea vieţii culturale în scopul păstrării şi transmiterii tradiţiilor şi 

obiceiurilor populare.  

 

 

 D. Riscuri: 

 

 Eroziunea solurilor, compactarea, seceta, diminuează fertilitatea şi rata de regenerare a 

solurilor;  

 Restrângerea suprafeţei cultivate şi lăsarea terenurilor în pârloagă;  

 Rezistenţa la schimbare şi mentalităţile învechite ale populaţiei vârstnice; 

 Tendinţa de aridizare a climatului va determina scăderea producţiilor agricole vegetale şi, 

indirect, scăderea producţiei agricole animale;  

 Creşterea numărului de animale poate determina depăşirea capacităţii de suport a păşunilor, 

cauzând degradarea acestora, 

 Concurenţa produselor agricole din import;  

 Menţinerea unei capacităţi scăzute de adaptare a sistemelor de producţie la cerinţele 

economiei de piaţă; 

 Migrarea tinerilor absolvenți de studii medii și superioare în străinătate; 

 Nivelul redus de trai în mediul rural poate accentua unele boli pe fondul consumului de 

alcool şi al fumatului; 

 Îmbătrânirea forţei de muncă prin emigrarea populaţiei tinere; 

 Emigrarea populaţiei tinere va conduce la pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 
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2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 

 

 

 

Orașul Ștefănești este situat în partea de est a judeţului Botoşani, la granița cu Republica 

Moldova, în vecinătatea acumulării de la Stânca-Costești, pe cursul superior al râului Prut, la 52 km 

distanţă de orașul Săveni şi la 50 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa judeţului
12

. 

Din punct de vedere economic, orașul Ștefănești, fostă comună până în anul 2004, își 

menține și perpetuează profilul agrar. 

Comuna Ștefănești a existat până în anul 2004, ulterior, prin legea nr. 79/2004, devine la 1 

aprilie 2004 oraș. În prezent, orașul Ștefănești are în componenţă 5 localități: Ștefănești, Ștefănești-

Sat, Bădiuți, Bobulești și Stânca, cu efective demografice diferite ca dimensiune, influenţate fiind 

de localizare, de condițiile economice și de specificul resurselor avute la dispoziție. 

Evoluţia istorico - economică a urbei a impus anumite particularităţi structurilor 

demografice, reflectate în grupele de vârstă şi intensitatea mişcării naturale şi a celei mecanice 

(migratorii).  

În cele ce urmează, se va trece în revistă evoluţia numerică a populaţiei orașului Ștefănești, 

înregistrată la recensăminte, precum şi anual, la 1 ianuarie, în intervalul 1990-2010
13

. De asemenea, 

se vor identifica particularităţile structurii populaţiei şi ale componentelor sale (natalitate, 

mortalitate, migraţie), structura pe grupe de vârste și sexe, structura populației după statutul 

profesional, analiza forței de muncă etc., în vederea stabilirii unor repere indispensabile realizării 

estimării evoluţiei socio-demografice pentru următorul deceniu. 

S-au utilizat, la elaborarea studiului, datele statistice furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică 

Botoşani, informaţiile preluate de pe portalul TEMPO-Online, furnizat de Institutul Național de 

Statistică INSSE - disponibil la adresa http://statistici.insse.ro/shop/, datele preliminarii de la 

Recensământul din 2011, date extrase din “Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Ștefănești 

2007-2027”, date preluate din Planul Urbanistic General, ediția 2005. 

 

2.5.1. Evoluţia şi densitatea populaţiei 

 

2.5.1.1. Evoluţia populaţiei orașului Ștefănești 

 

La 1 ianuarie 2010 orașul Ștefănești avea o populaţie de 5.620 locuitori, dintre care 2.819 

persoane de sex feminin, reprezentând 50,16% din totalul populației orașului.  

Pentru a estima fenomenul demografic de pe teritoriul orașului Ștefănești s-au luat în 

calcul valorile oficiale înregistrate la recensământe, din intervalul 1912-2011. Global, evoluţia 

populaţiei la recensăminte arată o scădere de peste 2.218 persoane în intervalul de circa 100 ani, de 

la o valoare de 7.310 de locuitori recenzată în 1912, până la un minim de 5.092 de locuitori în 2011. 

Considerând ca bază (referință - 100) recensământul din 1912, observăm valoarea maximă 

în anul 1941 de 9764 locuitori, ca urmare a unei perioade de relativă stabilitate economică pentru 

târgul moldovenesc Ștefănești, într-o zonă de vad comercial. La polul opus acestui interval se află 

perioada contemporană, anul 2011 consemnând minimul de locuitori, respectiv 5.092 de persoane, 

după anii consecutivi de decădere econonimă și exod urban.   

Această tendință de depopulare se înscrie în registrul general de scădere a populației ca 

urmare a migrației masive către alte zone ale țării (în special spre alte medii urbane mai înstărite) și 

spre statele externe.  

                                                 
12

 Distanța s-a calculat între primării 
13

 În unele situații, datele sunt și din anii 2011 și 2012 

http://statistici.insse.ro/shop/
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Analizând în detaliu etapa contemporană, se constată că în perioada intercensitară 1992-

2002, populația din Ștefănești cunoaște un ușor reviriment pozitiv, crescând cu 143 de locuitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: INSSE 2011, date furnizate de DJS Botoșani, PATJ Botoșani 2010  

 

Cu toate că datele de la Recensământul din anul 2011 sunt preliminarii, se consemnează o 

scădere puternică a numărului de locuitori, de circa 536 de locuitori, ajungând la o valoare de 5.092 

de persoane recenzate. Acest declin demografic poate fi pus pe seama condițiilor economice 

nefavorabile din ultimii ani, dar și a unui aflux de emigranți din eșalonul populației tinere.  

Evoluția anuală a populației orașului Ștefănești se va analiza utilizând datele statistice 

furnizate de Serviciul TEMPO-Online - https://statistici.insse.ro/shop/, precum și informațiile 

furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani. 

 
Sursa: Serviciul Tempo-Online : https://statistici.insse.ro/shop 

 

                                                 
14

 Datele de la recensământul din anul 2011 sunt preliminarii 

Recensământ 

Populația 

 

(Nr. persoane) 

dinamică 

recensământ 

% 

(bază în lanț) 

1912 7.310 100 

1930 8.891 121.63 

1941 9.764 133.57 

1948 7.770 106.29 

1956 6.891 94.27 

1966 6.731 92.08 

1977 6.864 93.90 

1992 5.485 75.03 

2002 5.628 76.99 

2011
14

 5.092 69.66 

https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop
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Analizând graficul de mai sus observăm că populația stabilă (consemnată la 1 ianuarie) 

urmează o ușoară tendință de descreștere, cu o serie de fluctuații. Se individualizează trei etape : 

- etapa 1990-1992; în această scurtă sub-etapă se înregistrează un declin demografic, 

de la 5.631 de locuitori la începutul anului 1990 către minimul din anul 1992 de 5.484 de 

persoane. Această scădere, de 147 de locuitori survine ca urmare a diminuării ratei natalității 

pe fondul decăderii economice generalizate.  

- etapa 1992-2006; reprezintă singura etapa cu o creștere a populației. De la minimul 

din 1992 de 5.484 de locuitori se ajunge la 5.807 persoane în 2006. Creșterea procentuală de 

5,88 %, de circa 323 de persoane este pusă pe seamă unui comportament demografic de tip 

“retur rural” și a unei natalități crescute.  

- etapa 2006-2012; constituie o etapă de declin demografic negativ susținut, de la 

5.807 de locuitori consemnați în 2006, ajungând către anul 2012 la 5.591 de locuitori, o 

scădere de 216 de persoane. Tendința denatalistă și un grad de îmbătrânire accentuată a 

populației coroborată cu emigrația internă (către alte centre urbane) și emigrația 

internațională (preponderent către statele vest-europene) au condus la acest comportament 

de depopulare a zonei. 

 

Analizând întreg intervalul 1990-2011, putem constata că și orașul Ștefănești se înscrie în 

“registrul negativ” al localităților caracterizate de declin demografic. 

Evoluția populației pe sate, conform recensămintelor din anii 1992 și 2002 evidențiază o 

creștere a populației în localitățile Ștefănești, Bădiuți și Bobulești, la polul opus aflându-se 

localitățile componente Ștefănești-Sat și Stânca. 

Creșterea cea mai puternică se consemnează în localitatea Bădiuți, înregistrându-se un plus 

procentual de 16,36 % în anul 2002, față de 1992. Cel mai populat sat este Bobulești, cu 1.422 de 

locuitori. Reședința de oraș reprezentată de localitatea Ștefănești deține locul secund în ierarhia 

demografică, înregistrând 1.281 de locuitori în anul 2002.  

Sursa: date furnizate de DJS Botoșani 
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  Sursa: Serviciul TEMPO-Online http://statistici.insse.ro/shop 

 

Analizând diagramele de mai sus și harta anterioară, observăm o distribuție destul de 

omogenă a populației în cele 5 sate componente, având de a face cu o unitate administrativă 

echilibrată din punct de vedere al distribuției populației. Din perspectiva diacronică se observă o 

serie de schimbări, localitatea Bădiuți având cea mai mare creștere procentuală. Astfel, Bădiuți 

deținea în 1992 14% din populația orașului pentru ca în anul 2002 să ajungă la 16% din totalul 

populației orașului. La extrema cealaltă, localitatea Stânca deținea un procent de 18 % din totalul 

populației orașului Ștefănești în 1992, pentru ca în anul 2002 să dețină un procent mai redus, de 16 

% din populația totală a orașului.  

 

 

2.5.1.2. Densitatea populaţiei 

 

Evoluţia densităţii populaţiei orașului Ștefănești în perioada 1990 - 2012 este prezentată în 

diagrama următoare:  

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online http://statistici.insse.ro/shop 

 

Densitatea populaţiei în orașul Ștefănești, consemnată în perioada 1990 - 2012 a urmat 

aceeași curbă de evoluție ca și populația. Astfel, pe intervalul 1990 - 2011 valorile densității s-au 

redus, de la 58,24 loc./kmp în 1990 la 57,82 loc./kmp în 2012.  

Comparând valorile densității la nivelul unității administrativ teritoriale Ștefănești cu 

valorile densității populației în județul Botoșani, rezultă că densitatea populației din zona analizată 

http://statistici.insse.ro/shop
http://statistici.insse.ro/shop
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este net inferioară densității populației la nivel de județ. De exemplu, la Recensământul Populației și 

Locuințelor din anul 2002 în Ștefănești densitatea era de 59,61 loc./kmp, în timp ce la nivel de județ 

densitatea reprezenta o valoare de 90,8 loc./kmp. La ultimul recensământ, cel din anul 2011, 

densitatea în Ștefănești era de 57,82 loc./kmp, iar în județul Botoșani acest indicator era, de 

asemenea, în scădere la 80 loc./kmp.  

 

2.5.2. Structura populaţiei 

 

Structura populaţiei se referă la acele caracteristici ale grupelor umane care pot fi măsurate 

sau cuantificate, precum vârsta, genul, limba, naţionalitatea, religia sau activitatea economică, dar şi 

la aspecte calitative, cum sunt cele sociale sau culturale. Analiza acestor caracteristici evidenţiază 

diversitatea populaţiei reflectată atât în plan demografic, cât şi în plan socio-economic şi cultural. 

 

a) Structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei 

 

Vârsta şi sexul (genul), numite şi „caracteristici demografice fundamentale” prezintă o 

importanţă deosebită, dată fiind semnificaţia lor pentru analiza demografică, economică sau socială. 

Astfel, natalitatea, mortalitatea sau fertilitatea variază în funcţie de vârsta populaţiei, gen, rata de 

activitate, gradul de ocupare a populaţiei, ca şi de mobilitatea acesteia în teritoriu. 

Structura pe grupe de vârstă este expresia divizării populaţiei totale a unei comunităţi în 

efective anuale, cincinale, decenale sau, cel mai adesea, în trei categorii semnificative, 

corespunzătoare populaţiei tinere, adulte şi vârstnice. 

 Analiza populației pe grupe de vârste în orașul Ștefănești se va analiza pe efective cincinale 

și grupe mari de vârstă. 
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Sursa: date prelucrare după informații furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO Online 

(https://statistici.insse.ro/shop) 

Analizând diagrama anterioară, observăm că la nivelul anului 1995, structura demografică 

a orașului Ștefănești se caracteriza prin următoarele aspecte:    

- populația tânără este destul de slab reprezentată, piramida având o bază îngustă 

(eșantionul de vârstă 0 - 4 ani) continuând cu segmentul de vârstă 5 - 9 ani mai extins 

și finalizând cu unul mai restrâns din 10 - 14 ani;  

- eșantionul inferior de vârstă al populației adulte (15 - 29 ani) este mai bine 

reprezentat; în schimb, cohorta de vârstă medie al populației adulte este foarte 

restrânsă neputând asigura reînnoirea populației; numărul mic de locuitori cu vârste 

între 35 - 44 ani corespunde persoanelor născute în intervalul 1956 - 1966, perioadă 

care, în România, s-a caracterizat printr-o natalitate foarte scăzută; 

- eșantionul de vârstă 55 - 59 ani și 60 - 64 ani, considerate eșantioane superioare de 

vârstă ale populației adulte cresc numeric;  

- referitor la populația îmbătrânită, începând cu segmentul de vârstă 70 - 74 ani, 

pierderea membrilor din grupele de vârstă se accelerează, determinând îngustarea 

piramidei spre vârf, cea mai slab reprezentată categorie de vârstă fiind cea peste 85 

ani. 
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Sursa: date prelucrare după informații furnizate de Institutul Național de Statistică –  

Baza de date TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Față de structura populației pe grupe de vârstă și sexe din anul 1995, la nivelul anului 2000 

se observă o serie de modificări. Segmentul de vârstă 0-9 ani este mai redus valoric, pe când grupa 

de populația 10-14 ani este mai mare.  

În schimb, segmentul de vârstă 20-34 ani este mai numeros, asigurând o forță de muncă 

crescută, ceea ce se traduce într-un grad crescut de înlocuire a populației vârstnice.   

Per total, în cei 5 ani scurși în perioada 1995-2000, piramida vârstelor a înregistrat o scădere 

a bazei, eșantionul 0-19 ani s-a redus numeric, mijlocul piramidei fiind reprezentativ, iar vârful, 

caracteristic populației vârstnice, se subțiază.  
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică –  

Baza de date TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Anul 2005, conform piramidei vârstelor, consemnează o modificare a bazei (eșantionul 0-4 

ani și 5-9 ani crește valoric), o consolidare a mijlocului (eșantionul 30-34 ani, 35-39 ani și 50-54 

ani) și o subțiere a vârfului (cel puțin pentru eșantionul populației vârstnice masculine 75-79 ani și 

85 și peste).  

Per ansamblu, anul 2005 edifică o creștere a bazei, un eșantion tânăr valoric, ce va 

reprezenta populația aptă de muncă necesară înlocuirii în viitor a populației vârstnice. Anul 2005 

continuă să “însănătoșească” structura pe grupe mici de vârste. 

 

https://statistici.insse.ro/shop
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică –  

Baza de date TEMPO (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

În anul 2010, populația orașului Ștefănești a continuat trendul descendent, ratele scăzute de 

natalitate observându-se la nivelul bazei piramidei vârstelor. Scăderi valorice se înregistrează în 

eșantioanele de vârstă 0-4 ani, 15-19 ani și 25-29 ani.  

Valori constante sau ușor crescute de consemnează în “zonele” de vârstă 30-34 ani, 35-39 

ani și 40-44 ani. Începând cu ecartul de vârstă 45-49 ani se înregistrează scăderi accentuate ale 

numărului de locuitori, cu ușoare abateri pozitive în 55-59 ani și 85 ani și peste.  

Concluzionând, din perspectiva uzitării reprezentării grafice a populației pe grupe de vârstă 

sub formă de piramidă, putem afirma că forma de amforă relevă ponderea ridicată a populației 

adulte, iar populația tânără și vârstnică cu ponderi relativ reduse.  

Pentru a evidenția mutațiile structurale demografice, structura populației va fi analizată pe 

grupe mari de vârstă, din 5 în 5 ani. 
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Sursa: Baza de date TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Analizând structura pe grupe mari de vârstă la nivelul orașului Ștefănești, constatăm 

următoarele: 

- grupa de vârstă 0 -14 ani se menține ca și procent (20% din totalul populației), cu o 

ușoară creștere în 2000, când se înregistrează o valoare de 21 %.  

- grupa de vârstă 15-59 ani înregistrează o creștere constantă. În anul 1995 reprezenta 51 % 

din populația totală, pentru ca  în 2000 să crească la un procent de 52 %. Anul 2005 

consemnează o creștere valorică a acestui eșantion, ajungând să dețină circa 55 % din 

totalul populației orașului Ștefănești. După cinci ani, în 2010 populația adultă deține 56 % 

din total.  

- ponderea populației din grupa de vârstă peste 60 ani (populația vârstnică) urmează un 

declin valoric de-a lungul celor 20 ani de analiză. În 1995 deținea un procent de sub 30 

%, respectiv 29 %, pentru ca în 2000 să ajungă la 27 % din totalul populației. Anul 2005 

consemnează o valoare redusă la 25 % din total, iar în anul 2010 populația vâstnică 

ajunge la 25 % din populația totală înregistrată în orașul Ștefănești.  

 

Comparativ, structura demografică a populației pe grupe mari de vârstă la nivel național 

este următoarea:  
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Sursa: Baza de date TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Populația tânără, din cohorta 0 - 14 ani deține, în orașul Ștefănești, o pondere de 20 %, cu 

4,85% mai mult decât ponderea la nivel național. Populația adultă, cu vârsta cuprinsă între 15 - 59 

ani reprezintă, în orașul Ștefănești, 56 % din populația totală, în timp ce la nivel național ponderea 

acestui segment de vârstă este de 64,74%, cu 8,74 % mai mult. Populația îmbătrânită, de peste 60 de 

ani deține o pondere de 24 % din populația totală a orașului Ștefănești în timp ce la nivel național 

acest segment de vârstă reprezintă doar 20,10% din totalul populației. În urma acestei analize 

comparative rezultă că populația orașului Ștefănești are o structură demografică ușor îmbătrânită 

comparativ cu structura demografică la nivel național, iar resursele de forță de muncă sunt destul de 

crescute, asigurând într-o oarecare proporție înlocuirea generațiilor. De asemenea, creșterea 

populației la nivelul orașului ar avea tendințe crescătoare pe viitor, ca urmare a unei rezerve 

valorice din ecartul populației 0 - 14 ani. 

Ponderea destul de redusă a populației tinere este un indicator al tendinţei de îmbătrânire a 

populaţiei, punând în pericol în viitor asigurarea cu resurse suficiente de forță de muncă a orașului. 

Creşterea în viitor a ponderii populaţiei de peste 60 de ani va genera probleme legate de cerinţele 

crescute pentru serviciile de sănătate şi asistenţă medicală şi socială, deoarece, de cele mai multe 

ori, această populaţiei este săracă, traiul de zi cu zi fiind bazat pe veniturile din pensii şi din 

activităţile agricole din gospodărie.  

Conform Atlasului României ediția 2006, luând în calcul dinamica demografică din 

perioada 1956-2002, din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a populaţiei, orașul 

Ștefănești intră în categoria unităților administrativ-teritoriale cu dinamică dezechilibrată, 

declin accentuat.   

Cea mai mare pondere din total este deţinută, în cei 4 ani analizați, de grupa adultă 

(intervalul 15-59 de ani), care a fost în uşoară creștere (56% în 2010), ceea ce înseamnă că teritoriul 

dispune în prezent de un efectiv suficient de forţă de muncă.  

În ceea ce priveşte grupa tânără, în general se consideră că populația unei unități 

administrativ-teritoriale se caracterizează printr-o structură demografică echilibrată și în creștere 

atunci când segmentele de vârstă sub 20 de ani deţin peste 35% din totalul populaţiei. În cazul în 

care grupa de vârsta de până la 20 de ani reprezintă sub 35% din totalul populaţiei, se consideră că 

structura demografică a unității este afectată de fenomenul de îmbătrânire, aşa cum este situaţia 

orașului Ștefănești, unde populația tânără 0 - 19 ani, deține, în anul 2010, o valoare de 26,6%. 
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Evoluția ponderii populației tinere 0 - 20 ani din totalul populației este următoarea: 

 

 

 1995 2000 2005 2010 

procent din totalul 

populației (%) 

28,5% 28,02% 27,63% 26,6% 

nr. persoane 1581 1591 1601 1495 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 

 

Ponderea persoanelor vârstnice a crescut în ultimele două decenii, situaţia actuală fiind 

destul de critică, deși există încă un sector semnificativ de vârstă medie, reprezentat de generaţiile 

născute în anii '60-'80. Pe de altă parte, populaţia de peste 65 de ani, care reprezenta în 1995 

15,19% din totalul populaţiei orașului, a ajuns în 2000 la valoarea de 16,19% din populația orașului, 

și în 2010 la 14,98 % din populația orașului, puțin peste media națională, care, în anul 2010 era de 

14,93% (INSSE - 2010) pentru populația de peste 65 ani.  

Procesul de îmbătrânire demografică nu implică doar schimbări ale ponderii grupelor de 

vârstă în cadrul populaţiei totale, ci generează transformări ale relaţiilor existente între diferite 

grupe de vârste, relaţii cu profunde implicaţii economice şi sociale. După cum este cunoscut, 

grupele de vârstă de 0 - 14 ani, respectiv tinerii, precum şi cele de 60 de ani şi peste, adică vârstnicii 

sunt consideraţi dependenţi economic de grupele productive, respectiv populația cu vârste între 15 

şi 59 de ani. 

Calculând indicele de îmbătrânire la nivelul orașului, prin raportarea populaţiei vârstnice 

la cea tânără, se poate observa că, în perioada 1995 – 2010, valoarea acestui indice se situează sub 

punctul critic de îmbătrânire a populaţiei, evidenţiindu-se faptul că respectiva unitate administrativă 

se înscrie în registrul unităților cu structură demografică ușor întinerită.  

 

An 

 
Indice de 

îmbătrânire 
0-14 

ani 

15 - 64 

ani 

peste 65 

ani 

1995 1116 3347 1083 0,97 

2000 1207 3293 1177 0,97 

2005 1173 3464 1157 0,98 

2010 1135 3419 1066 0,93 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 

 

Acest indicator reprezintă capacitatea sau incapacitatea unei comunităţi de a se regenera 

demografic. În orașul Ștefănești, la nivelul anului 2010 se înregistra o valoare a indicelui de 

îmbătrânire de 0,93, adică unei persoane tinere îi corespund 0,93 persoane vârstnice, ușor sub 

valoarea unitară. 

Având în vedere faptul că prima grupă mare de vârstă (0-14 ani) şi ultima grupă mare de 

vârstă (de peste 60 de ani) depind în cea mai mare parte de cea de-a doua grupă (15 - 59 ani), 

trebuie să se acorde o atenţie sporită unor măsuri care pot influenţa durata vieţii productive, cum ar 

fi întârzierea intrării în rândurile populaţiei active datorită procesului de şcolarizare, sau schimbarea 

în sensul prelungirii vârstei de pensionare. 

Un alt indicator important este raportul de dependență demografică. Acesta reprezintă 

raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane de sub 15 ani și de peste 64 

ani) și populația în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de persoane. 

 

https://statistici.insse.ro/shop/
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AN 0-14 ani PESTE 65 ani 15 - 64 ani raport de dependenţă 

demografică (%) 

1995 1116 1083 3347 65,70 

2000 1207 1177 3293 72,39 

2005 1173 1157 3464 67,26 

2010 1135 1066 3419 64,37 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa Localităţii Ștefănești 

 

Raportul de dependență demografică este de obicei folosit ca un indicator al „poverii 

economice” pe care populația productivă o susține chiar dacã unele persoane definite ca 

„dependente” sunt active, iar alte persoane în vârstă productivă (de muncă) sunt întreținute, adică 

dependente din punct de vedere economic. 

Analizând datele din tabelul anterior observăm că, în cei 4 ani analizați, valorile raportului 

de dependență au variat de la 65,7 % în 1995, la un maxim de 72,39 % în anul 2000. Valoarea 

consemnată de 72,39 % în anul 2000 semnifică faptul că 72,39 persoane din eșantionul de vârstă 

dependent (0-14 ani și peste 65 ani) depind de 100 de persoane în vârstă de muncă (15-64 ani).  

Ulterior, acest indicator al dimensiunii demografice s-a redus, ajungând în 2005 să aibă o 

valoare de 67,26 %, scăzând în 2010 la 64,37 %.  

Această evoluție descrescătoare a valorilor raportului de dependență demografică este 

determinată de o scădere numerică a eșantionului de vârstă dependent și o creștere susținută a 

numărului persoanelor în vârstă de muncă. Premisele demografice, bazate pe acest indicator, sunt 

optimiste în măsura în care această tendință se menține, evidențiind faptul că orașul Ștefănești ar 

deține o valoare acceptabilă a „poverii economice” pe care populația productivă ar susține-o.  

Un alt aspect important îl constituie dezechilibrele marcante existente între cele două sexe, 

în cazul grupei vârstnice, probabilitatea de supravieţuire fiind mai mare la femei decât la bărbaţi. 

 Pe grupe de vârstă, structura pe sexe prezintă o pondere importantă a populației masculine 

în eșantioanele 5-9 ani, 25-29 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, pe când populația de sex feminin domină 

eșantioanele de vârstă 10-14 ani, 50-54 ani, 55-59 ani și până la 85 ani și peste. 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 

 

Evoluția populației pe sexe în intervalul 1990 - 2012 este prezentată în graficul anterior. 
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Analizând graficul anterior, observăm că de-a lungul celor 22 de ani de analiză (1990-

2012), s-au produs modificări majore în ceea ce privește evoluția populației pe sexe. Dacă în anul 

1990 persoanele de sex feminin dețineau peste 50 % din totalul populației, respectiv o valoare de 

51,6 %, în anul 2012 această valoare a scăzut sub pragul de 50%, mai exact 49,9%. Analizând și 

raportul de feminitate, observăm că în anul 1990 se înregistrau 106 femei raportate la 100 de 

bărbați. Ulterior, în anul 2012, populația de sex feminin avea o valoare diminuată la 99,6% 

raportată la populația de sex masculin. Această valoare diminuată a populației feminine poate fi 

pusă pe seama unei natalități masculine crescute și a unui retur urban-rural
15

 (mai ales din reședința 

de județ-municipiul Botoșani) specific populației de sex masculin.  

 

Din perspectiva dinamicii populației masculine s-a luat în calcul și raportul de 

masculinitate. Acest raport reprezintă raportul dintre numărul bărbaţilor şi cel al femeilor dintr-o 

populaţie dată, de obicei exprimat ca numărul de bărbaţi la 100 de femei. După naștere, raportul de 

masculinitate variază din cauza modelelor de mortalitate și migrație diferite ale bărbaților și ale 

femeilor din acea populație. Evoluția valorilor raportului de masculinitate în intervalul 1990 - 

2011 este următoarea:  

 
 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 

 

Analizând situația la nivelul orașului Ștefănești, observăm o evoluție sinusoidală, influențată 

de condițiile economico-sociale atât locale cât și naționale și internaționale, a raportului de 

masculinitate. Acest indicator, per intervalul de 22 ani a crescut susținut, de la 93,77 bărbați/100 

femei  până la o valoare maximă de 100,39. Raportând acest indicator la situația de la nivelul 

județului Botoșani, orașul Ștefănești se situează peste valoarea județeană.   

 

                                                 
15

 Până în anul 2004, Ștefăneștiul avea un  statut rural, fiind declarat comună. Ulterior, din 2004, ca urmare a Legii nr. 

79/2004 comuna Ștefănești devine orașul Ștefănești.  
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b) Structura etnică şi confesională a populaţiei 

 

Structura etnică a populaţiei  

 

Structura etnică a populației, consemnată la recensăminte, a suferit transformări. 

Procentual, populația care s-a declarat de etnie română a scăzut de la o valoare procentuală 

de 97,42 % din totalul populației stabile în anul 1992 până la 94,84 % în anul 2002. În plus, 

populația de etnie rromă s-a dublat, de la o valoare de 2,49% în 1992 până la peste 5,06% etnici 

rromi declarați. Procentul persoanelor ce sunt de alte etnii este nesemnificativ.  

 

 
TOTAL ORAȘ 

ȘTEFĂNEȘTI 
ROMÂNI RROMI 

ALTE 

ETNII
16

 

RPL 1992 5485 5344 137 * 

RPL 2002 5628 5338 285 5 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

Datele de la recensămintele din anul 1992 și 2002 ne permit o analiză detaliată, la nivel de 

localități componente. 

 

 
TOTAL 

ȘTEFĂNEȘTI 
ROMÂNI RROMI 

ALTE 

ETNII 

RPL 1992 1264 1187 74 * 

RPL 2002 1281 1142 136 3 

 
TOTAL 

ȘTEFĂNEȘTI 

SAT 

ROMÂNI RROMI 
ALTE 

ETNII 

RPL 1992 1172 1172 - - 

RPL 2002 1108 1103 - 5 

 
TOTAL 

BĂDIUȚI 
ROMÂNI RROMI 

ALTE 

ETNII 

RPL 1992 764 701 63 - 

RPL 2002 889 745 144 - 

 
TOTAL 

BOBULEȘTI 
ROMÂNI RROMI 

ALTE 

ETNII 

RPL 1992 1314 1313 - * 

RPL 2002 1422 1421 - * 

 
TOTAL 

STÂNCA 
ROMÂNI RROMI 

ALTE 

ETNII 

RPL 1992 971 971 - - 

RPL 2002 927 927 - * 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

 

Conform tabelului anterior, observăm o omogenitate etnic românească la nivelul 

localităților Bobulești și Stânca.  

                                                 
16

 *) conform metodologiei înregistrării datelor recensitare, s-a consemnat un număr mai mic de 3 cazuri de observare 
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În schimb, localitățile Ștefănești și Bădiuți sunt mult mai eterogene, ponderea populației ce 

s-a declarat de etnie rromă fiind de circa 10,61% în localitatea Ștefănești și de 16,19% în localitatea 

Bădiuți.  

Religia constituie un element cultural de referinţă ce ocupă un loc esenţial în viaţa 

oamenilor. Credinţele religioase au determinat sau influenţat într-o anumită măsură modul de viaţă 

al populaţiei, precum şi anumite caracteristici demografice sau sociale. 

Structura confesională a populaţiei se stabileşte pe baza declarării religiei practicate la 

recensământ. În general, structura confesională a populaţiei corespunde structurii ei etnice.  

 

Odată cu schimbarea regimului politic, după 1990, apar din ce în ce mai multe confesiuni, 

populația, după diferite considerente, împărtășind și alte rituri mai puțin “tradiționale” pe teritoriul 

românesc. Această tendință se întâlnește și la nivelul orașului Ștefănești care în anul 1992 s-au 

declarat creștini ortodocși în procent aproape total, de 99,41 %. Ulterior, această valoare scade, 

ajungând la 98,54 % de creștini ortodocși declarați în anul 2002, pentru ca rezultatele provizorii din 

2011 să consemneze o valoare de 97,7% de persoane de rit creștin ortodox. Această scădere 

procentuală este “în ton” cu tendința de la nivel județean, dar având valori superioare. Deși nu este 

un indicator edificator, evidențiază curentul puternic, tradițional de păstrare a religiei dominante 

specific mediului rural.  

 

Sursa:DJS Botoşani - Fişa localităţii orașului Ștefănești , RPL 2011 
 

 

Diferența de 2,3 % din totalul persoanelor ce și-au declarat altă opțiune religioasă este 

împărțit de romano-catolici (0,73%), penticostali (0,73%), adventiști de ziua a șaptea (0,24%) sau 

alte religii (0,37%).  

Unii locuitori renunţă la credinţa ortodoxă în favoarea altor confesiuni; unul dintre motive 

poate fi faptul că aceste secte religioase oferă un anumit sprijin material şi financiar adepţilor, 

aceștia fiind atrași de perspectiva unui trai mai bun.  
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Sursa:DJS Botoşani - Fişa localităţii orașului Ștefănești , RPL 2011 

 

Concluzionând, putem afirma că, deși religia creștin ortodoxă este majoritară, apariția de 

noi confesiuni atentează la poziția dominantă a acesteia.  

 

 

c) Structura pe locuinţe a populaţiei 

 

Analiza fondului locativ şi a structurii populaţiei în funcţie de distribuţia pe gospodării şi 

dimensiunea gospodăriilor s-a bazat pe datele statistice furnizate de DJS Botoşani în Fişa localităţii 

precum și pe datele extrase de pe site-ul TEMPO- http://statistici.insse.ro/shop/  

 

 Locuințe după tipul lor, numărul și suprafața camerelor de locuit RPL 1992 și 2002 

 1992 2002 

număr de locuințe la RPL  2.017 2.175 

număr camere de locuit la RPL  4.480 5.040 

suprafața camerelor de locuit la RPL  56.572 69.202 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

Analizând diacronic numărul de locuințe la nivelul orașului Ștefănești, conform 

recensămintelor, observăm o creștere de 7,83 % în 2002 față de anul 1992. Ca o completare, datele 

preliminarii de la Recensământul din 2011 evidențiază un număr de 2.225 locuințe, o ușoară 

creștere procentuală de 2,29 % față de 2002. Indirect și numărul de camere de locuit a înregistrat o 

creștere, de la 4.480 de camere destinate locuirii în 1992 la 5.040 de camere în anul 2002, 

traducându-se într-o evoluție pozitivă de 12,5%.  

 

Raportând numărul camerelor de locuit existente în 1992 și 2002 la numărul de locuințe de 

la nivelul orașului Ștefănești rezultă valori de 2,22 camere de locuit/locuință în 1992 și 2,32 camere 

de locuit/locuință în 2002. Se evidențiază o ușoară creștere a gradului de confort în locuințe și 

indirect a nivelului de trai al populației orașului Ștefănești.  

 

 Evoluția numărului de locuințe existente în intervalul 1993 - 2012 este următoarea:  

http://statistici.insse.ro/shop/
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Locuințe 

existente la 

sf. anului 

2033 2039 2044 2051 2056 2070 2079 2095 2175 2178 2185 2202 2206 2208 2211 2215 2228 2233 2235 2033 

Locuințe 

existente - 

propr. publică 

9 21 21 19 19 19 19 19 49 49 49 49 49 52 52 52 52 52 52 9 

Locuințe 

existente - 

propr. privată 

2016 2010 2015 2024 2029 2043 2060 2076 2126 2129 2136 2153 2157 2156 2159 2163 2176 2181 2183 2016 

Supr. locuibilă 

existentă la sf. 

anului (m.p.)  

57000 57620 57860 58175 58373 59005 59418 60018 69202 69414 69813 70771 70881 70953 71522 72089 72783 73190 73270 - 

Supr. locuibilă 

existentă - 

propr. publică 

: 636 636 588 588 588 588 588 1545 1545 1545 1545 1545 1617 1617 1617 1617 1617 1617 - 

Supr. locuibilă 

existentă - 

propr. privată 

: 56666 56906 57269 57467 58099 58830 59430 67657 67869 68268 69226 69336 69336 69905 70472 71166 71573 71653 - 

Autorizații de 

construire 

clădiri 

rezidențiale 

exclusiv cele 

pt.  

colectivități 

(nr.) 

- - - - - - - - - 11 19 4 8 17 10 5 4 3 11 - 

Alte clădiri 

(clădiri pt. 

comerț, 

hoteluri și 

clădiri 

similare, 

etc..) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 - 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO (https://statistici.insse.ro/shop)  

https://statistici.insse.ro/shop
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Analizând diagrama anterioară observăm că, per toată etapa analizată, se observă o creștere 

susținută a numărului de locuințe existente, de la 2033 locuințe în 1993 se ajunge la 2235 la 

începutul anului 2011, o creștere procentuală de 9,93%.  

Din totalul locuințelor existente, fondul locativ aflat în proprietate privată deținea o valoare 

procentuală de 99,16% la începutul anului 1993, iar în 2011 să aibă un procent, în scădere, de 97,67 

% din totalul locuințelor existente. Această scădere a ponderii locuințelor proprietate privată poate 

fi explicată prin faptul că s-au construit din ce în ce mai multe locuințe proprietate publică (în 

administrarea locală sau județeană și națională).  

 

Detaliind situația fondului locativ la nivel de localități componente, se observă, din prisma 

celor 2 evenimente recensitare (RPL 1992 și RPL 2002) că cele mai multe locuințe sunt amplasate 

în cea mai populată localitate, respectiv Bobulești care numără 582 de locuințe. Pe plan secundar 

urmează Ștefănești cu 501 locuințe, apoi Ștefănești Sat cu 428 de locuințe și Stânca cu 388 de 

locuințe, iar în final Bădiuți cu 276 de locuințe. 
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Recensămintele din 1992 și 2002 ne oferă o situație detaliată și la nivel de localități componente. 

Analizând diagramele de mai jos, observăm că, în anul 1992, cele mai mari ponderi ale locuințelor 

se înregistrează în Bobulești (26 % din totalul locuințelor existente în orașul Ștefănești) și Ștefănești 

Sat (22% din total locuințe recenzate în orașul Ștefănești), la polul opus aflându-se localitatea 

Stânca, cu 19% și Bădiuți cu doar 12 % din totalul locuințelor existente pe raza unității 

administrativ-teritoriale a orașului Ștefănești. După 10 ani, în 2002, situația nu se schimbă prea 

mult, din prisma distribuției pe localități. Astfel, localitatea Bobulești își menține poziția fruntașă, 

deținând 27% din totalul locuințelor existente în orașul Ștefănești (creștere de 1 % față de 1992), pe 

poziția a doua se situează Ștefănești cu 23% (creștere procentuală de 2% din 1992), urmează 

Ștefănești Sat cu 19% (în scădere procentuală de 3% raportată la anul 1992). În coada ierarhiei se 

află localitatea Stânca cu 18% (în scădere cu 1% față de situația din 1992) și Bădiuți cu doar 13 % 

din totalul locuințelor existente în Ștefănești (o creștere timidă de 1% față de 1992).  

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop)  
 

Pentru a surprinde și gradul de confort al locuințelor din orașul Ștefănești s-a raportat 

numărul de camere de locuit per numărul de locuințe existente.  
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Analizând graficul de mai sus, se observă o creștere generală a acestui indicator, cu 

particularități la nivelul localităților. Cea mai mare valoare a acestui indicator se regăsește în 

localitatea Ștefănești, entitate ce reprezintă centrul administrativ și economic al orașului Ștefănești, 

respectiv de 2,49 camere per locuință. Urmează Ștefănești Sat cu 2,33 camere, puțin peste media de 

2,32 camere raportată la nivelul orașului Ștefănești. Valori inferioare mediei se înregistrează în 

localitățile Bădiuți (2,3 camere per locuință în anul 2002, o creștere procentuală de 8,49 % față de 

anul 1992), Bobulești (2,24 camere raportate la locuințe în 2002, față de 2,1 camere în 1992) și 

Stânca (2,21 camere în 2002, în ușoară creștere față de anul 1992).  

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Pentru a surprinde fenomenul fondului locativ, s-a analizat și evoluția numărului 

autorizațiilor de construcție în intervalul 2002-2011. Conform diagramei anterioare, observăm o 

evoluție oscilantă a clădirilor rezidențiale și a altor clădiri până în anul 2008. Ulterior, începând cu 

anul 2008, criza economică atinge și orașul Ștefănești, numărul autorizațiilor de construcție scăzând 

în 2009 cu 50 % față de anul 2008 și continuând decăderea spre 2011.  Începând cu anul 2009 nu se 
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mai înregistrează nicio autorizație de construcție pentru clădiri destinate hotelurilor, pentru comerț 

cu ridicata și cu amănuntul.   

 

În cazul suprafeței locuibile, se remarcă faptul că în intervalul 1993
17

 - 2011 acest indicator 

a înregistrat o creștere continuă, în 2011 suprafața locuibilă fiind cu 27,66% mai mare decât în 

1993. Această evoluție este în concordanță cu evoluția numărului de locuințe, ceea ce înseamnă că, 

deși numărul locuințelor a avut o evoluție mai redusă, locuințele construite au o suprafață din ce în 

ce mai mare, indicând faptul că tendința este aceea de a construi locuințe mai mari, aspect dovedit și 

de următorii indicatori analizați.  

 

Evoluţiile indicatorilor suprafaţă locuibilă / locuitor şi suprafaţă locuibilă / locuinţă, număr 

locuitori / locuință sunt prezentate în cele ce urmează: 

 

                                                 
17

 În cadrul analizei s-a luat în calcul intervalul 1993-2011, deoarece anii anteriori ne oferă o imagine ușor deformată ca 

urmare a datelor eronat centralizate.  
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Supr. 

locuibilă / 

locuitor oraș 

Ștefănești 

(mp/loc.) 

10,23 10,36 10,43 10,39 10,36 10,50 10,49 10,57 12,02 12,04 12,16 12,25 12,23 12,22 12,35 12,55 12,82 13,02 13,06 

Supr. 

locuibilă / 

locuitor jud. 

Botoșani 

(mp/loc.) 

9,67 9,76 9,85 9,90 10,07 10,14 10,20 10,25 11,71 11,81 11,94 12,04 12,10 12,19 12,35 12,56 12,74 12,89 13,1 

Suprafața 

locuibilă / 

locuință oraș 

Ștefănești 

(mp/locuință) 

28,04 28,26 28,31 28,36 28,39 28,50 28,58 28,65 31,82 31,87 31,95 32,14 32,13 32,13 32,35 32,55 32,67 32,78 32,78 

Supr. locuibilă / 

locuință jud. 

Botoșani 

(mp/locuință) 

28,58 28,66 28,72 28,81 29 29,09 29,20 29,32 32,99 33,08 33,18 33,27 33,37 33,46 33,61 33,78 33,94 34,13 34,3 

Nr. 

locuitori/locuință 

oraș Ștefănești 

2,74 2,73 2,71 2,73 2,74 2,71 2,72 2,71 2,65 2,65 2,63 2,62 2,63 2,63 2,62 2,59 2,55 2,52 2,51 

Nr. 

locuitori/locuință 

jud. Botoșani 

2,96 2,94 2,92 2,91 2,88 2,87 2,86 2,86 2,82 2,80 2,78 2,76 2,76 2,74 2,72 2,69 2,66 2,65 2,62 
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Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Valoarea indicatorului suprafaţă locuibilă / locuinţă în orașul Ștefănești a sporit cu 16,9 % 

în intervalul 1993 - 2011 (comparativ cu valoarea procentuală de 20,01 % la nivelul județului 

Botoșani), ca urmare a creşterii suprafeţei locuibile totale. Comparativ cu valorile indicatorului 

suprafaţă locuibilă/locuinţă pentru judeţul Botoșani, valorile pentru orașul Ștefănești sunt mai mici 

per tot intervalul (anii 1993 - 2011). Aceste valori reduse, sub media județeană, situează orașul 

Ștefănești în pragul inferior al localităților (urbane), din prisma gradului redus de confort. 

  

 Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

În ceea ce priveşte valoarea indicatorului suprafaţa locuibilă / locuitor, se constată că în 

orașul Ștefănești, suprafaţa locuibilă ce revine unui locuitor este mai mare decât suprafaţa locuibilă 

ce revine în medie unui locuitor în judeţul Botoșani pe intervalul 1993 - 2008 și în 2010. Ulterior, în 

anii 2008, 2009 și 2011, valorile sunt egale sau puțin peste în favoarea mediei județene.  
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Privit din prisma diacronică, valoarea indicatorului m.p. suprafață locuibilă / locuitor în 

orașul Ștefănești a crescut cu 27,66 %, în timp ce valoarea indicatorului mp suprafață locuibilă / 

locuitor în jud. Botoșani a crescut cu 35,47 %. 

La nivelul anului 2011, în orașul Ștefănești indicatorul avea valoarea de 13,06 mp / 

locuitor, în timp ce în judeţul Botoșani reveneau 13,10 mp suprafață locuibilă / locuitor, o valoare 

ușor superioară.  

 

 Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Ca urmare a creşterii numărului de locuinţe, şi, în acelaşi timp a unei evoluții relativ 

constante a numărului de locuitori din orașul Ștefănești, a crescut și valoarea indicatorului suprafaţă 

locuibilă/locuitor. Creşterea numărului de locuinţe a determinat, de asemenea, creşterea suprafeţei 

locuibile / locuinţă. Acelaşi motiv, reducerea numărului populaţiei, la care se adaugă creşterea 

numărului de locuinţe justifică şi reducerea numărului de locuitori/locuinţă, ceea ce se traduce prin 

creşterea standardelor de viaţă (mai mult spaţiu pentru un locuitor). 

În intervalul 1993 - 2011, valoarea indicatorului nr. locuitori / locuință în orașul Ștefănești 

s-a redus de la 2,94 locuitori / locuință în 1993 la 2,62 locuitori / locuință în 2011. Raportat la 

valoarea medie a indicatorului nr. locuitori / locuință pentru județul Botoșani, valoarea acestui 

indicator pentru orașul Ștefănești este mai redusă comparativ cu cea la nivel de județ. Astfel, în 

2011 în orașul Ștefănești se înregistrau 2,51 locuitori / locuință, în timp ce, în medie, în județul 

Botoșani se înregistrau 2,62 locuitori / locuință. 

 

 

2.5.3. Dinamica populaţiei 

 

 Mişcarea naturală a populaţiei 

 

 Mişcarea naturală a populaţiei defineşte schimbările survenite în numărul şi structura 

populaţiei numai ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. Această componentă 

a mişcării populaţiei se reflectă şi în structura pe vârste şi pe sexe a populaţiei, cât şi asupra 

distribuţiei în teritoriu, având o influenţă directă asupra caracteristicilor dimensionale ale 

localităţilor. 
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 Un indicator al mişcării naturale este sporul (bilanţul) natural al populaţiei, care reprezintă 

diferenţa dintre rata natalităţii şi rata mortalităţii şi relevă creşterea sau scăderea numărului de 

locuitori. 

 

 a) Bilanţul natural al populaţiei 

 

 Componenta activă a mişcării naturale a populaţiei, natalitatea, este cuantificată prin rata 

natalităţii, care reprezintă numărul de naşteri înregistrate într-un interval de un an raportat la o mie 

de locuitori. 

Natalitatea arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind un 

fenomen complex, în acelaşi timp biologic şi social, influenţat de o serie de factori legaţi între ei: 

economici, politici, socio-culturali.  

Evoluţia natalităţii se află mai ales sub influenţa modernizării comportamentului 

demografic, fenomen care se manifestă mai pregnant în zonele urbane şi ariile adiacente. 

 Specificul acestui model este dat de reducerea şi stabilizarea natalităţii la un nivel redus, pe 

fondul scăderii numărului mediu de copii pe familie în paralel cu creşterea vârstei medii a primei 

naşteri la femei. 

Alţi factori care acţionează asupra natalităţii şi contribuie la adoptarea acestui comportament 

denatalist sunt cei economici (insecuritatea materială), dar şi cei legaţi de structura pe grupe de 

vârstă a populaţiei. 

In orașul Ștefănești, indicatorii dinamicii naturale ai populaţiei înregistraţi în perioada 1990 - 

2010 au evoluat astfel: 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

născuți vii 

(pers.) 
88 87 75 89 77 86 77 70 71 88 92 80 76 89 66 73 82 50 64 70 55 66 

decedați 

(pers.) 
97 87 84 86 104 118 131 122 103 98 93 101 108 96 95 63 106 89 88 102 80 81 

sold natural 

(pers.) 
-9 0 -9 3 -27 -32 -54 -52 -32 -10 -1 -21 -32 -7 -29 10 -24 -39 -24 -32 -25 -15 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

https://statistici.insse.ro/shop
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Analizând diagrama anterioară se observă că, atât evoluţia natalităţii cât şi evoluţia 

mortalităţii sunt foarte oscilante, cu fluctuaţii puternice, însă, pe ansamblu, numărul născuților vii 

înregistrează o evoluție descrescătoare, la fel și cel al numărului persoanelor decedate.  

Astfel, valoarea natalităţii din anul 2011, de 66 persoane, era cu 25 % mai scăzută decât în 

anul 1990 (-22 persoane). În ceea ce privește valoarea maximă a natalităţii, aceasta s-a înregistrat în 

anul 2000 (92 persoane), cu 4,54 % mai mult decât în 1990.  

Valoarea mortalităţii era, în anul 2011 (81 decese), cu 16,49 % mai mică decât în anul 

1990 (97 decese). Valorile maxime ale mortalității s-au înregistrat în anii 1996 (131 decese) și 1997 

(122 decese). 

Soldul natural, ca urmare a unei natalități în scădere și a unei mortalități ridicate, 

înregistrează o valoare generală negativă, cu excepția anilor în care se înregistrează și valori 

pozitive, respectiv anul 1993 (spor natural pozitiv de 3 persoane) și 2005 (spor natural pozitiv de 10 

persoane).  

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Analizând comparativ evoluţia ratei natalităţii în judeţul Botoșani şi orașul Ștefănești, 

observăm că, tendința generală este de descreștere, cu unele excepții în anii 1993, 2000, 2003 și 

2006. Conform diagramei anterioare, constatăm că la nivelul anului 2011 valoarea natalității în 

orașul Ștefănești (11,76 ‰) este superioară față de media județeană (9,14 ‰).  

 

Rata natalității este în scădere în orașul Ștefănești. Rata scăzută a natalităţii are cauze 

multiple, dar dintre ele se detaşează veniturile reduse, lipsa locurilor de muncă, migrarea populației 

feminine tinere. Alţi factori care acţionează asupra natalităţii şi contribuie la adoptarea 

comportamentului denatalist sunt cei legaţi de structura pe grupe de vârstă a populaţiei. Astfel, o 

scădere a populației feminine din grupele fertile de vârstă atrage după sine scăderea natalității la 

nivelul orașului. 

Fertilitatea reprezintă un element al dinamismului geografic, nivelul acesteia este un bun 

indicator al mentalităţilor, exprimând în fapt atitudinea populaţiei faţă de viaţa modernă. Fertilitatea 

se referă numai la acea parte a populaţiei care participă direct la procesul de reproducere, respectiv 

la populaţia feminină de vârstă fertilă, considerată între 15 şi 49 de ani. 
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 Structura populației feminine în funcție de grupele de fertilitate în anii 1995, 2000, 2005 și 

2010, este următoarea:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop)  
 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Analiza diagramei anterioare evidențiază faptul că populația feminină din grupele de vârstă 

0 - 14 ani, 20-29 ani și 30-49 ani sunt într-o ușoară creștere. Acestea constituie grupele de vârstă ale 

populației fertile în viitor și în prezent. Creșterea numărului femeilor din grupele fertile sau 

potențial fertile de vârstă va avea drept consecință în viitor o stimulare pozitivă a tendinței de 

creștere a valorilor natalității. Pentru a suprinde populația feminină dintr-o perspectivă cronologică 

s-au luat în calcul ultimii ani de analiză, respectiv 2005 și 2010. 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 1995 2000 2005 2010 

0-14 ani (grupă nefertilă) 510 592 572 551 

15-19 ani (grupă cu fertilitate medie) 222 178 201 169 

20-29 ani (grupă cu fertilitate maximă) 294 384 384 341 

30-49 ani (grupă cu fertilitate medie) 485 523 632 687 

>50 ani (grupă nefertilă) 1.267 1.186 1.138 1.071 

https://statistici.insse.ro/shop
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Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Din diagramele anterioare se observă că grupele de vârstă 0-14 ani (eșantionul nefertil) și 

30-49 ani (eșantionul de fertilitate medie) au crescut. Astfel, intervalul de vârstă 0-14 ani a crescut 

timid de la 19,54 % în 2005 la 19,55 % în 2010, iar eșantionul de vârstă 30-49 ani de la 21,59 % în 

2005 la 24,37 % în 2010. Populația feminină considerată fertilă, respectiv cu vârste cuprinse între 

15 și 49 ani reprezenta în 2005 41,57 % din totalul populației feminine. Ulterior, în anul 2010, 

această valoare ajunge la 42,46 %, în ușoară creștere. În ceea ce privește grupa de vârstă de peste 50 

ani, considerată nefertilă, aceasta are cea mai mare proporție, atât în anul 2005 ( 38,88 % din totalul 

populație feminine) cât și în 2010 (37,99 % din totalul populației feminine).    

Această distribuție a populației feminine pe grupe de vârstă poate determina o creștere a 

natalității în viitorul apropiat cu o revenire la valori mai mari a natalității pe termen lung, o dată cu 

trecerea generației 0 - 14 ani, mai numeroasă numeric, în eșantionul populației cu fertilitate 

maximă. 

Rata generală de fertilitate, numită și rata de fertilitate, reprezintă numărul de născuți-vii la 

1.000 de femei de vârstă fertilă (15-49 ani) dintr-un an de referință. Rata generală de fertilitate este 

un indicator mai rafinat decât rata de natalitate, deoarece leagă numărul născuților-vii de grupa de 

populație supusă riscului de a naște (femeile în vârstă fertilă de 15-49 ani).  
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Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
Analizând graficul anterior, se evidențiază o scădere generalizată a ratei de fertilitate atât 

pentru orașul Ștefănești cât și pentru județul Botoșani. Cu toate că, per intervalul analizat, rata de 

fertilitate de la nivelul orașului Ștefănești este superioară valorii județene, scăderea este mult mai 

brutală, decât cea județeană. Dacă în anul 1995 se consemnau 85,91 născuți vii la 1000 de femei în 

vârstă de 15 - 49 ani, în 2010, acest indicator aproape se înjumătățește, atingând o valoare de 45,95 
‰. 
 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

În ceea ce priveşte mortalitatea, în orașul Ștefănești valorile ratei mortalităţii depăşesc în 

toţi anii valoarea medie a ratei mortalităţii la nivelul judeţului Botoșani, cu excepția anului 2005, 

când se situează sub medie. În intervalul 1990 - 2011 valorile ratei mortalității au urmat o evoluție 

de tip oscilant, per general, fiind în scădere susținută, de la 17,23 ‰ în anul 1990 la 14,44 ‰ în 

2011, cu un maxim în anul 1996 de 23,39 ‰.  
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Spre deosebire, media județeană a urmat o tendință generală de creștere, de la 11,48 ‰ în 

anul 1990 spre 12,46‰ în 2011, evidențiind o creștere aproximativă de 1‰.  

Cauzele valorilor ridicate ale ratei mortalităţii în orașul Ștefănești sunt determinate de 

nivelul scăzut de trai, accesul redus la serviciile medicale, perpetuarea unor obiceiuri şi vicii 

dăunătoare sănătăţii, lipsa unei educaţii medicale corespunzătoare.  

 

Nupțialitatea. Nupțialitatea se referă la căsătorie ca fenomen demografic exprimând 

frecvența căsătoriilor în cadrul unei populații. Se măsoară prin diferiți indicatori care reflectă 

intensitatea căsătoriilor, caracteristicile persoanelor unite prin căsătorie și desfacerea căsătoriilor 

(prin divorț, separare, văduvie sau anulare).  

Căsătoria, ca definiție, reprezintă uniunea între un bărbat și o femeie încheiată în 

concordanță cu legile țării, în scopul constituirii unei familii, și din care rezultă drepturi și obligații 

între cei doi soți, precum și ale acestora față de copii. 

Pentru a sublinia nupțialitatea s-a luat în calcul o situația comparativă a acestui indicator, 

atât la nivel local, al orașului Ștefănești, cât și la nivel județean.  Tendința de scădere drastică a ratei 

de nupțialitate (numărul de căsătorii raportat la 1.000 de locuitori) este evidentă, atât la nivel local 

cât și la nivel județean și urmează, din păcate “modelul” național.  
 

  
Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

În anul 1990 rata căsătoriilor în orașul Ștefănești era de 8,17 ‰, pentru ca în 2011 să fie la 

o valoare de 2,85 căsătorii raportate la mia de locuitori, cu mult sub valoarea de la nivelul județului, 

de 4,44 ‰. Această scădere generalizată poate fi pusă pe seama condițiilor economice precare, 

potențate de lipsa locurilor de muncă și a încrederii în viitor. Astfel, înainte de 1989 situația 

(economico-socială) era diferită și prin urmare tinerii se căsătoreau imediat după absolvirea 

facultății, având și un loc de muncă și un spațiu de locuit. În prezent, ca urmare a scăderii populației 

și a unui comportament “modern” al societății, numărul căsătoriilor s-a redus și-și va continua 

nestingherit evoluția.  
 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

185/413 

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop)  
 

Analizând în detaliu și aprofundând fenomenul, din perspectiva divorțurilor, situația este 

mult mai alarmantă.  

Divorțul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a 

organelor judecătorești. Pentru a evidenția dimensiunea căsătoriilor eșuate au fost luate în calcul 

divorțurile raportate ( ca procent din căsătorii) în orașul Ștefănești și județul Botoșani.  

Tendința, în ambele cazuri, atât la nivel local cât și la nivel județean, este de creștere a 

acestui indicator social. În anul 1990 s-a înregistrat o valoare de 8,7 % a căsătoriilor eșuate, pentru 

ca ulterior această valoare să crească susținut până la finele intervalului, în 2011 înregistrându-se 

37,5 % de căsătorii eșuate ( un maxim de 41,67 % în anul 2004). Această creștere, de peste patru ori  

în 21 de ani poate fi explicată din prisma schimbărilor de comportament uman, accentuate după 

1990, de reducere a constrângerilor de tip social și de creștere a celor de manieră materială.      

 

Soldul natural. Utilizând valorile natalităţii şi ale mortalităţii, s-au calculat valorile 

soldului natural pentru intervalul 1990 - 2011. Soldul natural este redat în diagrama următoare: 
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Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Așa cum se observă, ca urmare a unei rate de natalitate în continuă scădere și a unei 

mortalități constante, soldul natural are o rată negativă, cu câteva excepții, respectiv în 1993 (0,54 

‰) și 2005 (1,73 ‰). 

 
Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Faţă de valorile ratei soldului natural pentru judeţul Botoșani, se observă că, rata soldului 

natural în orașul Ștefănești este negativă în întreg intervalul 1990-2010 (cu excepțiile din anul 1993 

și 2005), în timp ce rata medie a soldului natural al județului Botoșani este pozitivă în intervalul 

1990 - 1995 și 1998 - 2001 și negativă în anii 1996, 1997 și intervalul 2002 - 2011.  

 

 

b) Bilanţul migrator al populaţiei 

 

Mobilitatea populaţiei reprezintă o componentă importantă a dinamicii populaţiei, bilanţul 

migratoriu fiind complementar bilanţului natural. La nivelul unei comune, mobilitatea spaţială a 
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populaţiei are un rol foarte important, fiind un factor al creşterii sau descreşterii numărului 

populaţiei.  

Cauzele ce determină mobilitatea spaţială a populaţiei sunt variate şi implică întotdeauna 

existenţa unor factori de respingere în arealul sau regiunea de plecare (origine), precum şi a unor 

factori de atracţie în arealul sau originea de sosire (destinaţie).  

Nivelul de instruire este de asemenea o variabilă importantă în evoluția migrației, deplasările 

fiind cu atât mai numeroase cu cât persoanele angrenate au un nivel înalt de instruire; în acelaşi 

timp, persoanele fără un loc de muncă sunt mai predispuse la migraţie decât cele angajate.  

În cazul orașului Ștefănești, factorii cei mai importanţi care determină deplasările populaţiei 

pot fi grupaţi astfel:  

- factorii economici – perioada postbelică, sub impulsul dezvoltării, a industrializării, a 

stimulat o puternică mobilitate teritorială a populaţiei, în special pe direcţia sat – oraş. Şomajul, 

nivelul scăzut al veniturilor, sărăcia constituie factori puternici de respingere, care creează potenţiali  

migranţi. 

-  factorii sociali sunt de cele mai multe ori strâns legaţi de factorii economici, bunăstarea 

materială şi cea socială fiind adesea corelate. Cel mai comun factor de respingere este schimbarea 

statutului sau mărimii familiei: cuplurile tinere preferă să locuiască mai departe de părinţi, iar 

apariţia copiilor determină schimbarea locuinţei, înlocuirea uneia mai mici cu alta mai spaţioasă, 

lipsa unor activităţi sociale sau culturale din zonele rurale pot constitui o cauză a depopulării 

satelor. 

Migraţia are două componente, emigraţia (ieşirile) şi imigraţia (intrările de populaţie), a 

căror intensitate se măsoară cu ajutorul a doi indicatori – rata emigraţiei, respectiv rata imigraţiei. 

Prin compunerea acestora se obţine soldul migrator, care este un indicator al atractivităţii 

teritoriului respectiv pentru migranţi. 

După durata pe care se manifestă, migrația poate fi definitivă, temporară și de tip pendulator 

(navetismul), toate aceste categorii de mobilitate afectând în timp populația orașului Ștefănești. 

Imigrația a fost analizată în funcție de numărul stabilirilor de domiciliu și de reședință în 

orașul Ștefănești, conform datelor furnizate de serviciul online TEMPO - INSSE pentru intervalul 

1990 - 2012. 

 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 
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Analizând diagrama anterioară, remarcăm că evoluția numărului stabilirilor de reședință în 

orașul Ștefănești a înregistrat o evoluție puternic oscilatorie cu o ușoară tendință de creștere a 

valorilor stabilirilor de reședință în oraș. Astfel, în anul 1991 se înregistrau doar 5 persoane stabilite 

în orașul Ștefănești în timp ce în anul 2012 se înregistrau 35 persoane stabilite în urbe, o creștere de 

peste 7 ori față de 1990. 

Creșterea numărului de stabiliri de reședință (mai ales până în 1998) s-a produs pe fondul 

returului rural, prin care populația din mediul urban (din reședința de județ, municipiul Botoșani), în 

special cei disponibilizați prin restructurarea sectorului industrial, s-a întors în mediul rural, pe 

fondul crizei economice ce a caracterizat anii 1990 - 2000. 

Numărul plecărilor cu reședința a înregistrat cea mai mare valoare în anul 1990, an în care  

s-a mai păstrat (din inerție) migrarea populației din mediul rural către mediul urban, atractiv încă 

din punct de vedere al locurilor de muncă în sectorul industrial. Numărul plecărilor cu reședința 

înregistrează o scădere semnificativă imediat după 1990, în intervalul 1990 - 2002 producându-se o 

scădere de 82,07 %, respectiv cu 316 locuitori. Între 2002 - 2004 numărul plecărilor cu reședința 

crește cu 56,52 %, scade pe parcursul anilor 2004 și 2007, ajungând în 2007 cu 54,62 % mai mic 

decât în 2004. Intervalul 2007 - 2012 reprezintă o nouă etapă de creștere a numărului de plecări cu 

reședința, în 2012 fiind cu 73,46 % mai mare decât în 2007. 

Având în vedere evoluția numărului stabilirilor de reședință și evoluția numărului 

plecărilor cu reședința, sporul migratoriu înregistrează per total intervalul analizat valori negative. 

Detaliind situația, se observă o evoluție “pozitivă”, de reducere a valorilor negative, de la -384 

persoane în 1990 la -32 persoane în 2002. Ulterior, soldul migrator se temperează, oscilând între -81 

persoane în 2003 și -50 persoane în 2012.    

 

Conform Atlasului României 2006, din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă 

a populaţiei, orașul Ștefănești intră în categoria unităților cu tendință de îmbătrânire peste 

medie, pe fond de exod rural accentuat după 1970.  

Mult mai relevantă, din prisma potențialului de atractivitate a orașului, este mișcarea 

bazată pe stabilirea domiciliului.  

Analizând graficul următor, observăm că numărul de stabiliri cu domiciliul (inclusiv 

migrația externă) au scăzut cu 39,63%, de la 111 persoane nou-venite în 1990 la doar 44 de 

persoane în 2009.  

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
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Stabilirile de domiciliu în orașul Ștefănești se datorează reîntoarcerii în zonă a unor 

persoane care au avut domiciliul în alte medii urbane (municipiul reședință de județ), şi care, 

datorită în special dificultăţilor economice au decis să se reîntoarcă, dar există şi persoane care şi-au 

stabilit domiciliul în oraș prin căsătoria cu persoane care locuiesc în orașul Ștefănești. 

În ceea ce privește plecările cu domiciliul (inclusiv migrația externă), acestea s-au 

temperat, de la 406 persoane emigrate în anul 1990 la 91 de emigranți în 2009, în scădere cu 77,58 

%.  

Plecările cu domiciliul din localitate se pot datora atât căsătoriilor, prin care unele persoane 

din localitate aleg domiciliul partenerului de viaţă din afara Ștefăneștiului, dar şi plecărilor pentru 

muncă, prin care unele persoane migrează în mediul urban (în marile oraşe), sau chiar în străinătate. 

Prin urmare, soldul migratoriu se menține la cote reduse, evidențiind caracterul repulsiv pe 

care îl are orașul Ștefănești. 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 

 

Din nefericire, la recensăminte nu se pot colecta foarte multe date privind migraţia 

internaţională. Nu se cunoaşte numărul celor care locuiesc în străinătate.  

 

Comparând rata imigrației în orașul Ștefănești cu rata medie a imigrației în județul 

Botoșani rezultă că în majoritatea anilor analizați rata imigrației în orașul Ștefănești a fost mai mare 

decât rata medie a imigrației în județul Botoșani: 1990, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 și 2006.  
 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

În ceea ce privește rata emigrației, în majoritatea anilor analizați, rata emigrației în orașul 

Ștefănești a fost mai mică decât rata medie a emigrației în județul Botoșani. Doar în anii 1990, 

1993, 1994, 1995, 2003 și 2009 s-au înregistrat valori mai mari ale ratei emigrației pe raza unității 

administrativ-teritoriale Ștefănești decât în județul Botoșani.  

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Datele furnizate de DJS Botoșani vizează stabilirile şi plecările de domiciliu din localitate, 

inclusiv migraţia externă. Remarcăm însă că, în ceea ce priveşte emigraţia, cifrele sunt mult mai 

mici decât cele reale, tocmai din prisma dificultăţilor întâmpinate în monitorizarea cu exactitate a 

fenomenului de emigraţie.  
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c) Bilanţul real al populaţiei 

 

 Bilanţul (soldul) real al populaţiei se obţine prin însumarea soldului mişcării naturale cu cel 

al mişcării mecanice a populaţiei, şi determină dinamica globală a populaţiei teritoriului supus 

studiului.  

 Evoluţia indicatorilor bilanţului real al populaţiei în orașul Ștefănești este prezentată în 

tabelul şi diagrama următoare: 

  

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/) 
 

Analizând diagrama anterioară, se observă că rata soldului natural este negativă per tot 

intervalul cu timide creșteri în anul 1993 și 2005. Rata soldului migrator are o evoluție oscilantă, cu 

valori extrem negative în anii 1990 (-53,99 ‰) și 1991 (-10,66 ‰), pentru ca ulterior acest indicator 

să se „stabilizeze”, ajungând la o valoare maximă în acest interval de 6,58 ‰ în 1998 și un minim 

de -9,86 ‰ în 2009.  

Aceste valori negative ale sporului natural (natalitate în scădere şi mai mică faţă de 

valoarea la nivel de judeţ, mortalitate ridicată), ale sporului migrator (emigraţiei ridicată) relevă 

gradul redus de atractivitate pentru locuire şi muncă, în special datorită problemelor generate de 

şomaj, lipsa resurselor materiale, şi relativei izolări a orașului Ștefănești din perspectivă economică, 

în ciuda unei poziții strategice favorabile (granița de est a Uniunii Europene).  

Reducerea semnificativă a numărului de naşteri, după anul 1990 şi migraţia externă pentru 

muncă, în mod special după anul 2000 au contribuit la modificarea structurii populaţiei  prin 

scăderea efectivului şi prin accentuarea îmbătrânirii demografice. 

 

 

2.5.4. Resursele umane  

 

În mod convenţional (din perspectiva statisticii), în categoria resurselor de muncă intră 

toate persoanele apte de muncă, respectiv cele cu vârsta între 15-59 de ani (de sex feminin și 

masculin), iar persoanele cu vârsta de peste 60 de ani sunt incluse în grupa de vârstă cu populaţie 

îmbătrânită. 

https://statistici.insse.ro/shop/
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În acelaşi timp, instituţiile care se ocupă de managementul forţei de muncă consideră că 

populaţia activă/aptă de muncă este cea cu vârsta în intervalul 18-62 de ani. 

În funcţie de raportul populaţiei cu piaţa muncii, sunt definite trei categorii statistice de 

populaţie - populaţia activă, ocupată, respectiv şomerii. 

Astfel, conform metodologiei INSSE, în populaţia activă din punct de vedere economic 

sunt cuprinse toate persoanele în vârstă de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă 

disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii, şi include populaţia ocupată şi şomerii. 

Populaţia ocupată este formată din toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o 

activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă 

în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii (cf. 

metodologiei „Cercetării statistice asupra forţei de muncă în gospodării”). 

Populaţia activă şi populaţia ocupată reflectă gradul de inserare a populaţiei în activităţile 

economice, aflându-se în relaţie directă atât cu factori socio-demografici (structura pe grupe de 

vârstă şi sexe a populaţiei, starea de sănătate şi nivelul de instruire a populaţiei, vârsta de 

pensionare), cât şi economici, aici fiind vorba mai ales de nivelul de dezvoltare economică şi de 

ramurile de activitate dominante. 

Modificările survenite în complexul de factori menţionaţi anterior conduc la variaţii 

tempo-spaţiale ale celor doi indicatori, cu implicaţii în dinamica şomajului, şi indirect în evoluţia 

nivelului de trai al populaţiei.  

În cele ce urmează, pentru a analiza potențialul resurselor umane disponibile, se va 

evidenția structura populației pe grupe mari de vârstă (sub formă de procente) și structura populației 

pe grupe mici de vârstă (pe sexe prin apelare la reprezentarea de tip piramida vârstelor).  

 

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop)  
 

În urma acestei analize comparative rezultă că populația orașului Ștefănești are o structură 

demografică ușor îmbătrânită comparativ cu structura demografică la nivel național iar resursele de 

forță de muncă sunt destul de crescute, asigurând într-o oarecare proporție înlocuirea generațiilor. 

De asemenea, creșterea populației la nivelul orașului ar avea tendințe crescătoare pe viitor, ca 

urmare a unei rezerve valorice din ecartul populației 0 - 14 ani.  

 

Ponderea destul de redusă a populației tinere este un indicator al tendinţei de îmbătrânire a 

populaţiei, punând în pericol, în viitor, asigurarea cu resurse suficiente de forță de muncă a zonei. 

Creşterea în viitor a ponderii populaţiei de peste 60 de ani va genera probleme legate de cerinţele 

crescute pentru serviciile de sănătate şi asistenţă medicală şi socială, deoarece, de cele mai multe 
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ori, această populaţiei este săracă, traiul de zi cu zi fiind bazat pe veniturile din pensii şi din 

activităţile agricole din gospodărie.  

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 

 

Conform structurii pe grupe de vârste şi sexe a populaţiei orașului Ștefănești la 1 ianuarie 

2010, ilustrată anterior prin piramida vârstelor, teritoriul se confruntă cu un fenomen de ușoară 

îmbătrânire demografică, confirmat şi de valoarea îngrijorătoare a indicelui de îmbătrânire 

calculat pe baza structurii pe grupe mari de vârstă.  

Cea mai mare pondere din total este deţinută, în cei 4 ani analizați, de grupa adultă 

(intervalul 15-59 de ani), care a fost în uşoară creștere (56% în 2010), ceea ce înseamnă că teritoriul 

dispune în prezent de un efectiv suficient de forţă de muncă.  

https://statistici.insse.ro/shop


 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

194/413 

 

În ceea ce priveşte grupa tânără, în general se consideră că populația unei unități 

administrativ-teritoriale se caracterizează printr-o structură demografică echilibrată și în creștere 

atunci când segmentele de vârstă sub 20 de ani deţin peste 35% din totalul populaţiei. În cazul în 

care grupa de vârsta de până la 20 de ani reprezintă sub 35% din totalul populaţiei, se consideră că 

structura demografică a unității este afectată de fenomenul de îmbătrânire, aşa cum este situaţia 

orașului Ștefănești, unde populația tânără 0 - 19 ani, deține, în anul 2010, o valoare de 26,6%.  

Procesul de îmbătrânire demografică nu implică doar schimbări ale ponderii grupelor de 

vârstă în cadrul populaţiei totale, ci generează transformări ale relaţiilor existente între diferite 

grupe de vârste, relaţii cu profunde implicaţii economice şi sociale. După cum este cunoscut, 

grupele de vârstă de 0 - 14 ani, respectiv tinerii, precum şi cele de 60 de ani şi peste, adică vârstnicii 

sunt consideraţi dependenţi economic de grupele productive, respectiv adulţii cu vârste între 15 şi 

59 de ani. 

Calculând indicele de îmbătrânire la nivelul orașului, prin raportarea populaţiei vârstnice 

la cea tânără, se poate observa că în perioada 1995 - 2010 valoarea acestui indice se situează sub 

punctul punctul critic de îmbătrânire a populaţiei, evidenţiindu-se faptul că respectiva unitate se 

înscrie în registrul unităților administrativ-teritoriale cu structură demografică ușor întinerită.  

 

An 

 
Indice de 

îmbătrânire 
0-14 

ani 

15 - 64 

ani 

peste 65 

ani 

1995 1.116 3.347 1.083 0,97 

2000 1.207 3.293 1.177 0,97 

2005 1.173 3.464 1.157 0,98 

2010 1.135 3.419 1.066 0,93 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop/)  

 

Acest indicator reprezintă capacitatea sau incapacitatea unei comunităţi de a se regenera 

demografic. În orașul Ștefănești, la nivelul anului 2010 se înregistra o valoare a indicelui de 

îmbătrânire de 0.93, adică unei persoane tinere îi reveneau 0,93 persoane vârstnice, ușor sub 

valoarea unitară. 

Având în vedere faptul că prima grupă mare de vârstă (0-14 ani) şi ultima grupă mare de 

vârstă (de peste 60 de ani) depind în cea mai mare parte de cea de-a doua grupă (15 - 59 ani), 

trebuie să se acorde o atenţie sporită unor măsuri care pot influenţa durata vieţii productive, cum ar 

fi întârzierea intrării în rândurile populaţiei active datorită procesului de şcolarizare, sau schimbarea 

în sensul prelungirii vârstei de pensionare. 

Analizând structura pe vârste a resurselor de forţă de muncă, remarcăm că, în 2010, 

eşalonul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani este mai numeros decât cel de 55-64 de 

ani, ceea ce înseamnă că înlocuirea generaţiilor se va realiza cu succes, orașul Ștefănești beneficiind 

astfel şi pe viitor de forţă de muncă numeroasă, cu vitalitate ridicată.  

 

AN 15-24 ANI 55-64 ANI RAPORT DE SUBSTITUŢIE (%) 

2010 759 560 135,53 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani  

 

Dacă extindem analiza la ansamblul populaţiei, pentru a putea realiza o estimare a 

resurselor de muncă pentru un orizont de 10 ani, respectiv până la nivelul anului 2021, situaţia se 

modifică puţin, în sensul că grupa populaţiei cu vârsta între 5 şi 14 ani în 2010, care va trebui să 

https://statistici.insse.ro/shop/
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asigure înlocuirea eşalonului de vârstă 15 - 24 de ani în 2021 este semnificativ mai mare decât 

grupa actuală a populației de 45 - 54 ani care va înlocui în 10 ani populația cuprinsă între 55-64 de 

ani, rezultând un raport teoretic de substituție de 142,14%, astfel încât înlocuirea se va realiza cu 

succes.  

Pentru a putea realiza scenarii de reconversie a forţei de muncă este necesar să avem o 

imagine completă a situaţiei de până în acest moment, incluzând situaţia populaţiei active la ultimul 

recensământ, structura populaţiei ocupate pe domenii de activitate ale economiei naţionale, precum 

şi evoluţia numărului de salariaţi şi al celui de şomeri.  

Conform recensămintelor, populaţia activă a orașului Ștefănești este structurată astfel:  

  

 
RPL 1992 - 

Nr. persoane 

RPL 2002 - 

Nr. persoane 

Populaţie ocupată 2.340 3.224 

Şomeri  236 122 

Total populație activă 2.576 3.346 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

Analizând tabelul anterior, se constată că cea mai mare parte a populaţiei active era 

ocupată atât la recensământul din 1992 cât și la cel din 2002. Numărul şomerilor în 1992 reprezenta 

9,16 % din populația totală, pentru ca în 2002, pe fondul unei creșteri a populației ocupate, numărul 

șomerilor a scăzut la un procent de doar 3,64 % din populația activă.  

În ceea ce privește numărul (mediu) de salariați, acesta a variat de la 330 de salariați la 251 

de persoane remunerate în 2010, în scădere cu 23,9 %. Analizând diagrama de mai jos, observăm că 

numărul minim de salariați s-a consemnat în 2003 când se înregistrau doar 206 salariați, cu 124 mai 

puțin decât în 2000. În schimb, numărul maxim de persoane angajate se înregistrează în 2007, când 

sunt menționate 358 persoane, în creștere cu 8,48 % față de anul 2000. Ulterior, numărul angajaților 

scade, efectele crizei economice mondiale din anul 2008 fiind din ce mai prezente, astfel că de la 

358 de salariați în 2007, s-a ajuns în 2010 la doar 251, în scădere cu 29,88%.  

 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 
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La nivelul anului 2010, în orașul Ștefănești existau 251 salariați, reprezentând 4,46% 

din populația totală a orașului, pondere mult mai redusă decât valoarea medie la nivelul 

județului Botoșani care este de 10,66% (2010). 

 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

Sectorul de activitate în care se înregistrează cel mai mare număr de salariaţi din orașul 

Ștefănești este reprezentat de sectorul terțiar, respectiv ramura de învățământ, cu o pondere de 30,68 

% din totalul angajaților și administrația publică, cu 17,53 %. Urmează sectorul secundar, 

reprezentat prin transporturi și depozitare, cu 16,73 %. Cele mai reduse ponderi, sub 6 %, se 

întâlnesc în cadrul sectorul primar, reprezentat de agricultură, silvicultură și pescuit (5,98%), 

sectorul terțiar, reprezentat de comerț (3,98 %), intermediere financiare și asigurări (3,19%).  

 

 

2.5.5. Profilul ocupaţional al populaţiei 

 

Populaţia activă propriu-zisă cuprinde atât populaţia care desfăşoară o activitate economică 

retribuită, cât şi populaţia aflată în căutarea unui loc de muncă, incluzând salariaţii, muncitorii 

independenţi, dar şi şomerii sau tinerii în căutarea primului loc de muncă, pentru că şi unii şi alţii 

sunt potenţial activi. În cadrul populaţiei active se disting astfel populaţia ocupată, care reprezintă 

partea din populaţia activă ce este efectiv angajată într-o activitate productivă, şi populaţia 

neocupată, respectiv acea parte a populaţiei active aflată în căutarea unui loc de muncă. 

 

Conform reprezentărilor grafice ulterioare, la Recensământul Populaţiei și Locuințelor din 

anii 1992 și 2002 structura populaţiei în funcţie de ocupaţie era următoarea:  
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Sursa:date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

La nivelul anului 1992, se observă că populaţia activă reprezenta 46,96 % din totalul 

populaţiei orașului, în timp ce populaţia inactivă reprezintă 53,04% din totalul populaţiei. Ulterior,  

în anul 2002, conform Recensământului Populației și Locuințelor, populația activă are o 

pondere net superioară (59,45%) față de populația inactivă (40,55%). Această situație se datorează 

și returului din mediul urban în mediul rural a unei părți a populației apte de muncă pe fondul 

problemelor financiare.  

 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

Analizând comparativ structura populației active în 1992 și 2002 constatăm o creștere a 

ponderii populației ocupate în 2002 față de 1992 cu 5,51% simultan cu o scădere identică a 

numărului șomerilor, pe fondul unei evoluții pozitive din punct de vedere economic a orașului 

(creșterea numărului de unități economice înregistrate în orașul Ștefănești precum și diversificarea 

activităților desfășurate).  

La sfârșitul anului 2010, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică 

Botoșani, în orașul Ștefănești erau înregistrați 388 șomeri, adică 6,9% din populația totală a 

orașului. Din cei 388 de șomeri, 147 sunt persoane de sex feminin, adică 37,88% din numărul total 

al șomerilor.  

Pentru a avea o imagine mai detaliată a profilului ocupațional al populației orașului 

Ștefănești, se va analiza și structura populației ocupate stabile după statutul profesional conform 

informațiilor furnizate de Recensământul Populației și Locuințelor în 2002. 

 

 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

198/413 

 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 
 

Conform diagramei de mai sus, observăm că, cea mai mare pondere din populația ocupată 

în orașul Ștefănești este reprezentată de lucrătorii familiali în gospodărie proprie (46,71% din 

populația ocupată), urmați de lucrătorii pe cont propriu (37,16% din populația ocupată). La 

diferență foarte mare se remarcă salariații, ce reprezintă 15,04% din populația ocupată. Celelalte 

categorii au ponderi de sub 1%: patroni - 0,56%, membri ai unei societăți agricole/cooperative: 

0,06%, persoane cu altă situație - 0,47%.  

 

Nr. 

crt. 
RAMURI ALE ECONOMIEI 

Populație ocupată 

cf. RPL 2002 

1. Agricultură, silvicultură, vânat 2730 

2. Piscicultură și pescuit 2 

3. Industrie extractivă 1 

4. Transporturi, telecomunicații 13 

5. Industrie prelucrătoare 24 

6. 
Producția și distribuția apei, energie electrică, 

gaze 
83 

7. Construcții 15 

8. Comerț, hoteluri, restaurante 87 

9. Finanțe, bănci, asigurări, tranzacții 6 

10. Învățământ 111 

11. Sănătate, asistență socială 92 

12. Cultură, sport, turism, activități colective 15 
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Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

 

Analizând tabelul și diagrama anterioare, constatăm că cele mai multe persoane sunt 

agrenate în sectorul primar, respectiv 85,94 % (2732 persoane), urmează sectorul terțiar cu 9,78 % 

și într-un final sectorul secundar, activitățile industriale, cu doar 4,28 %.  

Corelând diagrama anterioară Populația ocupată pe sectoare de economie în orașul 

Ștefănești - RPL 2002 cu diagrama intitulată Structura populației ocupate după statutul profesional  

- RPL 2002, rezultă că agricultura reprezintă sectorul economic de bază care asigură subzistența 

populației însă nivelul la care se practică activitățile agricole nu asigură un venit stabil, continuu, 

deoarece nu există forme juridice legale care să implice salarizarea în agricultură.  

Ponderea persoanelor nesalarizate (non-salariați) din agricultură (în principal lucrători 

familiali neremunerați și lucrători pe cont propriu) este foarte mare, situație care caracterizează de 

altfel întreaga țară, procentajul persoanelor care lucrează “pe cont propriu” în agricultură din 

România fiind cel mai mare din Europa şi cu mult peste media UE (3,5%), potrivit datelor INSSE.  

Statutul de lucrător familial (neremunerat) reprezintă persoane care își exercită activitatea 

într-o unitate economică familială pentru care nu primesc remunerație sub forma de salariu sau plata 

în natură. Gospodăria țărănească (agricolă) este considerată o astfel de unitate, și cum cei care 

muncesc nu primesc bani pentru munca depusă, nu plătesc nici taxe. 

La nivelul anului 2010, în orașul Ștefănești existau 251 salariați, reprezentând 4,46% 

din populația totală a orașului, pondere mult mai redusă decât valoarea medie la nivelul 

județului Botoșani care este de 10,66% (2010). 

Evoluția numărului de salariați pe activități ale economiei naționale în intervalul 2000 - 

2010 în orașul Ștefănești este următoarea:  

 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

200/413 

 
Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 
 

 

Observăm că în intervalul 2000 - 2010 a crescut numărul salariaților din activitățile 

financiare, bancare și de asigurări, învățământ și administrație publică (considerate activități 

neproducătoare) și s-a redus numărul salariaților din industria prelucrătoare, energie electrică și 

termică, gaze și apă, construcții. Se observă că începând cu debutul crizei economice, din anul 

2008, activitățile cele mai afectate sunt construcțiile și transportul și depozitarea.  

Populaţia inactivă cuprinde persoanele care nu au atins încă vârsta adultă sau care sunt în 

curs de formare, ca de exemplu elevii, studenţii, femeile casnice, pensionarii, persoanele întreținute 

etc. Din punct de vedere economic, populația inactivă cuprinde toate persoanele care nu au lucrat 

nici cel puțin o oră și nici nu erau șomeri în perioada de referință, aflându-se în una din următoarele 

categorii: elevi sau studenți; pensionari; casnice; persoane întreținute de alte persoane sau de stat 

sau care se întrețin din alte venituri. 

La nivelul anului 2002, conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor, structura 

populaţiei inactive din orașul Ștefănești era următoarea:  

 

 Nr. Persoane 

RPL 1992 

Nr. Persoane 

RPL 2002 

elev/student 678 697 

pensionar 1.374 597 

persoane casnice 230 254 

întreținuți de alte persoane 590 705 

întreținut de stat sau org. private 25 10 

alta situație economica 12 19 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

Analizând tabelul anterior, observăm că numărul persoanelor considerate inactive a scăzut 

în anul 2002 față de 1992, de la 2.909 persoane, la 2.282, în scădere cu 21,55%. Pentru a avea o 
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imagine mai detaliată cu privire la structura populației inactive, s-a analizat sub formă de diagramă 

cu procentele pe categorii sociale. 

 

Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 
 

Astfel, conform Recensământului Locuințelor și Populației din 1992, categoria cea mai 

reprezentativă se înregistrează în rândul pensionarilor, cu un procent de 47,23 %, urmează elevii cu 

o valoare de 23,31% și persoanele întreținute de alte persoane, cu un procent de 20,28%. Ulterior, 

Recensământul din 2002 ne prezintă o imagine schimbată, cele mai importante categorii sociale din 

populația inactivă fiind persoanele întreținute de alte persoane (30,89%) și elevii-studenții 

(30,54%), în creștere cu 7,23 %. Aceste diferențe se datorează creșterii în 2002 a ponderii populației 

tinere din categoria de vârstă 0 - 14 ani și scăderii ponderii populației îmbătrânite de peste 65 de 

ani. 

 

 

2.5.6. Nivelul şomajului 

 

Disponibilul de forţă de muncă este calculat de către A.J.O.F.M. ca fiind populaţia cu 

vârsta cuprinsă între 18-62 de ani care participă la activităţi productive retribuite, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Din datele înregistrate la recensământul populaţiei din 2002 reiese faptul că populaţia 

activă se cifrează la 3346 persoane, din care un număr de 122 persoane sunt înregistrate ca şomeri, 

adică 3,64% dintre activi şi respectiv 2,16% din populaţia totală a orașului Ștefănești. La nivelul 

anului 2002, populația activă a orașului reprezenta 59,45% din populația totală a orașului Ștefănești.  

Evoluția lunară a numărului de șomeri în anii 2010, 2011 și o parte a anului 2012 în orașul 

Ștefănești este redată în diagrama următoare: 
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Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

În luna august a anului 2012, conform datelor statistice, în orașul Ștefănești erau 

înregistrați 206 șomeri. În cursul intervalului ianuarie 2010 - ianuarie 2011, numărul șomerilor din 

orașul Ștefănești a înregistrat o evoluție ușor ascendentă, crescând, în procente, cu 6,5%, net cu 26 

persoane. În schimb, pentru perioada ianuarie 2011-ianuarie 2012, numărul șomerilor a înregistrat o 

evoluție susținut descendentă, scăzând de la 426 la 211, în procent cu 50,46%, numeric cu 225 de 

persoane. 

Tendința, pentru ultimul interval raportat, respectiv ianuarie 2012 - august 2012 este de 

scădere.  

În ceea ce privește evoluția pe sexe a numărului de șomeri, aceasta se prezintă astfel:  

 
Sursa: date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Botoșani 

 

Se observă că, pe parcursul intervalului studiat, (ianuarie 2010 - august 2012) numărul 

bărbaților șomeri este superior numărului femeilor șomere, în august 2012 bărbații reprezentând 

60,19 % din totalul numărului de șomeri, în timp ce femeile reprezentau 30,81%. 

Lipsa cererii pentru forţa de muncă determină o mare parte a forţei de muncă tinere şi 

adulte fie să migreze spre alte oraşe, fie să plece în străinătate temporar (sezonier) pentru muncă în 

ţări ca Italia, Spania, Grecia, Israel.  
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Este necesar de menţionat că datele statistice cuprind doar şomerii înregistraţi ca atare la 

Oficiul Forţelor de Muncă, astfel încât la aceştia se adaugă şomerii neînregistraţi, care se ocupă de 

agricultură pentru a subzista („şomajul ascuns”). Pe de altă parte, o parte din şomerii înregistraţi pot 

lucra fără forme legale, fie în zonă, fie în străinătate, chiar dacă figurează în cadrul populaţiei 

şomere. 

 

 

2.5.8. Aprecieri asupra pieţei muncii 

 

 Piaţa muncii este definită de cele două componente: oferta de forţă de muncă, reprezentată 

de populaţia aptă de muncă, respectiv cererea de forţă de muncă, sau unităţile economice 

angajatoare. 

Analizând comparativ structura populației ocupate și structura numărului de salariați rezultă 

că, deși cea mai mare parte a populației ocupate stabile desfășoară activități în agricultură (84,67% 

din populația ocupată și 48,5% din populația totală a orașului în 2002), doar 0,17% reprezintă 

salariați în agricultură în anul 2002, sector economic în care gradul de salarizare era foarte redus în 

2002. În 2010, ponderea salariaților în agricultură în orașul Ștefănești a crescut, ajungând la 0,26% 

din populația orașului. Pe de altă parte, populația ocupată în industrie în 2002 reprezenta 3,81% din 

populația totală a orașului în 2002.  

 

La nivelul anului 2010, în orașul Ștefănești existau 251 salariați, reprezentând 4,46% 

din populația totală a orașului, pondere mult mai redusă decât valoarea medie la nivelul 

județului Botoșani care este de 10,66% (2010). 

 

Sectorul de activitate în care se înregistrează cel mai mare număr de salariaţi din orașul 

Ștefănești este reprezentat de sectorul terțiar, respectiv ramura de învățământ, cu o pondere de 30,68 

% din totalul angajaților și administrația publică, cu 17,53 %. Urmează sectorul secundar, 

reprezentat prin transporturi și depozitare, cu 16,73 %. Cele mai reduse ponderi, sub 6%, se 

întâlnesc în cadrul sectorul primar, reprezentat de agricultură, silvicultură și pescuit (5,98%), 

sectorul terțiar, reprezentat de comerț (3,98 %), intermediere financiare și asigurări (3,19%).  

În ceea ce privește numărul (mediu) de salariați, acesta a variat de la 330 de salariați la 251 

de persoane remunerate în 2010, în scădere cu 23,9 %. Numărul minim de salariați s-a consemnat în 

2003 când se înregistrau doar 206 salariați, cu 124 mai puțin decât în 2000. În schimb, numărul 

maxim de persoane angajate se înregistrează în 2007, când sunt menționate 358 persoane, în 

creștere cu 8,48 % față de anul 2000. Ulterior, numărul angajaților scade, efectele crizei economice 

mondiale din anul 2008 fiind din ce mai prezente, astfel că de la 358 de salariați în 2007, s-a ajuns 

în 2010 la doar 251, în scădere cu 29,88%.  

Ponderea mare a activilor în agricultură maschează şi un alt fenomen, respectiv migraţia 

internaţională fără contract de muncă, şi deci neînregistrată ca atare. 

Activitățile economice remunerate în orașul Ștefănești necesită încă eforturi pentru 

dezvoltare și extindere pentru a asigura o absorbție corespunzătoare a forței de muncă din oraș dar 

și valorificarea la un nivel superior a resurselor de care dispune teritoriul studiat.  
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 Disfuncţionalităţi 

 

Populaţia orașului Ștefănești reprezintă elementul organizator al spaţiului studiat, astfel 

încât starea sa actuală şi dinamica trebuie să coordoneze măsurile urbanistice preconizate în cadrul 

acestui plan. 

Analiza relativ detaliată asupra populaţiei relevă o serie de concluzii privind caracteristicile 

socio-demografice ale populației orașului Ștefănești:  

 Populația orașului Ștefănești s-a redus pe fondul soldului natural negativ și al bilanțului 

migratoriu negativ;  

 Densitate a populației orașului mai mică decât media pe județ (57,82 loc/kmp față de 80 

loc/kmp în 2011);  

 Populația tânără, din cohorta 0 - 14 ani deține, în orașul Ștefănești, o pondere de 20 %, 

cu 4,85% mai mult decât ponderea la nivel național; 

 Populația adultă, cu vârsta cuprinsă între 15 - 59 ani reprezintă, în orașul Ștefănești, 56 

% din populația totală, în timp ce la nivel național ponderea acestui segment de vârstă 

este de 64,74%, cu 8,74 % mai mult;  

 Structura demografică pe grupe de vârstă și sexe nu este (încă) afectată de procesul de 

îmbătrânire demografică, fapt dovedit de valoarea subunitară în anul 2010 a indicelui de 

îmbătrânire (0,93);  

 Valorile ratei natalității s-au diminuat cu 24,76% în intervalul 1990 - 2011; 

 Valorile ratei mortalității au scăzut cu 16,19% în intervalul 1990 - 2011;  

 Valorile ratei soldului natural au fost negative în intervalul 1990 - 2011, cu câteva 

excepții în anii 1993 și 2005;  

 Valorile ratei soldului natural în orașul Ștefănești nu depășesc valorile medii ale ratei 

soldului natural la nivelul județului Botoșani, cu excepția anilor 2005 și 2011;  

 Rata soldului migratoriu a înregistrat valori negative în anii 1990,1991, 1993, 2005-

2009;  

 Valorile ratei bilanțului real al populației au înregistrat valori negative în intervalele 

1990 - 1991, 1993 - 1994, 1996 - 1997, anul 2004, intervalul 2006 - 2009;  

 Valorile raportului de dependență demografică sunt subunitare (64,37% în 2010); 

 Raport de substituție favorabil, indicând că populaţia cu vârsta de 55-64 de ani care va 

trece în rândul populaţiei inactive va fi înlocuită de un contingent tânăr superior numeric, 

asigurându-se astfel o substituţie bună a forţei de muncă (135,53%); 

 Creșterea valorilor indicatorului suprafață locuibilă / locuitor de la 10,23 mp/locuitor în 

1993 la 13,06 mp/locuitor în 2011; 

 Creșterea valorilor indicatorului suprafață locuibilă / locuință de la 28,04 mp/locuință în 

1993 la 32,78 mp / locuință în 2011;  

 Numărul (mediu) de salariați  a variat de la 330 de salariați în 2000 la 251 de persoane 

remunerate în 2010, în scădere cu 23,9 %;  

 Cea mai mare parte a salariaților înregistrați în orașul Ștefănești lucrează în învățământ 

(30,68%) și administrație publică (17,53%); 

 Ponderea foarte redusă a salariaţilor din totalul populaţiei (4,46%) comparativ cu media 

județului Botoșani (10,66%), indicând un nivel scăzut al veniturilor din activităţi 

remunerate; 

 Ponderea foarte mare a populației active ocupate în agricultură (85,94% din populația 

ocupată și 48,54% din populația totală) în paralel cu procentul ridicat al lucrătorilor 

familiali (46,71%) și a lucrătorilor pe cont propriu (37,16%) din totalul populației active;  
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 Resursele umane din oraș sunt utilizate insuficient şi ineficient, determinând creşterea 

presiunii agricole şi a ratei de activitate în agricultură;  

 Necesitatea continuării eforturilor de dezvoltare a serviciilor si activităţilor din sectorul 

terţiar şi productiv; 

 Cererea insuficientă de forţă de muncă pe plan local; 

 Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională; 

 Pe termen lung (orizont de prognoză 2022) populația orașului va înregistra o tendință de 

scădere ca urmare mai ales a soldului natural negativ și a emigrației populației tinere și 

adulte.  

 

 

2.6. CIRCULAŢIA 

 

 

2.6.1. Căi de circulaţie rutieră 

 

Starea tehnică - Viabilitatea şi capacitatea portantă a drumurilor 

 

Drumurile naţionale constituie reţeaua principală de căi de transport rutier a României, 

asigurând legătura între principalele localităţi ale ţării. Reţeaua de drumuri judeţene conectează 

centrele principale la nivel de judeţ, având rolul de a colecta şi dirija către drumurile naţionale 

traficul rutier local. 

Infrastructura şi căile de acces utilizate ca legătură între cele cinci localităţi sunt constituite 

din drumuri naționale, judeţene, comunale şi săteşti.  

Circulația rutieră pe teritoriul orașului Ștefănești se realizează pe următoarele căi 

rutiere: 

 

 
Imag. 21.a: Căi rutiere pe teritoriul orașului Ștefănești  

Sursa: Google Earth 
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Imag. 21.b: Căi rutiere pe teritoriul orașului Ștefănești  

Sursa: Google Earth 

 

Teritoriul orașului Ștefănești și al localităților aparținătoare este străbătut de următoarele 

artere rutiere:  

- drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, care străbate localitatea Ștefănești Sat, oprindu-

se în orașul Ștefănești la intersecția cu DN 24 C;  

- drumul național DN 24 C Vănători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești 

– Rădăuți-Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, 

Ștefănești;  

- drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la 

frontiera de stat; străbate satul Stânca;  

- drumul județean DJ 294 B care asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești 

Sat și satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ. 

- drumul comunal DC 23 Stânca – Mihălășeni;  

- drumul comunal DC 33 A Bobulești – Românești;  

- drumul comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți.  

 Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești lasă mult de dorit, acestea fiind de calitate 

inferioară. Există proiecte de reabilitare a drumurilor DJ 294 B, DC 33 B, DC 23, DC 33 A.  

  

Transportul în comun este asigurat de microbuze către Botoșani și către Iași, cu o frecvență 

destul de ridicată. 

 

Căi ferate 

 Referitor la circulația feroviară, orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de cale ferată.  
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Disfuncţionalităţi: 

 Pe timp nefavorabil, datorită lipsei amenajărilor şi echipării necorespunzătoare, pe 

tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, drumurile sunt impracticabile; 

 Necesitatea îmbunătăţirii legăturilor între centrul orașului Ștefănești şi reşedinţele 

comunelor învecinate,  

 Se impune modernizarea drumurilor de exploatație agricolă, pentru preluarea traficului cu 

atelaje / traficului agricol de pe drumurile naționale care străbat teritoriul orașului: DN 24 C, 

DN 29 D, DN 29 E;  

 Este necesară îmbunătăţirea legăturilor între localităţile orașului pentru a se asigura accesul 

corespunzător în localităţile componente ale orașului.  

 

 Conform PATJ Botoșani, planșa 3a.1. Infrastructuri tehnice ale teritoriului - Căi de 

comunicații probleme și disfuncționalități (2), pe teritoriul orașului Ștefănești se semnalează 

următoarele probleme:  

 Unitate administrativ – teritorială cu drumuri ce necesită reabilitare,  

 Unitate administrativ - teritorială fără acces la cale ferată, 

 Unitate administrativ - teritorială cu drumuri ce necesită reabilitare. 

 

 

 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL 

 

 

Caracteristici ale zonelor funcţionale 

 

Orașul Ștefănești are o suprafaţă administrativă de aproximativ 9658 ha (suprafața măsurată 

în interiorul limitei administrative a orașului, conform A.N.C.P.I.), actualmente fiind alcătuită din 5 

localități: Ștefănești, Ștefănești Sat, Stânca, Bădiuți, Bobulești.  

În urma măsurătorilor cu ajutorul tehnicii SIG (digitizarea PUG anterior avizat) au rezultat 

următoarele suprafețe ale intravilanelor localităților componente:  

 Ștefănești     161,66 ha, 

 Ștefănești-Sat    216,54 ha 

 Stânca    347,70 ha, 

 Bobulești    264,14 ha, 

 Bădiuți    108,33 ha, 

 TOTAL INTRAVILAN:  1098,37 ha 

 

Toate localităţile componente au în intravilan zone de lotizări cu diferite funcţiuni: locuire, 

agricol - zootehnic, industrial, de gospodărire comunală, echipare edilitară, depozitarea deşeurilor, 

căi de transport, zone verzi, etc. 

In componenţa intravilanului intră toate trupurile aflate pe teritoriul administrativ al orașului, 

cuprinzând atât zonele construite cât şi o serie de trupuri ce au fost propuse în intravilan pentru 

satisfacerea unor nevoi ale echipării tehnico-edilitare, gospodărie comunală sau altele şi care din 

diferite motive de ordin tehnic sau sanitar nu pot fi amplasate în vatra satului.  
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2.7.1.1. Zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare 

 

În total, în intravilanul localităților componente ale orașului Ștefănești, conform 

măsurătorilor realizate cu ajutorul tehnicii S.I.G., zona pentru locuinţe ocupă 174,44 ha 

reprezentând 15,74% din totalul teritoriului intravilan, şi este formată în mare majoritate din 

locuinţe cu nivel mic de înălţime: parter, și 1, maxim 2 niveluri. Starea clădirilor de locuit diferă în 

funcție de vechimea lor: casele vechi, realizate din chirpici, sunt modeste din punct de vedere al 

dotărilor în timp ce locuințele noi, realizate din materiale de calitate, dispun și de dotări moderne, 

sunt mai bine utilate, au o suprafață locuibilă mai mare.  

Zona de locuinţe se află amplasată în lungul drumurilor naționale, județene, comunale și 

sătești, în cadrul zonei de locuit funcționând instituții publice și de servicii (unități de învățământ, 

biserici, cămine culturale, spații comerciale și prestări servicii, etc.). 

Analiza fondului locativ şi a structurii populaţiei în funcţie de distribuţia pe gospodării şi 

dimensiunea gospodăriilor s-a bazat pe datele statistice furnizate de DJS Botoşani în Fişa localităţii 

precum și pe datele extrase de pe site-ul TEMPO- http://statistici.insse.ro/shop/.  

 

 Locuințe după tipul lor, numărul și suprafața camerelor de locuit RPL 1992 și 2002 

 

 1992 2002 

număr de locuințe la RPL  2.017 2.175 

număr camere de locuit la RPL  4.480 5.040 

suprafața camerelor de locuit la RPL  56.572 69.202 

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

Analizând diacronic numărul de locuințe la nivelul orașului Ștefănești, conform 

recensămintelor, observăm o creștere de 7,83 % în 2002 față de anul 1992. Ca o completare, datele 

preliminarii de la Recensământul din 2011 evidențiază un număr de 2.225 locuințe, o ușoară 

creștere procentuală de 2,29 % față de 2002. Indirect și numărul de camere de locuit a înregistrat o 

creștere, de la 4.480 de camere destinate locuirii în 1992 la 5.040 de camere în anul 2002, 

traducându-se într-o evoluție pozitivă de 12,5%.  

 

Raportând numărul camerelor de locuit existente în 1992 și 2002 la numărul de locuințe de 

la nivelul orașului Ștefănești rezultă valori de 2,22 camere de locuit/locuință în 1992 și 2,32 camere 

de locuit/locuință în 2002. Se evidențiază o ușoară creștere a gradului de confort în locuințe și 

indirect a nivelului de trai al populației orașului Ștefănești.  

 

 Evoluția numărului de locuințe existente în intervalul 1993 - 2012 este următoarea:  

 

http://statistici.insse.ro/shop/
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Locuințe 

existente la 

sf. anului 

2033 2039 2044 2051 2056 2070 2079 2095 2175 2178 2185 2202 2206 2208 2211 2215 2228 2233 2235 2033 

Locuințe 

existente - 

propr. publică 

9 21 21 19 19 19 19 19 49 49 49 49 49 52 52 52 52 52 52 9 

Locuințe 

existente - 

propr. privată 

2016 2010 2015 2024 2029 2043 2060 2076 2126 2129 2136 2153 2157 2156 2159 2163 2176 2181 2183 2016 

Supr. locuibilă 

existentă la sf. 

anului (m.p.)  

57000 57620 57860 58175 58373 59005 59418 60018 69202 69414 69813 70771 70881 70953 71522 72089 72783 73190 73270 - 

Supr. locuibilă 

existentă - 

propr. publică 

: 636 636 588 588 588 588 588 1545 1545 1545 1545 1545 1617 1617 1617 1617 1617 1617 - 

Supr. locuibilă 

existentă - 

propr. privată 

: 56666 56906 57269 57467 58099 58830 59430 67657 67869 68268 69226 69336 69336 69905 70472 71166 71573 71653 - 

Autorizații de 

construire 

clădiri 

rezidențiale 

exclusiv cele 

pt.  

colectivități 

(nr.) 

- - - - - - - - - 11 19 4 8 17 10 5 4 3 11 - 

Alte clădiri 

(clădiri pt. 

comerț, 

hoteluri și 

clădiri 

similare, 

etc..) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 - 

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO (https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro 

https://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Analizând diagrama anterioară observăm că, per toată etapa analizată, se observă o creștere 

susținută a numărului de locuințe existente, de la 2033 locuințe în 1993 se ajunge la 2235 la 

începutul anului 2011, o creștere procentuală de 9,93%.  

Din totalul locuințelor existente, fondul locativ aflat în proprietate privată deținea o valoare 

procentuală de 99,16% la începutul anului 1993, iar în 2011 să aibă un procent, în scădere, de 97,67 

% din totalul locuințelor existente. Această scădere a ponderii locuințelor proprietate privată poate 

fi explicată prin faptul că s-au construit din ce în ce mai multe locuințe proprietate publică (în 

administrarea locală sau județeană și națională).  

 

Detaliind situația fondului locativ la nivel de localități componente, se observă, din prisma 

celor 2 evenimente recensitare (RPL 1992 și RPL 2002) că cele mai multe locuințe sunt amplasate 

în cea mai populată localitate, respectiv Bobulești care numără 582 de locuințe. Pe plan secundar 

urmează Ștefănești cu 501 locuințe, apoi Ștefănești Sat cu 428 de locuințe și Stânca cu 388 de 

locuințe, iar în final Bădiuți cu 276 de locuințe. 
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Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Recensămintele din 1992 și 2002 ne oferă o situație detaliată și la nivel de localități 

componente. Analizând diagramele de mai jos, observăm că, în anul 1992, cele mai mari ponderi 

ale locuințelor se înregistrează în Bobulești (26 % din totalul locuințelor existente în orașul 

Ștefănești) și Ștefănești Sat (22% din total locuințe recenzate în orașul Ștefănești), la polul opus 

aflându-se localitatea Stânca, cu 19% și Bădiuți cu doar 12 % din totalul locuințelor existente pe 

raza unității administrativ-teritoriale a orașului Ștefănești. După 10 ani, în 2002, situația nu se 

schimbă prea mult, din prisma distribuției pe localități. Astfel, localitatea Bobulești își menține 

poziția fruntașă, deținând 27% din totalul locuințelor existente în orașul Ștefănești (creștere de 1 % 

față de 1992), pe poziția a doua se situează Ștefănești cu 23% (creștere procentuală de 2% din 

1992), urmează Ștefănești Sat cu 19% (în scădere procentuală de 3% raportată la anul 1992). În 

coada ierarhiei se află localitatea Stânca cu 18% (în scădere cu 1% față de situația din 1992) și 

Bădiuți cu doar 13 % din totalul locuințelor existente în Ștefănești (o creștere timidă de 1% față de 

1992).  

Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Pentru a surprinde și gradul de confort al locuințelor din orașul Ștefănești s-a raportat 

numărul de camere de locuit per numărul de locuințe existente.  
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 Sursa: prelucrarea datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Baza de date TEMPO 

(https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Analizând graficul de mai sus, se observă o creștere generală a acestui indicator, cu 

particularități la nivelul localităților. Cea mai mare valoare a acestui indicator se regăsește în 

localitatea Ștefănești, entitate ce reprezintă centrul administrativ și economic al orașului Ștefănești, 

respectiv de 2,49 camere per locuință. Urmează Ștefănești Sat cu 2,33 camere, puțin peste media de 

2,32 camere raportată la nivelul orașului Ștefănești. Valori inferioare mediei se înregistrează în 

localitățile Bădiuți (2,3 camere per locuință în anul 2002, o creștere procentuală de 8,49 % față de 

anul 1992), Bobulești (2,24 camere raportate la locuințe în 2002, față de 2,1 camere în 1992) și 

Stânca (2,21 camere în 2002, în ușoară creștere față de anul 1992).  

Sursa: Serviciul TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop) 
 

Pentru a surprinde fenomenul fondului locativ, s-a analizat și evoluția numărului 

autorizațiilor de construcție în intervalul 2002-2011. Conform diagramei anterioare, observăm o 

evoluție oscilantă a clădirilor rezidențiale și a altor clădiri până în anul 2008. Ulterior, începând cu 

anul 2008, criza economică atinge și orașul Ștefănești, numărul autorizațiilor de construcție scăzând 

în 2009 cu 50 % față de anul 2008 și continuând decăderea spre 2011.  Începând cu anul 2009 nu se 
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mai înregistrează nicio autorizație de construcție pentru clădiri destinate hotelurilor, pentru comerț 

cu ridicata și cu amănuntul.   

 

În cazul suprafeței locuibile, se remarcă faptul că în intervalul 1993
18

 - 2011 acest indicator 

a înregistrat o creștere continuă, în 2011 suprafața locuibilă fiind cu 27,66% mai mare decât în 

1993. Această evoluție este în concordanță cu evoluția numărului de locuințe, ceea ce înseamnă că, 

deși numărul locuințelor a avut o evoluție mai redusă, locuințele construite au o suprafață din ce în 

ce mai mare, indicând faptul că tendința este aceea de a construi locuințe mai mari, aspect dovedit și 

de următorii indicatori analizați.  

 

 Structura zonelor de locuit este caracteristică satelor moldoveneşti - parcelări cu o 

configuraţie specifică determinată de condiţii istorice şi de relief cu case amplasate, în general, 

izolat pe parcelă. 

A. Configurația parcelarului în orașul Ștefănești are următoarele caracteristici: 

- parcelele au atât forme regulate cât și neregulate, conjugându-se cu sinuozităţile terenului 

şi ale drumurilor;  

- zonele din intravilan cu tramă regulată sugerează o anumită regularitate a parcelelor; 

- parcelele sunt de mărimi variabile, fiind mai mici în dimensiuni în partea centrală a 

localităților ca urmare a unui proces de divizare a parcelelor în timp, proces determinat de faptul că 

acestea sunt cele mai vechi şi amplasate într-o zonă de maxim interes; 

- sunt în general mai noi la periferia localităților şi în lungul arterelor principale, unde 

gospodăriile au în prelungire loturi agricole destul de importante, configuraţie care relevă zonele cu 

funcţiuni complementare din intravilan şi anume: pe parcelele noi din margine se practica 

agricultura - cultura de cereale (în special porumb), în timp ce pe parcelele mai mici din partea 

centrală se practică, în funcţie de mărimea lor, - cultura legumelor, livezi, vii. 

 

B. Modul de ocupare a parcelei este cel tradiţional satelor din Podişul Moldovei, cu casa 

amplasată izolat pe parcelă la o distanţă nu prea mare de drumul de acces, de 2 până la 4 m sau 5 m 

în mai puţine cazuri casa este amplasată la 5 până la 10 m de drum; 

- densitatea caselor este mai mare în zona centrală şi pe arterele importante, locuințele fiind 

mai răsfirate spre marginea intravilanelor. 

Analizând comparativ situaţia la nivelul anului 2000 cu situaţia existentă în teren la data 

elaborării actualului PUG, se constată că mărirea localităţii s-a făcut atât prin îndesirea caselor în 

perimetrul existent cât şi prin ocuparea de noi terenuri în afara satului. 

Acest fenomen a fost determinat de condiţiile de relief, de terenurile improprii amplasării 

construcţiilor (zone inundabile sau versanţi cu risc de alunecăre), de terenurile cu destinaţie 

agricolă, pe care sătenii preferă să le utilizeze pentru agricultură. 

 

C. Structura gospodăriei 

Majoritatea gospodăriilor cuprind casa şi anexele, cu un nivel mediu de organizare și calitate 

medie a construcţiilor. 

 

D. Tipul de locuinţă: 

- marea majoritate a caselor sunt parter, însă există şi locuinţe cu regim de înălţime P+1E, 

P+1E+M, ridicate mai recent; 

                                                 
18

 În cadrul analizei s-a luat în calcul intervalul 1993-2011, deoarece anii anteriori ne oferă o imagine ușor deformată ca 

urmare a datelor eronat centralizate.  
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- materiale de construcţii, în general ieftine nedurabile, chirpici, paiantă, lemn, la casele mai 

vechi şi materiale durabile la majoritatea celor noi: cărămidă, B.C.A., beton armat, şarpantă din 

lemn, învelitori de tip Lindab, Onduline sau Planja, tencuieli uscate, etc. 

 

Disfuncţionalităţi: 

 Unele locuinţe noi se realizează fără a avea la bază un proiect şi asistenţă minimă de 

specialitate în realizarea lor; 

 Stadiul redus al echipării edilitare: 

 lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă;  

 sistem centralizat de canalizare incomplet, prezent doar în zona locuințelor 

colective din localitatea Ștefănești, care să colecteze apele uzate menajere de la 

populaţie şi de la unităţile administrative şi industriale existente în oraș; 

 nu există sistem de alimentare cu gaze naturale, sunt utilizate buteliile cu gaz; 

 doar o parte dintre locuinţe dispun de instalaţii sanitare proprii şi de furnizare a 

apei calde în locuinţă;  

 

 

2.7.1.2. Zona centrală și de servicii destinată funcțiunilor de interes public  

 

În total, în intravilanul localităților componente ale orașului Ștefănești, conform 

măsurătorilor realizate cu ajutorul tehnicii S.I.G., zona pentru instituţii publice şi servicii 

ocupă 14,85 ha adică 1,34% din teritoriul intravilan al orașului Ștefănești, situaţie normală 

pentru satele colinare şi de șes, unde suprafaţa terenurilor agricole este preponderentă. Funcţiunile 

existente în cadrul zonei centrale sunt cele specifice - obiective administrative și social-culturale: 

primărie, poştă, instituţii de învăţământ, dispensar, poliţie, instituţii de cultură, instituţii de cult. 

În localitatea Ștefănești, funcţionează în prezent următoarele obiective de interes public:  

 Consiliul Local + Primăria orașului Ștefănești, 

 Poliţia,  

 Canton silvic,  

 A.L.O.F.M. – punct de lucru Ștefănești,  

 Oficiul Poștal Ștefănești,  

 Casa de Cultură Ștefănești, 

 Biblioteca orășenească Ștefănești, 

 Centrală telefonică, 

 Districtul Drumuri Naționale – Subunitate a Secției de Drumuri Naționale Botoșani, 

 I.E.L.I.F. Ștefănești – nefuncțional, 

 Grupul Școlar Ștefănești, 

 Muzeul “Ștefan Luchian” + Grădiniță, 

 Școala cu clasele I-VIII Ștefănești,  

 Unitatea de Asistență Medico-Socială Ștefănești, 

 Dispensar uman, 

 Biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, 

 Biserica ortodoxă „Sfânta Paraschiva” – monument istoric, 

 Biserica Penticostală, 

 Cinematograf „Prutul” – nefuncțional, 

 Canton Gospodărirea Apelor – Apele Române. 
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În localitatea Bobulești, funcţionează în prezent următoarele obiective de interes public:  

 Şcoala cu clasele I-VIII Bobulești, 

 Grădiniţa Bobulești, 

 Căminul Cultural Bobulești, 

 Oficiul Poștal Bobulești, 

 Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”, 

 Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 

 Muzeul “Casa Satului” – nefuncțional  

 Dispensar uman. 

 

În localitatea Bădiuți, funcţionează în prezent următoarele obiective de interes public:  

 Şcoala Primară cu Clasele I-IV Bădiuți + Grădinița, 

 Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”. 

 

În localitatea Ștefănești-Sat, funcţionează în prezent următoarele obiective de interes 

public:  

 Subunitatea de Pompieri Ștefănești, 

 Fundația “Caritatea”, 

 Grădinița Ștefănești-Sat, 

 Biserică adventistă. 

 

În localitatea Stânca, funcţionează în prezent următoarele obiective de interes public:  

 Sediul Poliției de Frontieră Stânca, 

 Oficiul Poștal Stânca, 

 Vama veche Stânca, 

 Vama Stânca – sediul nou, 

 Canton silvic Stânca, 

 Bloc dispecer A.N.A.R., 

 Școala cu clasele I-VIII - corp A, 

 Școala cu clasele I-VIII – corp B, 

 Grădinița, 

 Dispensar uman, 

 Biserica ortodoxă “Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. 

 

 

2.7.1.3. Zona unităţilor agro - zootehnice 

 

În total, în intravilanul localităților componente ale orașului Ștefănești, conform 

măsurătorilor realizate cu ajutorul tehnicii S.I.G., zona unităţilor agro - zootehnice deţine 

22,61ha, adică 2,04% din teritoriul intravilan al orașului Ștefănești. Această zonă este reprezentată 

în intravilanele localităților orașului Ștefănești atât prin unitățile economice cu activități agro - 

zootehnice / activități în ferme mixte (cultura plantelor și creșterea cerealelor) dar și prin locații 

dezafectate ale fostelor structuri cooperatiste:  

În localitatea Ștefănești, zona agro-zootehnică este reprezentată prin:  

- Baza de recepție,  

- Agromec Ștefănești,  

- S.C. RO-PHOENIX S.R.L..  

În localitatea Ștefănești-Sat, zona agro-zootehnică este reprezentată prin:  
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- Locația fostului complex de creștere a porcinelor Ștefănești, 

- Microferma de creștere a prepelițelor. 

În localitatea Bădiuți, zona agro-zootehnică este reprezentată prin:  

- Locația dezafectată a fostei Asociații Economice Intercomunale.  

În localitatea Bobulești, zona agro-zootehnică este reprezentată prin:  

- Agromec Bobulești,  

- Microferma de creștere a melcilor, 

- Zona agro-zootehnică.  

În localitatea Stânca există o zonă agro-zootehnică proprietate privată în partea de nord a 

localității.  

 

 

2.7.1.4. Zona unităţilor industriale și de depozitare 

 

În total, în intravilanul localităților componente ale orașului Ștefănești, conform 

măsurătorilor realizate cu ajutorul tehnicii S.I.G., zona unităților industriale ocupă o suprafață 

de 2,09ha, reprezentând 0,18%.  

Zona unităților industriale este reprezentată în teritoriu de următoarele obiective:  

- În localitatea Ștefănești: Silv Eco Ștefănești – exploatarea primară a lemnului,  

        Moară Ștefănești; 

- În localitatea Ștefănești-Sat: Moară; 

- În localitatea Stânca: Silv Eco Stânca - exploatarea primară a lemnului, 

- În localitatea Bobulești: S.C. T&G SRL – exploatarea și industrializarea primară a lemnului.  

 

 

2.7.1.5. Zona de gospodărie comunală 

 

Este formată în prezent din cimitirele aflate în intravilanul localităților componente ale 

orașului și din platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd din localitatea Ștefănești. 

În oraș există cimitire în următoarele localități:  

- Localitatea Ștefănești-Sat: 1 cimitir ortodox și 1 cimitir israelit; 

- Localitatea Stânca: un cimitir ortodox; 

- Localitatea Bădiuți: un cimitir ortodox; 

- Localitatea Bobulești: un cimitir ortodox; 

În total, zona de gospodărire comunală ocupă o suprafaţă de 7,06 ha, adică 0,63% din 

intravilanul localităților componente ale orașului Ștefănești.  

 

 

2.7.1.6. Zona căilor de transport 

 

Zona căilor de transport rutier ocupă o suprafață de 87,74 ha, adică 7,91% din 

intravilanul localităților componente ale orașului Ștefănești, conform măsurătorilor realizate cu 

ajutorul tehnicii S.I.G. Este formată din drumurile naționale, judeţene, comunale şi săteşti care 

traversează orașul Ștefănești. Teritoriul orașului Ștefănești este străbătut de următoarele drumuri 

clasate: 

Teritoriul orașului Ștefănești și al localităților aparținătoare este străbătut de următoarele 

artere rutiere:  

- drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, care străbate localitatea Ștefănești Sat, oprindu-

se în orașul Ștefănești la intersecția cu DN 24 C;  
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- drumul național DN 24 C Vănători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești 

– Rădăuți-Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, 

Ștefănești;  

- drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la 

frontiera de stat; străbate satul Stânca;  

- drumul județean DJ 294 B care asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești 

Sat și satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ. 

- drumul comunal DC 23 Stânca – Mihălășeni;  

- drumul comunal DC 33 A Bobulești – Românești;  

- drumul comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți.  

Reţeaua locală de drumuri prezintă trasee neregulate, precum şi profile longitudinale şi 

transversale necorespunzătoare, lipsite de îmbrăcăminte şi de rigole laterale. 

 

 

2.7.1.7. Zona construcțiilor aferente lucrărilor tehnico - edilitare 

 

Zona construcţiilor aferente lucrărilor tehnico - edilitare este reprezentată în prezent de 

următoarele obiective:  

- în localitatea Ștefănești: stație de pompare apă, 

       stație de tratare apă,  

       stație de epurare ape uzate (nefuncțională), 

       releu telefonie mobilă Orange 

- în localitatea Ștefănești-Sat: casă de apă (3 locații), 

- în localitatea Stânca: stație de transformare 110kv/20kv 

      post de transformare, 

      releu telefonie mobilă Orange,  

      releu telefonie mobilă Vodafone,  

      releu de telecomunicații Poliția de Frontieră. 

 În total, zona dotărilor tehnico-edilitare are o suprafață de 2,9 ha, reprezentând 0,26% 

din suprafața totală a intravilanului localităților componente ale orașului Ștefănești. 

 

 

2.7.1.8. Zonă spații verzi, sport, agrement 

 

 Principalele obiective destinate recreerii și activităților sportive din orașul Ștefănești sunt 

următoarele:  

- parcul central din Ștefănești, cu o suprafață de 0,187 ha,  

- parcul din localitatea Ștefănești (în cartierul cu locuințe colective) – 0,07 ha 9720 

mp);  

- parcul dendrologic Ștefănești, cu o suprafață de 2,4 ha, 

- parcul din satul Bobulești, cu o suprafață de 2,5 ha,  

- terenul de sport din Ștefănești, cu o suprafață de 1,87 ha.  

 

 Zona spațiilor verzi, de sport și de agrement ocupă în total 5,93 ha, adică 0,53% din 

suprafața totală a intravilanului localităților componente ale orașului Ștefănești, conform 

măsurătorilor realizate cu ajutorul tehnicii S.I.G.. 
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2.7.1.9. Zonă terenurilor arabile, terenurilor neproductive și apelor 

 

Zona terenurilor arabile, terenurilor neproductive şi a apelor ocupă 219,47ha, adică 

56,26 % din teritoriul intravilan şi sunt aferente gospodăriilor proprietate privată ale populaţiei care 

are din cultivarea acestora şi sursa principală de hrană, dar şi o sursă de câştig, precum și suprafețe 

acoperite de ape. 

 

 

BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL 

EXISTENT AL LOCALITĂȚILOR ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI, conform măsurătorilor 

realizate cu ajutorul tehnicii S.I.G.  

 

  Bilanţ teritorial existent localitatea ȘTEFĂNEȘTI 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Zone funcţionale 
ȘTEFĂNEȘTI 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 24,63 15,24 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 6,15 3,8 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 0,5 0,31 

Zonă unităţi agro-zootehnice 8,48 5,25 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 14,15 8,75 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 4,5 2,78 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 1,8 1,11 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 0,37 0,23 

Terenuri libere 99,22 61,38 

Ape 0,58 0,36 

Păduri 1,28 0,79 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL teritoriu intravilan existent 161,66 100 
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Bilanţ teritorial existent localitatea ȘTEFĂNEȘTI – SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bilanţ teritorial existent localitatea BOBULEȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Zone funcţionale 

ȘTEFĂNEȘTI-

SAT 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 38,37 17,72 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 1,69 0,78 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 0,09 0,04 

Zonă unităţi agro-zootehnice 5,76 2,66 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 16,57 7,65 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement - - 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 0,1 0,05 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 4,16 1,92 

Terenuri libere 146,59 67,7 

Ape 0,1 0,05 

Păduri 3,11 1,44 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL teritoriu intravilan existent 216,54 100 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Zone funcţionale 
BOBULEŞTI 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 60,97 23.08 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 2,12 0.80 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 1,43 0.54 

Zonă unităţi agro-zootehnice 2,49 0.94 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 24,02 9.09 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 0,43 0.16 

Zonă construcţii tehnico-edilitare - - 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 1,2 0.45 

Terenuri libere 162 61.33 

Ape 0,1 0.04 

Păduri 8,78 3.32 

Terenuri neproductive 0,6 0.23 

TOTAL teritoriu intravilan existent 264,14 100 
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Bilanţ teritorial existent localitatea BĂDIUȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanţ teritorial existent localitatea STÂNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Zone funcţionale 
BĂDIUȚI 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 22,97 21,2 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 0,64 0,59 

Zonă unităţi industriale şi depozitare - - 

Zonă unităţi agro-zootehnice 1,62 1,5 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi 

transport 
11,6 10,71 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement - - 

Zonă construcţii tehnico-edilitare - - 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 0,23 0,21 

Terenuri libere 69,97 64,59 

Ape 0,7 0,65 

Păduri 0,6 0,55 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL teritoriu intravilan existent 108,33 100 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Zone funcţionale 
STÂNCA 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 26,80 7,71 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 5,34 1,54 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 0,07 0,02 

Zonă unităţi agro-zootehnice 4,35 1,25 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi 

transport 
20,37 5,86 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 1,00 0,29 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 0,46 0,13 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 1,10 0,32 

Zonă destinație specială 146,44 42,12 

Terenuri libere 91,77 26,39 

Ape 47,70 13,72 

Păduri 1,8 0,52 

Terenuri neproductive 0,50 0,14 

TOTAL teritoriu intravilan existent 347,70 100 
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Bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pentru întreaga suprafaţă a teritoriului - 

situația existntă (conform măsurătorilor GIS) 

 

NR. 

CRT. 

ZONE FUNCȚIONALE SUPRAFAȚA 

(HA) 

PROCENT DIN 

INTRAVILAN (%) 

1. Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 173,74 15,81 

2. Zonă instituţii şi servicii de interes public 15,94 1,45 

3. Zonă unităţi industriale şi depozitare 2,09 0,2 

4. Zonă unităţi agro-zootehnice 22,7 2,06 

5. Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 86,71 7,9 

6. Zonă spaţii verzi, sport, agrement 5,93 0,53 

7. Zonă construcţii tehnico-edilitare 2,36 0,21 

8. Zonă gospodărie comunală, cimitire 7,06 0,64 

9. Zonă destinație specială 146,44 13,33 

10. Terenuri libere 569,55 51,85 

11. Ape 49,18 4,47 

12. Păduri 15,57 1,41 

13. Terenuri neproductive 1,1 0,10 

14. Total intravilan existent 1098,37 100 
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2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 

 

 

Riscul este estimarea matematică a probabilităţii producerii de pierderi umane şi pagube 

materiale pe o perioadă de referinţă, respectiv viitoare şi într-o zona dată, pentru un anumit tip de 

dezastru. Riscul este definit ca produs între probabilitatea de producere a fenomenului generator de 

pierderi umane/pagube materiale şi valoarea pagubelor produse. 

Riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot 

manifesta in limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în 

cauză ploi şi ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi 

fenomene distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren. În 

acest context, activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscurile naturale a fost şi 

rămâne o necesitate, concretizându-se în iniţiative conjugate de reducere a vulnerabilităţii societăţii 

la nivel mondial (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR), european (Directiva privind 

inundaţiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est etc.) şi 

naţional (strategia privind inundaţiile, programul de reducere al riscului seismic etc). 

 

2.8.1. Zone cu risc de inundații 

 

Conform PATN - Secţiunea V - Zone de risc natural, Anexa 4.2. şi Anexa 5, oraşul Ştefăneşti 

este afectat de inundaţii datorită revărsării unui curs de apă şi a scurgerilor pe torenţi. 

 

 
Imag. 22. a : Zone de risc la inundaţii - SECŢIUNEA V, PATN  

Sursa: LEGE Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 
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Imag. 22. b: Zone de risc la inundații în județul Botoșani – Detaliu SECȚIUNEA V, PATN  

Sursa: LEGE Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 

 

Conform PATJ Botoşani - Studiul de Fundamentare ”Stabilirea şi delimitarea zonelor de 

risc natural”, oraşul Ştefăneşti se caracterizează prin hazard la inundaţii de tip 2, fiind inclus în 

categoria “cele mai predispuse localităţi la inundaţii”, având grad ridicat de risc. 
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Imag. 23: Harta hazardului la inundaţii în judeţul Botoşani  

Sursa: Studiul de Fundamentare ”Stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural”, PATJ Botoşani  

 

Conform PATJ Botoşani - Studiul de Fundamentare ”Stabilirea şi delimitarea zonelor de 

risc natural”, în oraşul Ştefăneşti, se produc inundaţii datorate torenţilor şi revărsării cursurilor 

de apă. 
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Imag. 24: Harta localităţilor cu risc de inundaţii din judeţul Botoşani 

Sursa: Studiul de Fundamentare ”Stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural”, PATJ Botoşani  

 

Conform Imag. 25: Harta riscurilor naturale, prezintă risc major de inundaţie următoarele 

areale:  
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Imag. 25: Harta riscurilor naturale pe teritoriul oraşului Ştefăneşti 

Sursa: Studiu de Fundamentare “Protecția Mediului”, P.U.G. Ștefănești, 2012 
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Zonele de pe teritoriul oraşului Ştefăneşti afectate de inundaţii / vulnerabile la 

inundaţii sunt următoarele:  

- lunca râului Başeu, pe întreaga lungime, inclusiv Başeul Vechi,  

- lunca râului Prut (Culoarul Prutului), din aval de satul Stânca, pe toată limita de est a 

teritoriului administrativ al oraşului Ştefăneşti;  

Zona vulnerabilă la inundaţii pe râul Başeu se intersectează cu zona expusă riscului la 

inundaţii pe râul Prut, determinând ca aproape toată jumătatea estică a teritoriului administrativ al 

oraşului Ştefăneşti să prezinte risc ridicat de producere a inundaţiilor.  

În special în ultimii ani, (de exemplu în anii 2008 şi 2010), datorită viiturilor venite din 

Ucraina, a crescut riscul de inundaţii pe râul Prut pe fondul creşterii debitului de apă deversat din 

acumularea Stânca - Costeşti. În anii 2008 și 2010 s-au produs debite istorice pe râul Prut, pe 

secțiunea aval localitatea Oroftiana – amonte acumularea Stânca – Costești.  

Sunt expuse riscului de inundaţii toate localităţile aparţinătoare oraşului Ştefăneşti, astfel:  

- extremitatea sudică a localităţii Stânca,  

- partea de est (periferia) oraşului Ştefăneşti, în anul 2010 de aici fiind evacuate 116 

locuinţe;  

- extremitatea estică a localităţilor Bădiuţi şi Bobuleşti; 

În anul 2010 (iunie), au fost inundate pe teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti 43 ha 

teren arabil şi 65 ha păşune.  

Potenţial de producere a inundaţiilor prezintă şi cursurile de apă (pâraie/canale) cu regim 

torenţial care străbat localităţile oraşului Ştefăneşti:  

- torent Stânca,  

- torent Ştefăneşti,  

- torent Bădiuţi,  

- torent Bobuleşti, afectând în intravilan gospodării, obiective socio - economice, porţiuni 

din drumul naţional, drumuri săteşti, fântâni, grădini şi livezi, iar în extravilan terenuri 

arabile, păşuni.  

 

 

2.8.2. Zonele cu alunecări de teren 

 

Conform PATN - Secţiunea V - Zone de risc natural, Anexa Nr. 6, teritoriul oraşului 

Ştefăneşti se caracterizează prin potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren, cu 

probabilitate mare de alunecare. 
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Imag. 26.a: Zone de risc natural - Alunecări de teren - SECŢIUNEA V, PATN, Anexa 6 

Sursa: LEGE Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 
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Imag. 26.b: Zone de risc la alunecări de teren în judeţul Botoşani - Detaliu SECŢIUNEA V, PATN, Anexa 6 

Sursa: LEGE Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 

 

Conform PATJ Botoşani - Studiul de Fundamentare ” Stabilirea şi delimitarea zonelor de 

risc natural”, oraşul Ştefăneşti se caracterizează prin hazard la alunecări de tip 0, fiind inclus în 

categoria “localităţi afectate de alunecări de teren într-o proporţie mai mică”.  
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Imag. 27: Harta hazardului la alunecări de teren la nivel de UAT 

Sursa: Studiul de Fundamentare ”Stabilirea şi delimitarea zonelor de risc natural”, PATJ Botoşani  

 

Pentru întocmirea hărţii hazardului la alunecări de teren s-a decis împărţirea în 2 tipuri:  

i) tipul 0, reprezentat de localităţile afectate de alunecări de teren într-o proporţie mai mică,  

ii) tipul 1, reprezentat de localităţile afectate şi predispuse la alunecări de teren într-o măsură mai 

mare.  
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Imag. 28: Harta riscurilor naturale pe teritoriul oraşului Ştefăneşti 

Sursa: Studiu de Fundamentare “Protecția Mediului”, P.U.G. Ștefănești, 2012 
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Frecvenţa redusă a fenomenelor de alunecare a terenului pe teritoriul administrativ al 

oraşului Ştefăneşti se datorează situării, din punct de vedere geomorfologic, într-o zonă 

predominant plană, de luncă, caracterizată de absenţa/frecvenţa redusă a terenurilor înclinate, 

respectiv a versanţilor. 

Conform Imag. 28: Harta riscurilor naturale, fenomenele de alunecări de teren se întâlnesc 

preponderent în partea de vest a teritoriului studiat (ce corespunde Colinelor Ibănesei), mai înaltă, 

unde se întâlnesc valorile maxime ale adâncimii fragmentării reliefului, de 37 m/100m
2
 în zona de 

sud, pe valea Botcea, în nord, în zona Dealul Bursucăriei, în vest, pe versanţii Văii Hulboca, pe 

versanţii Văii Hîlboca. 

De asemenea, partea vestică a teritoriului studiat se caracterizează prin valori maxime ale 

pantelor, pe versanţii cursurilor de apă, unde se înregistrează valori ce ajung la maxima de 27%: pe 

versanţii Văii Botcea, pe versanţii Văii Hîlboca, ai Văii Hulboca, ai pârâului Murguţa, în vest, iar în 

est, pe versanţii pârâului Popaia, pe versantul drept al Prutului, la NE de satul Stânca, în partea de 

est. 

Există o corelaţie directă între gradul de înclinare a versanţilor şi gradul de degradare a 

terenului pe respectivii versanţi, de directă proporţionalitate. Astfel, conform Imag. 21: Harta 

riscurilor naturale, suprafeţele afectate de alunecări de teren şi alte fenomene de degradare a 

terenului (eroziune, şiroiri) sunt localizate:  

- pe versanţii pârâului Murguţa,  

- pe versanţii pârâului Hîlboca,  

- pe versanţii pârâului Hulboca,  

- pe versanţii pârâului Corogea,  

- pe versanţii pârâului Botcea,  

- pe versanţii Dealului Bursucăriei, 

- versanții pârâului Popoaia, 

- şi la nord-est de satul Stânca, pe Dealul Ţarna. 

În extremitatea nordică a localității Ștefănești-Sat pe partea dreaptă a intravilanului se află o 

zonă afectată de alunecări de teren.  

Există, pe versantul sudic al Dealului Ţarna, la nord de satul Stânca, o zonă predispusă la 

fenomene de deplasare a terenului, fiind o suprafaţă provenită de la fostul C.A.P. local, ocupată cu 

vii şi livezi, care, după 1990 au fost defrişate, terenul având în prezent categoria de folosinţă 

păşune. 

 Cunoaşterea datelor morfometrice prezintă importanţă practică pentru lucrările agricole. 

Astfel, terenurile cu panta peste 12° nu sunt indicate pentru practicarea agriculturii. Cultivate, ele se 

vor degrada, fiind scoase din circuitul agricol datorită proceselor de versant. 

Alunecările de teren sunt nelipsite pe versanţii cu înclinare mai mare de 10°. După 1990, 

activităţile de combatere a eroziunii solurilor s-au redus dramatic. Măsurile ameliorative care se 

aplicau constau în orientarea arăturilor de-a lungul curbelor de nivel (de-a latul palmei), care 

micşorează cu 30 - 40% scurgerea superficială şi eroziunea, sau înierbarea solului de 2,5 ori.  

Cu rol activ în declanşarea şi întreţinerea alunecărilor de teren, factorul antropic poate fi 

incriminat în majoritatea sectoarelor afectate de alunecări, unde a contribuit din cele mai vechi 

timpuri prin defrişări în vederea extinderii terenurilor agricole. 

Alunecările de teren pot fi combătute prin reducerea efectelor cauzelor naturale 

(îmbunătăţirea drenajului natural al solului şi a regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe 

versanţi, captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi, 

nivelarea, astuparea crăpăturilor) şi prin reducerea efectelor cauzelor antropice (executarea 

lucrărilor agricole pe curba de nivel, evitarea construirii reţelelor de transport pe versanţii instabili, 

evitarea construirii pe versanţi, cultivarea plantelor antierozionale şi plantarea de arbori). 
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2.8.3. Incendiile de vegetaţie 

 

Conform Fişei Localităţii Ştefăneşti elaborată de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă Botoşani (http://www.stefanesti-bt.ro/svsu/fisa%20Localitatii%20Stefanesti.pdf) şi 

înformaţiilor obţinute de la Primăria Oraşului Ştefăneşti, în lista riscurilor naturale produse pe 

teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti sunt incluse şi incendiile spontane de vegetaţie 

uscată din Lunca Prutului. Mai precis este vorba de 450 ha pădure privată şi de stat situată la o 

distanţă de minim 2 km de localităţi, în care se produc astfel de fenomene.  

 

 

 

2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

 

 Conform PATJ Botoșani – Planșa 3b.1 Infrastructuri tehnice ale teritoriului (Gospodărirea 

apelor, rețele energetice și echipare tehnico-edilitară, probleme și disfuncționalități), orașul 

Ștefănești este caracterizat ca fiind: 

- unitate administrativ teritorială cu sisteme de canalizare lipsite de stații de 

epurare;  

- unitate administrativ teritorială cu localități neracordate la rețeaua de alimentare 

cu gaze naturale.  

 

 

http://www.stefanesti-bt.ro/svsu/fisa%20Localitatii%20Stefanesti.pdf
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Imag. 29: Extras planșa 3b.1 Infrastructuri tehnice ale teritoriului (Gospodărirea apelor, rețele energetice și echipare 

tehnico-edilitară, probleme și disfuncționalități) – PATJ Botoșani – detaliu com. Ștefănești 

 

 

2.9.1. Gospodărirea apelor 

 

 Apele de suprafaţă 

 Râurile și pâraiele de pe teritoriul orașului sunt puternic influenţate de caracteristicile climei 

temperat- continentală, având volum mare şi foarte mare primăvara, când se topesc zăpezile ori vara 

şi toamna, în perioadele de ploi abundente. 

 Din punct de vedere hidrografic, teritoriul oraşului Ştefăneşti face parte din bazinul 

hidrografic al râului Prut. Pe teritoriul oraşului, cursurile de apă sunt tributare râului Prut.  

 Principalele cursuri de apă care străbat teritoriul oraşului Ştefăneşti sunt râul Prut şi râul 

Başeu, cu afluenţii lor. Atât Prutul cât şi Başeul traversează teritoriul oraşului Ştefăneşti pe direcţia 

NV-SE.  

 Râul Prut face parte din grupa estică de râuri a României. El izvorăşte din Carpaţii Păduroşi 

- masivul Cernohova - şi după ce parcurge 882 km, se varsă în Dunăre la est de Galaţi. Din dreptul 

localităţii Oroftiana unde intră în România şi până în dreptul comunei Rădăuţi Prut, el curge de la 

vest la est. În aval, până la vărsare, Prutul îşi schimbă direcţia curgând de la nord-vest la sud-est, iar 

albia se adânceşte şi se îngustează până la 100 m, în dreptul localităţii Stânca. În val de acumularea 

Stânca-Stefăneşti lunca se lărgeşte din nou până la vărsare. Apele Prutului curg încet din cauza 

pantei mici (0,10%) formând multe meandre. 

 Râul Başeu izvorăşte din zona comunei Suharău, judeţul Botoşani. Are o lungime de 104 

km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 945 Km
2
. 

Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, râul Başeu primeşte ca afluent de stânga pârâul Popoaia, în 

amonte de oraşul Ştefăneşti, în timp ce în partea de sud a teritoriului studiat, Başeul Vechi (Başeul 

“mort”) primeşte ca afluenţi de dreapta următoarele cursuri de apă: 

- Valea Omiteanca, în partea de sud a localităţii Bădiuţi,  

- Valea Jidovinei, în partea de nord a localităţii Bobuleşti,  

- Valea lui Ojog,  

- Valea Rângăuţi, în partea de sud a localităţii Bobuleşti. 

 Pârâul Corogea izvorăşte din zona comunei Durneşti, având izvoarele în Dealul Guranda. 

Are o lungime de 29 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 185 km
2
. 
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 Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti, pârâul Corogea străbate extremitatea vestică, aproximativ pe 

limita administrativă cu comuna Durneşti. Pârâul Corogea primeşte ca afluenţi de stânga 

următoarele cursuri de apă:  

- Valea Murguţa, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hulboca, confluează cu pârâul Corogea în lacul Cucuteni, 

- Valea Hîlboca, confluează cu pârâul Corogea în Iazul Nicu, 

- Valea Botcea.  

 Corpurile de apă de suprafaţă (lacuri) de pe teritoriul comunei sunt:  

 Lacul: Cucuteni situat în bazinul: Corogea (lac de acumulare), 

 Lacul: Stînca - Costeşti situat în bazinul: Prut (lac de acumulare). 

 

 Apele subterane  

 Teritoriul oraşului Ştefăneşti se află deasupra următoarelor corpuri de apă subterană: 

 Lunca Prutului mediu-inferior şi afluenţii săi. 

 

 Cea mai importantă lucrare de gospodărirea apelor de pe teritoriul orașului Ștefănești este 

reprezentată de Lacul de Acumulare Stânca – Costești.  

Barajul Stânca-Costeşti a fost construit pe râul Prut, între anii 1973-1978, la hotarul 

României cu Republica Moldova, odată cu construcţia centralei hidroelectrice omonime.  

Lungimea barajului de pe un mal pe celalalt, în termen tehnici "lungimea frontului de 

barare" este de 3 kilometri din care barajul de beton are 43,5 metri. Frontul de barare se continuă și 

cu alți pereti din alte betonuri speciale, cu ziduri de pământ încastrat în beton, cu pereți de stâncă 

etc. Barajul este 100% din beton cu un zid care poate avea o grosime până la 25 metri în zona 

deversorului de ape mari. Lacul de acumulare are o suprafata de 7.700 hectare. 

Pentru construirea barajului au fost stramutate localitati de pe ambele maluri ale Prutului, pe 

malul romanesc, Ripiceni, Stanca, Stefanesti, Movila Rupta, Cinghina, Lehnesti, Rasca si Costesti 

pe malul celalalt. 

Au fost afectate de construcţia lacului de acumulare, în partea română, 1.600 de hectare de 

teren agricole, 468 de hectare de pădure, 23 de kilometri liniari de drumuri, 23 de kilometri de reţele 

telefonice şi 2 kilometri de linii electrice. 

Cea mai puternică viitură căreia a trebuit să-i facă față barajul s-a înregistrat în anul 2008, 

când Prutul a intrat în România prin localitatea Oroftiana, cu un debit de 2.300 metri cubi pe 

secundă. Atunci, cantitatea de apa acumulată în baraj a ajuns până la circa 1,3 miliarde metri cubi. 

Tot atunci, debitul maxim eliberat din baraj a ajuns până la 830 metri cubi pe secundă. 

 

Disfuncţionalităţi: 

- Inundarea luncii majore a râului Bașeu primăvara, la topirea zăpezii, la precipitațiile 

torențiale și de lungă durată (inclusiv Bașeul Vechi);  

- Inundarea luncii majore a râului Prut la debitele istorice produse în iulie 2008 și iunie 

2010 cu inundarea părții de est a satelor Bobulești, Bădiuți și a localității Ștefănești; 

- Formarea de torenți care străbat intravilanele: torent Stânca, torent Bobulești, torent 

Bădiuți; 

- 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. 
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2.9.2. Alimentarea cu apă 

 

În prezent, în oraşul Ştefăneşti există reţea de apă potabilă, sursa fiind staţia de tratare a apei 

Ştefăneşti, cu alimentare din Lacul Stânca-Costești.  

Sistemul Ştefăneşti, după tratarea lângă sursă şi pomparea către un rezervor din apropiere, 

deserveşte, gravitaţional, doar câteva localităţi apropiate. Cea mai mare parte a apei din sistem este 

pompată către vest spre Truşeşti, Cerneşti şi Ungureni printr-o staţie de pompare în Cucuteni, iar 

spre sud printr-un rezervor din Libertatea către câteva localităţi situate de-a lungul graniţei 

Botoşaniului cu Iaşiul. 

Evaluarea infrastructurii de apă existente, (prezentată în cadrul Planului Coordonator 

„Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”), evidenţiază că, 

oraşul Ştefăneşti (potrivit datelor furnizate de Nova Apa Serv (fost Apa Grup) are o reţea totală de 

aprox. 10 km din care aproape 7 km deservesc populaţia oraşului Ştefăneşti propriu-zis. Debitul de 

ieşire din staţia de tratare Ştefăneşti este de 2.700 mc/zi, ceea ce reprezintă aproximativ 100 l/h/zi 

pentru populaţia oraşului, sau o cifră mai mică, de mai puţin de 70 l/h/zi pentru orasul Ştefăneşti, 

inclusiv satele Stânca şi Bădiuţi, Ştefăneştiul prezentând pierderi. Distribuţia apei de la staţia de 

tratare Ştefăneşti este astfel limitată doar la zona locală. O bună parte din sistemul de distribuţie a 

apei din Ştefăneşti este vechi şi se presupune că rata de pierderi este mare, toată reţeaua de apă 

trebuind renovată. 

Staţia de tratare Ştefăneşti 

Staţia de pompare a apei brute Ştefăneşti: 

- Există trei pompe de apă brută care pompează apa către Ştefăneşti. 

- Pompele sunt de 2 x 132 kW şi 1 x 110 kW. 

- O singură pompă este necesară la un moment oarecare. 

- Pompele sunt relativ noi, două fiind furnizate de Grundfoss. 

 

Staţia de tratare Ştefăneşti 

Descrierea procesului este prezentată mai jos. 

Apa brută este pompată într-o cameră de admisie la staţia de tratare situată în spatele clădirii 

filtrelor. În prezent staţia funcţionează doar noaptea întrucât acest lucru este suficient pentru a face 

faţă cerinţei actuale de aproximativ 2.700 mc/zi. În acelaşi timp este şi o modalitate de a face 

economii la cheltuielile de exploatare. Apa brută este apoi împărţită în două bazine de decantare 

orizontale. Apa brută nu prezintă nici un adaos de substanţe chimice, deşi există o facilitate de 

depozitare a sulfatului de aluminiu. 

Apa decantată curge gravitaţional către filtrele gravitaţionale rapide, situate în interiorul unei 

clădiri. Există 5 filtre gravitaţionale rapide. Debitul de admisie cauzează o dizlocare considerabilă a 

suprafeţei de nisip, cu toate că adâncimea nu este cunoscută. Conductele, dispozitivele de control şi 

vanele din galeria de filtre inferioară sunt învechite şi uzate, dar încă funcţionează. 

Dezinfectarea se face cu clor gazos. Clorul este păstrat într-un singur tambur şi dozat printr-

o singură unitate de clorinare. Nu există niciun bazin auxiliar de clorizare. Nu este spaţiu în camera 

de clorinare pentru a depozita un al doilea tambur de clor sau pentru un dispozitiv de umplere a unui 

tambur gol- fie prin reducere de presiune, fie prin ridicarea tamburului de clor. 

În concluzie, staţia de tratare existentă la Ştefăneşti are capacitatea de a produce o apă de o 

calitate chimică satisfăcătoate în cea mai mare perioadă a anului. Cu toate acestea, procesul existent 

nu va putea reduce turbiditatea suficient de mult astfel încât să întrunească standardele europene şi 

naţionale, şi nu respectă standardul minim de tratare impus de Directiva privind calitatea apei. Staţia 

de tratare nu reuşeşte sa respecte nici un standard satisfăcător cu privire la calitatea bacteriologică. 

Din aceste motive este necesară realizarea unor îmbunătăţiri ale procesului de tratare astfel încât să 

se respecte cerinţele Directivei privind apa potabilă pentru staţiile ce alimentează populaţii cuprinse 

între 10,000 şi 100,000 locuitori. 
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Conform datelor furnizate de Primăria Orașului Ștefănești în total, în localitățile componente 

ale orașului Ștefănești, rețeaua de alimentare cu apă potabilă însumează o lungime de 25 km 

(incluzând și rețeaua de distribuție). Pe localități, rețeaua locală de alimentare cu apă este distribuită 

astfel:  

- În localitatea Bobulești: 3 km rețea locală de alimentare cu apă,  

- În localitatea Ștefănești: 6,8 km rețea locală de alimentare cu apă, 

- În localitatea Stânca: 2 km rețea locală de alimentare cu apă,  

- În localitatea Bădiuți: 1 km rețea locală de alimentare cu apă.  

 

Disfuncţionalităţi: 

- Sistemele centralizate existente de alimentare cu apă nu deservesc întreaga populație; 

- Apă din unele fântâni nu îndeplinește standardele de potabilitate; 

 

 

2.9.3. Canalizarea 

 

Evaluarea infrastructurii de canalizare existente şi a nivelului serviciului, realizată în cadrul 

Planului Coordonator „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”, 

evidenţiază pentru oraşul Ştefăneşti următoarele:  

 

Localitate  Lungimea reţelei de 

canalizare, km 

Epurarea 

apelor uzate 

Starea sistemului 

Ştefăneşti  4,4 Fără epurare Puţ Imhoff. Staţia de epurare 

nu a fost niciodată terminată. 
Sursa: Planul Coordonator privind „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare a oraşului, există 2 reţele mici de apă uzată, una 

care preia pur şi simplu apa de spălare inversă de la staţia de tratare ducând-o printr-o conductă de 

250 mm către un curs de apă din apropierea vechii staţii de epurare, iar cealaltă care deserveşte 

blocurile de apartamente şi instituţiile din zona centrală a oraşului. Sistemul are diametre cuprinse 

între 200 şi 400 mm se opreşte la vechiul curs de apă al Başeului la aproximativ 100 m de vechea 

staţie de epurare. Materialele din care este făcută reţeaua sunt azbociment şi beton, cuprinzand şi 

conducte îmbinate cu eclise. Acest sistem deserveşte 200 de persoane (60-70 apartamente), spitalul, 

două şcoli şi alte instituţii. Nu este racordată nici o locuinţă particulară. 

De asemenea, nici una din localităţile aparţinătoare oraşului Ştefăneşti nu dispune de sistem 

de canalizare. În lipsa acestui sistem, evacuarea apelor uzate provenite din gospodării se realizează 

la suprafaţa terenului prin scurgeri la rigole, sau prin infiltrarea în sol, prin intermediul haznalelor 

nevidanjabile, ceea ce duce la poluarea solului şi respectiv a pânzei de apă subterană, precum şi a 

cursurilor de apă de suprafaţă. Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de 

poluare pentru pânza freatică. 

Staţia de epurare nu a fost finalizată niciodată iar acum este complet nefuncţională. Staţia a 

fost proiectată să aibă gratare, o staţie de pompare, îndepărtarea nisipului, două decantoare Imhoff, 

un filtru de pietriş şi tratarea nămolurilor. Deversarea ar fi avut loc într-un curs de apă mic din valea 

râului Başeu într-un punct aflat la 6 km în amonte de râul Prut. Există semne de conţinut ridicat de 

nutrienţi în cursul de apă mic dar nu din contaminări directe de ape uzate. Tehnologia vechii staţii 

de tratare nu este adecvată pentru o populaţie de peste 2000 de locuitori (conform cerinţelor 

directivei UE nr. 91/271/EEC) şi reabilitarea staţiei nu ar aduce nici un beneficiu. Se impune aşadar 

construirea unei staţii de epurare moderne care să fie conformă normelor şi standardelor în vigoare. 
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Disfuncţionalităţi: 

- Lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile 

Ștefănești Sat, Stânca, Bobulești, Bădiuți;  

- Lipsa unei staţii de epurare performante; 

- Poluarea solului şi a stratului freatic de mică adâncime. 

 

 

2.9.4. Alimentarea cu energie electrică 

 

Pe teritoriul orașului Ștefănești, prin lacul de acumulare Stânca Costești a fost pusă în 

funcțiune Centrala Hidroelectrică Stânca-Costești. Energia se exploateaza prin 2 centrale cu cîte un 

agregat de 15 MW, la debitul de 2 x 65 m³/sec, cu o energie medie anuala de 2 x 65 GWh. În cadrul 

Barajului Stânca Costești funcționează o stație de transformare a curentului electric de la 110 kv la 

20 kv.  

Din satul Stânca, mai precis din nodul hidrotehnic pornește linia electrică de medie tensiune 

de 110 kv, care, în estul satului Stânca se desprinde în 2 derivații una pornește spre nord, de-a 

lungul malului Prutului, iar cealaltă spre vest, străbătând întregul teritoriu al orașului, continuând în 

comuna Durnești. tot din punctul de ramificație a celor 2 linii de 110 kv se deprinde și o linie de 20 

kv, pe la nord de satul Stânca, îndreptându-se spre vest-nord-vest.  

În vestul satului Stânca, din LEA 20 KV se desprinde o derivație care coboară spre sud, de-a 

lungul DN 24 C până în localitatea Ștefănești Sat. În vestul localității Ștefănești, în zona fostului 

complex de creștere a bovinelor, linia de 20kv se bifurcă, o raminicație mergând spre vest de-a 

lungul DN 29 D, iar cealaltă fiind orientată sprea sud, trecând pe la vest de satul Bădiuți, pe la vest 

de satul Bobulești, până în comuna învecinată Românești.  

 

Pe localități componente, lungimea rețelei electrice este următoarea: 

 

LOCALITATEA  LUNGIMEA 

REȚELEI 

ELECTRICE (KM)  

NUMĂR DE GOSPODĂRII 

RACORDATE LA REȚEAUA 

ELECTRICĂ 

Ștefănești  24 456 

Ștefănești Sat 31 409 

Stânca  24 392 

Bădiuți  20 250 

Bobulești 31 595 

Total oraș Ștefănești 130 2102 

Sursa: http://www.prefecturabotosani.ro/comune/localitati/stefanesti.htm 

 

Alimentarea cu energie electrică se realizează de către sistemul naţional energetic, prin 8 

transformatoare distribuite în localități, reuşindu-se astfel, alimentarea cu energie a consumatorilor 

din toate localitățile componente ale orașului. Izolat, mai există locuinţe în zone ale satului Bădiuți 

cu populație majoritară romă, care nu sunt conectate la reţeaua electrică.  

Referitor la posturile de transformare, acestea sunt în număr de 8, distribuite astfel pe 

localități: 

- 3 posturi de transformare în satul Ștefănești Sat,  

- 2 posturi de transformare în satul Stânca,  

- 3 post de transformare în satul Bobulești.  

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 E-ON. 

http://www.prefecturabotosani.ro/comune/localitati/stefanesti.htm
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Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, realizând în acelaşi timp 

şi iluminatul public. Această reţea se află în continuă extindere, pentru alimentarea noilor locuinţe. 

 

 

2.9.5. Reţeaua de telecomunicații, activitatea de poştă 

 

Orașul este deservit de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia Regională de Poştă 

Botoșani, Oficiul Judeţean de Poştă Botoşani. În orașul Ștefănești, oficii poștale funcționează în 

localitatea Ștefănești, localitatea Bobulești și localitatea Stânca.  

În orașul Ștefănești este instalată 1 centrală telefonică digitală în localitatea Ștefănești.  

Menţionăm că există conexiune TV prin cablu. Există acces la Internet prin serviciul 

ClickNet al Romtelecom. La nord-vest de satul Stânca este instalat un releu de telefonie mobilă 

aparținând rețelei Vodafone. În vestul localității Ștefănești Sat se află un releu de telefonie mobilă 

aparținând rețelei Cosmote. În satul Stânca este amplasat un releu de telecomunicații care 

deservește Poliția de Frontieră și un releu de telefonie mobilă aparținând rețelei Orange.  

 

 

2.9.6. Alimentarea cu gaze naturale şi căldură  

 

Orașul Ștefănești nu este racordat la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, zona judeţului 

în care se află amplasată orașul fiind deficitară din acest punct de vedere. În localitatea Ștefănești a 

funcționat o centrală termică de zonă desființată.  

Alimentarea cu energie termică a locuinţelor se realizează cu sobe cu combustibil solid 

(lemne, deşeuri agricole etc.). 

 

 

2.9.7. Gospodărirea comunală 

 

 Referitor la situaţia depozitelor neconforme de deşeuri menajere, oraşul Ştefăneşti figurează 

în evidenţele APM Botoşani cu 5 spaţii de depozitare, închise prin procedură simplificată până la 

data de 16 iulie 2009:  

 

AMPLASARE 

DEPOZIT 

NUME 

AMPLASAMENT 

(DEPOZIT) 

REGIMUL JURIDIC 

AL 

AMPLASAMENTULUI  

SUPRAFAŢA 

(HA)  

MĂSURI DE 

REABILITARE - 

ECOLOGIZARE 

Loc. Bădiuţi  Bădiuţi Proprietate privată 0,500 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Oraş Ştefăneşti Ştefăneşti  Domeniul public al 

Primăriei 

0,500 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Oraş Ştefăneşti Ştefăneşti Sat Domeniul public al 

Primăriei 

0,400 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Loc. Bobuleşti Bobuleşti Proprietate privată 1000 Compactare şi 
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AMPLASARE 

DEPOZIT 

NUME 

AMPLASAMENT 

(DEPOZIT) 

REGIMUL JURIDIC 

AL 

AMPLASAMENTULUI  

SUPRAFAŢA 

(HA)  

MĂSURI DE 

REABILITARE - 

ECOLOGIZARE 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Loc. Stânca Stânca  Proprietate privată 0,450 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Sursa: date furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  

 

 În prezent, în oraşul Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare, colectarea deşeurilor menajere de 

la populaţie se face în pubele distribuite în gospodăriile populației și containere de 1,1 mc, 

localizate pe domeniul public, dar fără a deservi în totalitate localitățile aparținătoare orașului. 

Serviciul de colectare şi transport a deşeurilor menajere este realizat de către societatea S.C. 

Predemet S.A. Podu Iloaiei, Iaşi care ridică deșeurile de 2 ori pe săptămână, joia și sâmbăta. 

Deșeurile sunt transportate la Săveni. Această soluţie este una temporară, întrucât, pe teritoriul 

judeţului Botoşani, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor sunt reglementate de Master 

Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”, urmând a fi 

amenajate punctele combinate de colectare selectivă, cu structură 3+3 (3 containere deșeuri 

menajere + 1 container pentru colectare fracție ușoară+2 containere pentru sticlă). 

  

În oraș există 6 cimitire:  

- cimitirul din satul Bobulești – are o suprafață de 1,21 ha,  

- cimitirul din localitatea Ștefănești de la Biserica „Sf. Parachiva” – 2,5 ha,  

- cimitirul din partea de nord-est a localității Ștefănești – 1,26 ha,  

- cimitirul din satul Bădiuți – 0,276 ha,  

- cimitirul din satul Stânca – 0,78 ha,  

- cimitirul evreiesc din Ștefănești Sat – 1,4 ha.  

 

Pe viitor se va avea în vedere extinderea suprafeţei cimitirelor, cu obligativitatea de a se 

păstra distanţa de protecţie sanitară de 50 m, conform prevederilor Ordinului nr. 536/1997 al 

Ministerului Sănătăţii. 
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2.10. PROBLEME DE MEDIU 

 

 

2.10.1. Patrimoniul natural și construit 

 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti sunt prezente următoarele arii naturale 

protejate: 

 ROSCI0234 „Stânca Ştefăneşti”  

 Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Stânca-Costești (APSA)
19

   

 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costeşti
20

 

 Rezervaţia naturală „Stânca Ştefăneşti”  

 

ROSCI0234 Stânca Ştefăneşti  

 

Situri Natura 2000 Localizare Tipuri de habitate protejate în sit  

ROSCI0234  

Stânca - Ştefăneşti  

Botoşani  Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite 

din Alysso-sedion albi  
Sursa: http://apmbt.anpm.ro/upload/54943_SIC%20BT%202011.pdf 
 

 
Imag. 30. a: Localizarea ROSCI0234  

Sursa: Global Mapper 

                                                 
19

 Aria de Protecție Specială Avifaunistică Lacul Stânca-Costești (APSA) cod VI.9, declarată prin H.G. nr 2151/2004, 

are o suprafață de 2950 hectare;  
20

 Situl Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești este declarat prin H.G. nr. 971/2011 și are o suprafață de 

2161 hectare. 

http://apmbt.anpm.ro/upload/54943_SIC%20BT%202011.pdf
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Imag. 30. b: Localizarea ROSCI0234  

Sursa: http://apmbt.anpm.ro/upload/55214_SCI_BT_2011.pdf 

 

http://apmbt.anpm.ro/upload/55214_SCI_BT_2011.pdf
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Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0234.pdf 

 

 
Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0234.pdf 

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0234.pdf
http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0234.pdf
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ROSCI0234 Stânca-Ștefănești nu are în prezent Plan de Management / Regulament/avizate 

/aprobate. Astfel, se impun următoarele măsuri generale și specifice de conservare aprobate de 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
21

: 

 Monitorizarea habitatului şi a speciilor de floră/faună de interes comunitar şi naţional din sit;  

 Practicarea unui turism controlat, monitorizarea activităţilor turistice în jurul sitului; 

 este interzisa distrugerea oricărui panou de informare şi semnalizare a sitului;  

 este interzisă abandonarea deşeurilor în alte locuri decât cele amenajate;  

 sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare depozitare prelucrare comercializare a 

organismelor vii modificate genetic în interiorul sitului;  

 Educarea şi conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa conservării acestui 

tip de habitat  

  Este interzisă culegerea speciilor de plante rare, periclitate; 

 interzicerea arderii vegetaţiei în interiorul şi în vecinătatea sitului; 

 monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv în interiorul sitului, 

extragerea speciilor invazive; 

 interzicerea desţelenirilor; 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0234 Stânca-Ștefănești nu are în prezent custode.  

 

 ROSPA0058 Lac Stânca Costeşti 

În 2007 a fost declarată Sit Natura 2000, având codul: ROSPA0058, fiind declarată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 2007. Situl este cel mai important cartier de iernare al păsărilor 

acvatice din bazinul românesc al Prutului . A fost desemnat ca Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004. 

ROSPA0058 - Situl Lacul Stânca Costeşti este inclusă în Anexa nr. 1 din Hotărârea 1284 din 

24 octombrie 2007 (Hotărârea 1284/2007) privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, publicat 

înMonitorul Oficial 739 din 31 octombrie 2007. Situl este cel mai important cartier de iernare al 

păsărilor acvatice din bazinul românesc al Prutului. A fost desemnat ca Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004. 

Descriere generală sit: 
Situl este amplasat pe platforma moldovenească al cărei fundament este format din roci 

cristaline, magmatice și eruptive ce alcătuiesc un soclu rigid care a suferit o serie de mișcări de 

ridicare și coborâre de-a lungul erelor geologice, având loc mai multe transgresiuni și regresiuni 

marine. 

Clase de habitate: 
râuri, lacuri, culturi (teren arabil). 

Calitate și importanță: 
Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituită din 178 de specii de păsări, 

unele cu apariții neregulate, altele fiind prezente în timpul pasajului și mai ales, iarna, lacul de 

acumulare fiind un important cartier de internare a păsărilor din bazinul românesc al Prutului. 

Avifauna regiunii cuprinde 136 de specii folosite drept criterii pentru identificarea ariilor de 

importanță avifaunistică, reprezentând 76,40 % din totalul avifaunei râului Prut. 

 

Vulnerabilitate: 
- braconaj;  

- prinderea păsărilor cu capcane;  

                                                 
21

 http://apmbt-old.anpm.ro/upload/122705_masuri%20conserv%20APMBTvar%2026.02.2014.pdf , accesat la data de 

09.03.2015 

http://apmbt-old.anpm.ro/upload/122705_masuri%20conserv%20APMBTvar%2026.02.2014.pdf
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- electrocutare și coliziune în linii electrice;  

- pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare;  

- practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor;  

- arderea stufului. 

 

 
Imag. 16. a: Localizarea ROSPA0058 Lac Stânca Costeşti  

Sursa: Global Mapper 
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Sursa: http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/55001_Fise%20SPA%20BT.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/55001_Fise%20SPA%20BT.pdf
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Sursa: http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/55001_Fise%20SPA%20BT.pdf 

 

http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/55001_Fise%20SPA%20BT.pdf
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Sursa: http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/55001_Fise%20SPA%20BT.pdf 

 

Menționăm că arealul reprezentat de ROSPA0058„Lacul Stânca-Costești” nu este localizat 

în totalitate pe teritoriul administrative al orașului Ștefănești ci parțial.  

Conform informațiilor furnizate de A.P.M. Botoșani
22

 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești 

are custode, fiind preluată în custodie de S.C. TOFAN S.R.L. & Societatea Ecologică Aquaterra și 

având Convenția de Custodie nr. 335/03.03.2014.  

Situl Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești face parte din proiectul “Elaborarea 

stării de conservare a ariilor de protecție speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, 

ROSPA48, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064” realizat de Asociația Otus pentru Protecția 

Mediului, Odorheiul Secuiesc prin care se va realiza planul de management. Proiectul este finanțat 

prin POS Mediu Axa 4, sesiunea IV de depunere.   

 

 

 ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ „LACUL STÂNCA 

COSTEŞTI” (APSA), cod VI.9  
 

Aria de Protecție Specială Avifaunistică „Lacul Stânca-Costești” (APSA) a fost declarată 

prin H.G. nr. 2151/2004, având suprafața de 2950 ha.  

Conform informațiilor furnizate de A.P.M. Botoșani
23

 APSA Lacul Stânca-Costești are 

custode, fiind preluată în custodie de S.C. TOFAN S.R.L. & Societatea Ecologică Aquaterra și 

având Convenția de Custodie nr. 335/03.03.2014.  

APSA „Lacul Stânca-Costești” se suprapune parțial peste ROSPA0058 Lacul Stânca Costeşti. 

Menționăm că arealul reprezentat de APSA „Lacul Stânca-Costești” nu este localizat în totalitate pe 

teritoriul administrative al orașului Ștefănești ci parțial.  

                                                 
22

 Adresa nr. 180/09.01.2015 
23

 Adresa nr. 180/09.01.2015 

http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/uploads/55001_Fise%20SPA%20BT.pdf
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Mai mult decât oricare grup de vertebrate, păsările au o largă răspândire în APSA Lacul 

Stânca Costeşti, atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi. Această grupă atrage interesul 

din partea omului prin prezenţa lor permanentă pe parcursul unui an, ele fiind întâlnite în toate 

anotimpurile, deci mereu vizibile oriunde şi oricând. 

 Cea mai mare parte din păsările semnalate în zonă( 44 de specii) sunt migratoare (47,3 %) 

31 de specii sunt sedentare (33%), iar restul de 18 specii sunt de pasaj (19,7%). În 8 cazuri, la 

speciile sedentare din zona de referinţă se adaugă populaţiile venite în timpul iernii din nordul 

continentului. 

 Populaţiilor din speciile sedentare existente în zona studiată li se adaugă uneori în iernile 

aspre alte populaţii, aparţinând aceleiaşi specii care vin din nord, sau altele care pot migra spre sud 

(ex. cinteza, presura galbenă etc.). 

 Dintre speciile sedentare mai des întâlnite sunt: 

- ghionoaiele şi ciocănitorile care se întâlnesc în pădurile din Valea Prutului, dar şi prin livezi sau 

grădini; 

- ciocârlanul, pasăre asemănătoare ciocârliei, se observă că vara nu intră în localităţi, pe când iarna, 

îl întâlnim chiar şi în zonele centrale ale acestora, unde-şi găseşte uşor hrana şi adăpostul; 

- gaiţa se hrăneşte cu puii păsărelelor sau a păsărilor de curte, porumb sau insecte; este prezentă în 

toată zona, dar mai ales în pădurile din lunca Prutului. Iarna, intră în localităţi unde poate găsi 

hrană; 

- coţofana, prezentă mai ales în păduri; 

- cioara de semănătură este specia cu cei mai numeroşi reprezentanţi; 

- vrăbiile sunt cele mai răspândite, efectivul lor fiind mare şi constant. 

Dintre speciile migratoare menţionăm: 

- corcodelul mare, care vine în aprilie şi pleacă în septembrie cuibărind în toate bălţile cu stuf sau 

papură din preajma lacului de acumulare Ringhileşti, Sărata-Caraiman; 

- stârcii - de noapte, cenuşii, roşii şi pitici, vin în aprilie şi pleacă în septembrie. Sunt, în general, 

izolaţi fiind activi atât ziua cât şi seara; 

- egreta mică, care vine la sfârşitul lunii mai, după reproducere, pentru hrănire şi pleacă la sfârşitul 

lui iulie; 

- berzele sunt mai puţin răspândite comparativ cu acum câteva decenii în urmă; de pildă, în 

primăvara anului 1989, în zona limitrofă a lacului, pe o porţiune lungă de 40 km şi lată de 15 km, 

existau 37 de cuiburi de barză pe teritoriul comunelor Ştefăneşti, Româneşti, Dobârceni, Mihălăşeni 

şi Ripiceni, cu un efectiv de 74 indivizi; 

- raţa mare, care vine la sfârşitul lunii martie şi pleacă toamna târziu (în noiembrie); 

- lebăda de vară este mai puţin răspândită în zona studiată; 

- găinuşa de baltă, care vine în aprilie şi pleacă  în noiembrie; îşi construieşte cuibul ca o plută 

printre stuf, papură sau chiar sol 

- ciocârlia, rândunica, lăstunul de casă, pupăza, priveghetoarea sunt specii bine reprezentate in zona. 

Dintre speciile de pasaj menţionăm: 

- gâsca mare, are teren preferenţial pentru hrănire suprafeţe cultivate din apropierea localităţilor; 

- raţa mică- la sfârşitul lunii iulie vin din nord un număr mare de raţe mici pe lacul de acumulare, iar 

când apele acestuia îngheaţă, trec în lacul de compensare ale cărui ape nu îngheaţă sau îngheaţă 

parţial la mal; uneori pot rămâne aici toată iarna; 

- pescăruşii nu cuibăresc în zonă; posibil cuibăresc în zone mai îndepărtate în nordul continentului, 

sosind în zonă înainte sau după ce au scos puii pentru a se hrăni. 

 

În prezent, Aria Specială de Protecție Avifaunistică “Lacul Stânca –Costești” nu dispune de 

Plan de Management. Până la elaborarea Planului de Management al ROSPA 0058 “Lacul Stânca-
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Costești”, pe teritoriului administrativ al orașului Ștefănești inclus în sit se vor respecta Măsurile 

generale de conservare aprobate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice:  

 monitorizarea activităţilor de turism;  

 educarea şi conştientizarea comunităţilor locale cu privke la protejarea speciilor de păsări şi 

a habitatelor lor;  

 este interzisa distrugerea oricărui panou de informare şi semnalizare a sitului;  

 este interzisă abandonarea deşeurilor în alte locuri decât cele amenajate;  

 sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare depozitare prelucrare comercializare a 

organismelor vii modificate genetic în interiorul sitului;  

 controlarea factorilor perturbatori care pot afecta situl;  

 utilizarea raţională a păşunilor(10% din sit) astfel in cât să nu fie afectate habitatele naturale 

şi speciile de floră/ faună; 

 activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun 

prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei sifaunei sălbatice cu modificările şi completările 

ulterioare şi OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările si 

completările ulterioare; 

 monitorizarea speciilor avifaunistice de interes comunitar şi naţional din 

ROSPA0058 “Lacul Stânca-Costești”, precum şi a habitatelor speciilor;  

 reglementarea şi controlul pescuitului; 

 este interzisă evacuarea de ape uzate în lacurile din sit; 

 este interzisă spălarea în lacurile din sit şi pe maluri a vehiculelor, a altor utilaje şi 

agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe 

periculoase; 

 este interzisă spălarea în lacurile din sit sau pe maluri, a obiectelor de uz casnic cu 

folosirea substanţelor chimice de orice fel; 

 în zonele de protecţie a lacurilor din sit, este interzisă depozitarea şi folosirea de 

îngrăşăminte , pesticide şi alte subsanţe periculoase şi se vor respecta restricţiile pentru 

construcţii şi zone agricole prevăzute de legislaţia în vigoare; 

 sunt interzise orice alte activităţi şi intervenţii care pot altera calitatea apei din 

lacurile din sit; 

 interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare.  

 

 

OBSERVAȚIE:  

 

În cazul în care există investitori care își exprimă intenția de a demara diverse 

proiecte/activități în arealul ocupat parțial de ROSPA0058„Lacul Stânca-Costești” și Aria de 

Protecție Specială Avifaunistică „Lacul Stânca-Costești” (APSA), pe teritoriul orașului 

Ștefănești, se va obține avizul custodelui celor două arii natural protejate, custode reprezentat 

de S.C. TOFAN S.R.L.&SOCIETATEA ECOLOGICĂ AQUATERRA, având Convenția de 

Custodie nr. 335 / 03.03.2014.  

 

 Regulamentul va fi reactualizat după intrarea în vigoare a Planului de Management al 

ROSPA0058„Lacul Stânca-Costești”, elaborat în cadrul proiectului proiectul “Elaborarea stării de 

conservare a ariilor de protecție speciale avifaunistice ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA48, 

ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064” realizat de Asociația Otus pentru Protecția Mediului, 

Odorheiul Secuiesc. Proiectul este finanțat prin POS Mediu Axa 4, sesiunea IV de depunere.  
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 Rezervaţia naturală Stânca Ştefăneşti  

Actul de declarare al rezervaţiei naturale la nivel naţional este Legea nr.5/2000, Anexa I, 

poziţia 2226. Este o rezervaţie de interes floristic în principal, fiind inclusă în categoria IV-IUCN, 

cu suprafaţa de 1 ha. Aceasta este singura locaţie din ţară unde vegetează planta Schivereckia 

podolica, specie cu o ecologie interesantă, legată de substratul calcaros constituit din calcare 

recifale de vârstă bugloviană, numite Toltry. 

 Existenţa iniţială în România numai într-o singură staţiune (Rezervaţia Stânca - Ştefăneşti) a 

speciei Schivereckia podolica, la limita vestică a arealului, alături de o floră bogată şi variată, 

precum şi valoarea geologică a zonei, au constituit criteriile declarării acestei locaţii ca rezervaţie 

ştiinţifică. 

 Se constată că raritatea floristică este însoţită de unele endemisme ca: urechelniţa 

(Sempervivum ruthenicum f. albidum), cosaciul (Astragalus austrigus f. minutiflorus), şopârliţa 

(Veronica incana), trânjoaica (Ranunculus illyricus f. moldavica) şi de unele specii de briofite 

saxicole. 

 

  
Imag. 32.a.: Ranunculus illyricus              Imag. 32.b.: Schiverekia podolica 

Sursa: http://apmbt.anpm.ro/articole/arii_naturale_protejate_de_interes_national-81 

 

http://apmbt.anpm.ro/articole/arii_naturale_protejate_de_interes_national-81
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Valori naturale protejate de interes judeţean 

 

Pe teritoriul orașului Botoșani, în conformitate cu H.C.J. nr.170/2010 privind unele măsuri 

pentru protecţia ariilor naturale protejate de interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a 

arborilor monumente ale naturii, a florei şi faunei sălbatice care a abrogat HCJ nr.5/1995 privind 

unele măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, se găsesc următoarele obiective protejate de 

interes județean: 

 

ANEXA 1: Arii naturale protejate de interes judetean 

 

D. Păduri cu funcţii de protecţie a malurilor râurilor şi cele de protecţie a râurilor care 

alimentează lacurile de acumulare 

 

 

 

 
 

 

Anexa nr. 2: Parcuri dendrologice 

 

 

Pe teritoriul parcului dendrologic se stabilesc următoarele restricţii: 

a) sunt interzise tăierile arborilor de orice natură, fără respectarea legislaţiei în vigoare (cu 

excepţia cazurilor în care aceştia prezintă un pericol iminent de prăbuşire) şi distrugerea arbuştilor. 

Sunt admise măsurile igienico-culturale şi alte asemenea lucrări, care vor fi executate numai de 

personal calificat; 

b) este interzisă schimbarea aleilor, rondurilor, boscheţilor, pergolelor, fântânilor arteziene şi 

a altor piese de mobilier peisagistic existente; 

d) sunt interzise aprinderea focului, arderea şi depozitarea deşeurilor,a frunzişului uscat, a 

resturilor menajare, în incinta parcului; 

e) este interzisă ştergerea, deteriorarea sau distrugerea panourilor avertizoare şi a 

împrejmuirii parcului; 

f) se vor putea realiza plantări de arbori şi arbuşti autohtoni sau exotici numai cu acordul 

specialiştilor păstrându-se aspectul iniţial. 

 

Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti s-a semnalat prezenţa speciilor de floră şi faună rară, 

conform H.C.J. nr.170/2010 privind unele măsuri pentru protecţia ariilor naturale protejate de 

interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei şi faunei 

sălbatice, Anexa 4, punctul A şi punctul B (B.1. şi B.2.). 
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LISTA SPECIILOR DE FLORĂ/FAUNĂ SĂLBATICĂ OCROTITE PE TERITORIUL 

JUDEŢULUI BOTOŞANI  

 

a. Lista speciilor de floră protejate ca monumente ale naturii, specii rare, vulnerabile, 

periclitate sau endemisme pe teritoriul judeţului Botoşani  

 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

ştiinţifică  

Denumirea 

populară 

Starea de 

conservare  

Localizare 

1.  Astragalus 

austriacus 

Cosaciul Periclitată  Stânca Ştefăneşti 

2. Asplenium ruta-

muraria 

Feriguţă  Rară  Stânca Ştefăneşti 

3. Asplenium 

trichomanes 

Feriguţă  Rară  Stânca Ştefăneşti 

4. Campanula siberica Clopoţei  Periclitată  Stânca Ştefăneşti 

5. Cerasus fructicosa Vişinel pitic rară Stânca Ştefăneşti 

6. Cotoneaster niger  Bârcoace rară Stânca Ştefăneşti 

7. Dianthus capitatus 

ssp. 

andrzejowskianus 

Garofiţă  Rară  Stânca Ştefăneşti 

8.  Prunus tenella Mijgal pitic Vulnerabilă  Stânca Ştefăneşti 

9. Ranunculus illyricus Trânjoaica  Periclitată  Stânca Ştefăneşti 

10. Schivereckia 

podolica 

- endemism Stânca Ştefăneşti 

11. Sempervirum 

ruthenicum 

Urechelniţa  Periclitată  Stânca Ştefăneşti 

12. Veronica incana Şopârliţă Periclitată  Stânca Ştefăneşti 

 

 

B. Lista speciilor de faună ocrotite pe teritoriul judeţului Botoşani 

 

B.1. Vertebrate 

Nr. 

crt.  

Denumirea 

ştiinţifică  

Denumirea 

populară 

Starea de 

conservare  

Localizare 

1.  Myotis daubentoni Liliac de 

apă  

Rară  Stânca Costeşti 

2. Myotis dasycneme Liliac de iaz Rară  Stânca Costeşti 

3. Nyctalus noctula Liliac de 

amurg 

Vulnerabilă  Stânca Costeşti 

 

B.1. Nevertebrate: insecte  

Lista speciilor de insecte protejate din judeţul Botoşani  
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Nr. 

crt.  

Specia Ordinul / 

Familia 

Grad de 

periclitare 

Semnalări din judeţul Botoşani 

1.  Colias chrysotheme 

(Esper, 1781) 

Lepidoptera 

pieridae 

Periclitat  Stânca 

Sursa: Hotărâre privind unele măsuri pentru protecţia ariilor naturale protejate de interes judeţean, a parcurilor 

dendrologice, a arborilor monumente ale naturii, a florei şi faunei sălbatice din 22.12.2010 

 

În ceea ce priveşte monumentele istorice, conform Listei Monumentelor Istorice a judeţului 

Botoşani 2010, pe teritoriul oraşului Ştefăneşti sunt prezente următoarele monumente istorice de 

interes local (categoria B):  

 

COD LMI  DENUMIRE  LOCALIZARE  DATARE  

BT-I-s-B-01831 Situl arheologic de la Stânca sat STÂNCA; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI, 

"Deasupra 

Scruntarului” La 1 

km NE de sat 

Eneolitic, 

cultura 

Cucuteni  

BT-I-s-B-01838 Situl arheologic de la 

Ştefăneşti, punct “Stârcea” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI, 

"La Stârcea” La 

marginea de E a 

satului 

 

BT-I-m-B-01838.01 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. XV - 

XVI Epocă 

medievală 

BT-I-m-B-01838.02 Necropola sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. IV - V 

Epoca 

migraţiilor 

BT-I-m-B-01838.03 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. VI - V 

a. Chr. 

Hallstat 

BT-I-m-B-01838.04 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

Eneolitic, 

cultura 

Cucuteni 

BT-II-a-B-02019 Ansamblul bisericii "Cuvioasa 

Paraschiva” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

Sf. sec. 

XVIII 

BT-II-m-B-02019.01 Biserica "Cuvioasa 

Paraschiva” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1640 

BT-II-m-B-02019.02 Turn clopotniţă sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1640 

BT-II-m-B-02020 Casă cu prăvălii sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. XIX 
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COD LMI  DENUMIRE  LOCALIZARE  DATARE  

BT-II-m-B-02021 Casă sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1933 

BT-II-m-B-02022 Hală de carne sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1890 

Sursa: http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf 
 

 
Imag. 33: Distribuţia resurselor turistice de patrimoniu construit din judeţul Botoşani 

Sursa: PATJ Botoşani, Studiu de Fundamentare “Valorificarea Potenţialului Turistic şi Organizarea 

Circulaţiei 

 

 

 situri arheologice de interes naţional: 

Conform informaţiilor furnizate de Direcţia Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 

Naţional a Judeţului Botoşani (Repertoriul Arheologic Naţional - RAN), pe teritoriul oraşului 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf
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Ştefăneşti sunt localizate următoarele situri arheologice, desemnate, prin ORDONANŢA nr. 43 din 

30 ianuarie 2000 republicată, zone protejate de interes naţional: 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

1. 39177.03 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Dealul Horodiuca 

A 286 Long.:27°8’50”, 

Lat.: 47°48’29” 

Așezare deschisă Paleolitic 

Superior 

Gravetian  

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  A 

Așezare deschisă La Tene târziu Daci liberi   

Așezare deschisă Migrații SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie   

2.  39177.04 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Dealul Boboc 

A 260, A 263 Long.:27°9’19”, 

Lat.: 47°48’50” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  B 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua  

Așezare deschisă Medievală 

timpurie 

Suceava - 

Drumul Național 

 

Așezare deschisă Medievală târzie   

3. 39177.08 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Omiteanca 

A 389, A391 Long.:27°10’57”, 

Lat.: 47°46’24” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  

Așezare deschisă Migrații SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie   

4. 39177.09 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Grindul de la 

Pichet 

A231 Long.:27°13’57”, 

Lat.: 47°47’36” 

Așezare deschisă Medievală 

timpurie 

Prodana-Bârlad  

Așezare deschisă Medievală târzie   

5. 39177.05 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Podul Bașeului 

spre Prut 

A 365 Long.:27°12’49”, 

Lat.: 47°47’13” 

Așezare deschisă Paleolitic 

superior 

Gravetian 

oriental 

 

6.  39177.06 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

La Burci (La 

Cimitirul Vechi) 

A 352 Long.:27°12’2”, 

Lat.: 47°48’9” 

Așezare deschisă Paleolitic 

superior 

Gravetian  

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni   

Așezare deschisă Tranziție de la 

eneolitic la bronz  

Horodiștea-

Gordinești  

 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

258/413 

 

NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua   

Așezare deschisă Hallstatt timpuriu Corlăteni-

Chișinău 

 

Așezare deschisă Migrații  SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie   

Fortificație Medievală târzie   

7. 39177.01 

Cod LMI: 

BT-I-s-B-

01838 

Localitate 

Ștefănești, Punct: 

La Stârcea (La 

Bulboană) 

P 361 Long.:27°12’23”, 

Lat.: 47°47’16” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  

Așezare deschisă Hallstatt târziu -

La Tene timpuriu 

Getică   

Necropolă plană La Tene târziu Daci liberi   

Așezare deschisă Medievală târzie   

8. 39177.07 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Curtea 

Domnească (Între 

Grădini) 

A 275, P 273 Long.:27°11’38”, 

Lat.: 47°48’1” 

Necropolă plană  Hallstatt timpuriu Corlăteni-

Chișinău 

HaB 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni B 

Așezare deschisă Tranziție de la 

eneolitic la bronz  

Horodiștea-

Gordinești 

 

Așezare deschisă Medievală târzie    

Necropola plană Medievală târzie   

9. 39186.01 Localitate 

Bădiuți, Punct La 

Brăhărie 

A 630 Long.: 27°12’59”, 

Lat.: 47°43’46” 

Așezare deschisă Eneolitic    

Așezare deschisă Migrații SMC  

Așezare deschisă Medievală târzie    

10. 39195.04 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Dealul Botcea 

(La Pietroi) 

A 434 Long.: 27°11’23”, 

Lat.: 47°43’46” 

Așezare deschisă Paleolitic 

superior 

Gravetian  

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni A 

Așezare deschisă Medievală târzie    

11. 39196.01 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Valea Corogea 

A 435 Long.:27°11’10”, 

Lat.: 47°43’10” 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua  

Așezare deschisă Medievală târzie   
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

12. 39827.06 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Fânațul Zahariei 

A 553, A540 Long.:27°12’51”, 

Lat.: 47°44’29” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni  A 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua   

Așezare deschisă La Tene   

Așezare deschisă Migrații SMC    

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Costișa – 

Botoșana 

 

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Suceava – 

Drumul Național  

 

Așezare deschisă Medievală târzie    

13. 39195.05 Localitate 

Bobulești, Punct: 

La Curte  

A 635/1, P 635 Long.:27°13’31”, 

Lat.: 47°45’43” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni B 

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Suceava-Drumul 

Național  

 

Așezare deschisă Medievală târzie    

14. 39195.03 Localitate 

Bobulești, punct: 

La Lutărie 

- Long.:27°12’58”, 

Lat.: 47°45’26” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni   

Așezare deschisă Hallstatt   

Așezare deschisă Migrații SMC   

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Dridu  

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Răducăneni   

Așezare deschisă Medievală 

timpurie  

Prodana - Bârlad  

Așezare deschisă Medievală târzie    

15. 39202.02 Localitate Stânca, 

Punct: Dealul 

Râșca Mare  

A 108 Long.:27°11’48”, 

Lat.: 47°50’18” 

Așezare deschisă La Tene târziu Daci liberi  

Necropolă plană  La Tene târziu Daci liberi  

16. 39020.01 Localitate Stânca, 

Punct: Deasupra 

A 123 Long.:27°12’52”, 

Lat.: 47°49’55” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni  B 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Scruntarului 

17. 39195.06 Localitate 

Bobulești, Punct: 

Movila Captalan 

A 432 Long.: 27°11’9”, 

Lat.: 47°44’43” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

18. 39202.03 Localitate Stânca, 

Punct: Movila din 

Țarnă 

A 78 Long.:27°10’58”, 

Lat.: 47°49’36” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

19. 39809.05 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila din 

Dealul Murguța 

A 181  Long.:27°8’32”, 

Lat.: 47°48’15” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

20. 39177.12 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila La 

Mlaștină 

A 301 Long.:27°10’9”, 

Lat.: 47°46’42” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

21. 39202.05 Localitate 

Ștefănești – 

Stânca, Punct: 

Movila după 

Fâșie 

F 107 Long.:27°12’33”, 

Lat.: 47°49’49” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

22. 39809.09 Localitate 

Localitate 

Ștefănești – 

Stânca, Punct: 

Movila Rșca 

Mare I 

A 98 Long.:27°11’35”, 

Lat.: 47°49’56” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

23. 39202.07 Localitate 

Localitate 

Ștefănești – 

Stânca, Punct: 

Movila Râșca 

Mare II 

A 98 Long.:27°11’40”, 

Lat.: 47°49’53” 

Movilă (mormânt 

tumular) 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

24. 39202.08 Localitate 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Movila 

Clin Râșca 

A 93 Long.:27°10’37”, 

Lat.: 47°50’40” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

25. 39809.11 Localitate 

Ștefănești - 

Stânca, Punct: 

Movila Popoaia 

A 56 Long.:27°9’47”, 

Lat.: 47°50’24” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

26. 39177.14 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila Ștefan cel 

Mare  

A 260 Long.:27°8’43”, 

Lat.: 47°49’35” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

27.  39202.10 Localitate 

Ștefănești -

Stânca, Punct: 

Movila din Șesul 

Bașeului 

A 19 Long.:27°9’9”, 

Lat.: 47°50’7” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

28. 39177.15 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila Rusului 

A 319 Long.:27°9’25”, 

Lat.: 47°47’49” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

29. 39177.16 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila din 

Puierie 

P 271 Long.:27°10’40”, 

Lat.: 47°48’33” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

30. 39177.17 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila din Șes 

P 271 Long.:27°11’19”, 

Lat.: 47°48’25” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

31. 39177.18 Localitate 

Ștefănești, Punct: 

Movila Ștefănești 

Est  

A 229 Long.:27°13’44”, 

Lat.: 47°47’59” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

32. 39186.02 Localitate P 662 Long.:27°13’22”, Movilă (mormânt    
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Ștefănești – 

Bădiuți, Punct: 

Movila din 

pădurea 

Ștefănești  

Lat.: 47°47’11” tumular) 

33. 39186.03 Localitatea 

Ștefănești – 

Bădiuți, Punct: 

Movila din Gura 

Gârlii  

Pd 668 Long.:27°14’52”, 

Lat.: 47°47’12” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

34. 39186.04 Localitatea 

Ștefănești – 

Bădiuți, Punct: 

Movila Bădiuți 

Nord-Est 

Pd 664 Long.:27°14’50”, 

Lat.: 47°47’37” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

35. 39195.07 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila Răngăuțit 

A 526 Long.:27°13’19”, 

Lat.: 47°44’5” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

36. 39195.08 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila Seicu 

A 521 Long.:27°12’12”, 

Lat.: 47°43’38” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

37. 39195.09 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila din 

Dealul Botcea 

A 434 Long.:27°11’0”, 

Lat.: 47°43’43” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

38. 39195.10 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila Drisleni 

A 432 Long.:27°11’26, 

Lat.: 47°44’16” 

Movilă (mormânt 

tumular) 
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

39. 39195.11 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila din 

Dealul Odăii 

A 420 Long.:27°10’36”, 

Lat.: 47°45’45” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

40. 39195.12 Localitatea 

Ștefănești – 

Bobulești, Punct: 

Movila din 

Dealul Corogea 

A 420 Long.:27°10’39”, 

Lat.: 47°45’56” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

41. 39177.19 Localitatea 

Ștefănești, Punct: 

Movila Hâlboci 

A 309 Long.:27°8’22”, 

Lat.: 47°47’40” 

Movilă (mormânt 

tumular) 

   

42. 39202.04 Localitatea 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Dealul 

Foișor 

A 104 Long.:27°12’39”, 

Lat.: 47°49’38” 

Așezare deschisă Bronz târziu Noua  

43.  39177.10 Localitate 

Ștefănești – punct 

Vatra Târgului 

(Strada 

Botoșanilor) 

- Long.:27°11’46”, 

Lat.: 47°47’47” 

Necropolă plană La Tene târziu  Sarmatică  

Necropolă plană Medievală 

timpurie 

  

44. 39202.11 Localitatea 

Ștefănești-Stânca, 

Punct: Stânca 

Doamnei 

A 108 Long.:27°13’25”, 

Lat.: 47°49’57” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat  

Cucuteni  B 1 

45. 39186.05 Localitatea 

Ștefănești-

Bădiuți, Punct: În 

Hotar 

A 108 Long.:27°12’33”, 

Lat.: 47°46’19” 

Așezare deschisă Eneolitic 

dezvoltat 

Cucuteni  

Așezare deschisă Migrații SMC  

46. 39202.12 Localitatea 

Ștefănești-Stânca, 

A 191 Long.:27°12’49”, 

Lat.: 47°49’20” 

Așezare deschisă Paleolitic 

mijlociu 

Musteriană  
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NR. CRT. COD RAN  LOCALIZARE  PARCELA 

CADASTRALĂ 

COORDONATE 

GEOGRAFICE  

TIP 

DESCOPERIRE 

PERIOADA CULTURA FAZA 

CULTURALĂ 

Punct: Vatra 

Satului 

Sursa: Informații furnizate de Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani 
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2.10.2. Spaţii verzi, sport, agrement 

 

Principalele obiective destinate recreerii și activităților sportive din orașul Ștefănești sunt 

următoarele:  

- parcul central din Ștefănești, cu o suprafață de 0,187 ha,  

- parcul din Ștefănești localizat în cartierul de locuințe colective – 0,07 ha (720 mp); 

- parcul dendrologic Ștefănești, cu o suprafață de 2,4 ha, 

- parcul din satul Bobulești, cu o suprafață de 2,5 ha,  

- terenul de sport din Ștefănești, cu o suprafață de 1,87 ha.  

 

În intravilanele localităților componente ale orașului Ștefănești există mici suprafețe cu 

păduri:  

- în localitatea Bădiuți – 0,6 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Bobulești – 8,78 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Ștefănești – 1,28 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Ștefănești – Sat- 3,11 ha pădure în intravilan,  

- în localitatea Stânca – 1,8 ha pădure în intravilan.  

- Total pădure intravilan:  15,57ha.  

 

În categoria spațiilor verzi, conform Legii 24 / 2007, Art. 3, în categoria spațiilor verzi sunt 

încadrate și cimitirele. În localitățile orașului Ștefănești sunt amenajate cimitire în fiecare localitate, 

astfel:  

- cimitirul din satul Bobulești – are o suprafață de 1,21 ha,  

- cimitirul din localitatea Ștefănești de la Biserica „Sf. Parachiva” – 2,5 ha,  

- cimitirul din partea de nord-est a localității Ștefănești – 1,26 ha,  

- cimitirul din satul Bădiuți – 0,276 ha,  

- cimitirul din satul Stânca – 0,78 ha,  

- cimitirul evreiesc din Ștefănești Sat – 1,4 ha.  

 

 

2.10.3. Obiective industriale şi zone periculoase 

 

 În orașul Ștefănești funcționează agenți economici care desfășoară activități cu potențial 

impact asupra calității factorilor de mediu. Acești agenți economici sunt prezentați în tabelul 

următor:  

NR. 

CRT. 

DENUMIRE COD 

CAEN  

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

1. FARINA SRL 1561 Fabricarea produselor de morărit  

2. LUIZA IMPEX SRL 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate  

3. APA GRUP SA 

BOTOŞANI 

SUCURSALA 

ŞTEFĂNEŞTI-

SĂVENI 

3600 Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale 

n.c.a. 

4. STYLE M.D.M. 

SRL 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie 

5. RAMTEC 3312 Repararea maşinilor 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800316
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800332
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Sursa: Agenția de Protecția Mediului Botoșani 

 

 

2.10.4. Reţeaua principală de căi de comunicaţie  

 

Circulația rutieră pe teritoriul orașului Ștefănești se realizează pe următoarele căi 

rutiere: 

Teritoriul orașului Ștefănești și al localităților aparținătoare este străbătut de următoarele 

artere rutiere:  

- drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, care străbate localitatea Ștefănești Sat, oprindu-

se în orașul Ștefănești la intersecția cu DN 24 C;  

- drumul național DN 24 C Vănători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești 

– Rădăuți-Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, 

Ștefănești;  

- drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la 

frontiera de stat; străbate satul Stânca;  

NORDEST SRL 

6. ADRIMEC 

MONTAGGI SRL 

3312 Repararea maşinilor 

7. AGROMEC BT 

ŞTEFĂNEŞTI SRL 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase 

8. COSMOTEC NEW 

SRL 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

9.  S.C. GENERAL 

BUSINESS STEF-

CO S.R.L. 

4730 Comerț cu amănuntul al combustibililor – stație 

distribuție carburanți – localitatea Stânca 

10. S.C. PETROM  S.A. 

MEMBRU OMV 

GRUP – localitatea 

Stânca  

4730 Comerț cu amănuntul al combustibililor – stație 

distribuție carburanți 

11. LUCRIS B.C.U. 

SRL 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

12.  S.C. EMY JUNIOR 

S.R.L. 

1071 SECȚIE PANIFICAȚIE-BRUTĂRIE, Ștefănești  

13. S.C. RO-PHOENIX 

S.R.L.  

015 FERMA AGROZOOTEHNICĂ Ștefănești 

(activități în ferme mixte) 

14.  S.C. 

HOLDAGROMAX 

S.R.L.  

011 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase - Ștefănești 

15.  P.F.A. RELINSCHI 

COSTACHI 

 Spălătorie auto și vulcanizare - Ștefănești  

16.  S.C. GLAUCOUS 

S.R.L.  

 Spălătorie auto și vulcanizare - Ștefănești  

17. I.F. MOCANU 

SERGIU  

0141 Activități de servicii anexe agriculturii (secție 

mecanizare- oraș Ștefănești  

18. S.C. AGROMEC 

BOBULEȘTI S.R.L.  

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase 
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- drumul județean DJ 294 B care asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești 

Sat și satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ. 

- drumul comunal DC 23 Stânca – Mihălășeni;  

- drumul comunal DC 33 A Bobulești – Românești;  

- drumul comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți.  

 Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești lasă mult de dorit, acestea fiind de calitate 

inferioară, cel mai frecvent de pământ. Există proiecte de reabilitare a drumurilor DJ 294 B, DC 33 

B, DC 23.  

 Transportul în comun este asigurat de microbuze către Botoșani și către Iași, cu o frecvență 

destul de ridicată. 

 

Căi ferate 

 Referitor la circulația feroviară, orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de cale ferată.  

 

 

2.10.5. Depozite de deşeuri menajere şi industriale  

 

 Referitor la situaţia depozitelo neconforme de deşeuri menajere, oraşul Ştefăneşti figurează 

în evidenţele APM Botoşani cu 5 spaţii de depozitare, închise prin procedură simplificată până la 

data de 16 iulie 2009:  

 

AMPLASARE 

DEPOZIT 

NUME 

AMPLASAMENT 

(DEPOZIT) 

REGIMUL JURIDIC 

AL 

AMPLASAMENTULUI  

SUPRAFAŢA 

(HA)  

MĂSURI DE 

REABILITARE - 

ECOLOGIZARE 

Loc. Bădiuţi  Bădiuţi Proprietate privată 0,500 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Oraş Ştefăneşti Ştefăneşti  Domeniul public al 

Primăriei 

0,500 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Oraş Ştefăneşti Ştefăneşti Sat Domeniul public al 

Primăriei 

0,400 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Loc. Bobuleşti Bobuleşt Proprietate privată 1000 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Loc. Stânca Stânca  Proprietate privată 0,450 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Sursa: date furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  
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 În prezent, în oraşul Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare, colectarea deşeurilor menajere de 

la populaţie se face în saci menajeri, serviciul de colectare şi transport a deşeurilor menajere fiind 

realizat de către societatea S.C. Predemet S.A. Podu Iloaiei, Iaşi care ridică sacii o dată pe 

săptămână prin sistemul “din poartă în poartă”. Această soluţie este una temporară, întrucât, pe 

teritoriul judeţului Botoşani, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor sunt reglementate de 

Master Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”. 

 

 

2.10.6. Disfuncţionalităţi privind utilizarea terenului pe folosinţe: 

 

 - marea majoritate a suprafeţelor arabile prezintă fenomene de eroziune de suprafață;  

 - numeroși versanţi care mărginesc cursurile de apă prezintă fenomene de alunecare activă 

şi alunecări potenţiale;  

 - terenurile agricole (pășuni și terenuri arabile) din lunca râului râului Bașeu și lunca 

Prutului sunt inundate datorită revărsării apelor primăvara, la topirea zăpezilor și la precipitații de 

lungă durată / torențiale, apărând zone vulnerabile la inundații și zone cu exces de umiditate;  

 - zone cu terenuri neproductive neamenajate şi nerecuperate pentru alte folosinţe (foste 

terenuri utilizate pentru viticultură şi pomicultură care nu au mai fost întreţinute şi de pe care 

plantaţiile au dispărut);  

 - eroziunea areolară (de suprafață) este larg răspândită pe toate suprafețele cu pante mai 

mari de 3°, fiind cu atât mai afectate cu cât panta este mai mare; pe pantele de peste 5-6°, solul este 

complet erodat, iar roca la zi favorizează formarea de sărături, fenomen caracteristic bazinului 

Bașeului;  

 - reducerea suprafeţelor împădurite afectează stabilitatea terenurilor şi conduce la 

declanşarea deplasărilor de teren în masă;  

 - lucrările de îmbunătăţiri funciare executate înainte de 1989 şi neîntreţinute după această 

perioadă, determină degradarea terenurilor arabile;  

 

 

2.10.7. Identificarea surselor de poluare 

 

Starea componentelor de mediu influenţează direct calitatea vieţii şi sănătăţii populaţiei. 

Impactul activităţilor antropice asupra elementelor de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate) provoacă 

degradarea calităţii acestora, dezechilibrul ecosistemelor naturale, conducând la schimbări 

ireversibile. În vederea reducerii şi eliminării impactului poluării asupra mediului înconjurător este 

necesară în primul rând identificarea surselor de poluare. 

Pe teritoriul orașului Ștefănești, factorii de mediu nu sunt afectaţi de fenomene majore de 

poluare care să producă modificări semnificative ale calităţii componentelor mediului. Totuşi, 

activităţile umane generează numeroase reziduuri, deşeuri solide, lichide, de diverse naturi 

(organice, chimice) care sunt greu degradabile, se menţin deci un timp îndelungat în mediu, 

acumulându-se şi devenind dăunătoare echilibrului ecologic şi factorilor de mediu. Principalele 

activităţi care pot reprezenta potenţiale surse de poluare a mediului orașului Ștefănești sunt 

activităţile agricole şi zootehnice, gospodăria orașullă şi echiparea edilitară.  

Astfel, poluarea din agricultură rezultă în urma aplicării iraţionale a unor îngrăşăminte, 

ierbicide, insecticide, pesticide, îngrăşăminte organice. Utilizarea în exces a acestor substanţe 

chimice şi organice, depozitarea necontrolată, cu expunere la precipitaţii, aplicarea 

necorespunzătoare, în perioadele ploioase, toate acestea determină spălarea acestor substanţe şi 

infiltrarea apei încărcate chimic/organic în sol, determinând atât poluarea solurilor cât şi a apei 

freatice. Este vorba și despre fenomenul de poluare istorică generată de agricultură în timpul 

funcționării marilor complexe zootehnice de pe teritoriul orașului Ștefănești: complexul de creștere 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

269/413 

 

a taurinelor și cimplexul de creștere a porcinelor. Orașul Ștefănești figurează în lista unităților 

administrativ-teritoriale vulnerabile la poluarea cu nitrați din agricultură.  

Pe de altă parte, tot activităţile agricole sunt cele responsabile de degradarea solului datorită 

practicilor agricole neadecvate, păşunatului excesiv, defrişărilor livezilor, desfiinţării plantaţiilor 

viticole, care conduc la accentuarea eroziunii şi a proceselor de versant (alunecări de teren, 

eroziune) ceea ce determină diminuarea calităţii solului, şi, în special, a fertilităţii, proprietate 

esenţială pentru asigurarea hranei populaţiei şi animalelor. 

În general, în mediul rural una din problemele majore de poluare ce ţin de gospodăria 

comunală este generată de absenţa şi ineficienţa colectării, transportului şi depozitării deşeurilor 

menajere.  

Un alt important factor de poluare se referă la echiparea edilitară. Astfel, absenţa unui sistem 

de canalizare / un sistem de canalizare incomplet pentru preluarea apelor reziduale rezultate atât din 

gospodăriile populaţiei cât şi de la obiectivele publice care funcţionează pe raza orașului, utilizarea 

aproape exclusivă a closetelor uscate nepermeabilizate în zonele în care sistemul de canalizare 

lipsește, reprezintă factori de risc pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare a apelor de 

suprafaţă cât şi a apelor subterane.  

Ca potențiale surse de poluare putem menționa și unitățile economice care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul orașului Ștefănești: fermele mixte de cultura plantelor și creșterea 

animalelor, ferme zootehnice, unități de colectare a deșeurilor reciclabile, unități care se ocupă cu 

transportul substanțelor periculoase, unități de prelucrare primară a lemnului, service-uri auto.  

Din activitățile de creștere a animalelor rezultă cantități semnificative de reziduuri lichide 

care, administrate și evacuate necorespunzător, pot conduce la poluarea solului și a pânzei freatice. 

Poluarea apei freatice și a solurilor datorită gestionării și amplasării necorespunzătoare a deșeurilor 

zootehnice este un fenomen des întâlnit în mediul rural, fiind principalul factor cauzator al poluării 

cu nitrați din surse agricole. 

Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor social-

economice, nu afectează decât în mică măsură mediul, iar traficul auto în oraș este puţin 

semnificativ din punct de vedere al poluării mediului. 

Datorită acestor deficienţe în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie orașullă, există 

pericolul poluării surselor locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de suprafaţă cu 

substanţe chimice, nutrienţi, substanţe organice provenind din cultura plantelor şi creşterea 

animalelor, infiltraţiile de la closetele uscate permeabile. 

 

 

2.10.8. Calitatea factorilor de mediu 

 

Un mediu înconjurător nepoluat reprezintă premisa principală a bunei desfăşurări a vieţii pe 

Pământ. Factorii de mediu pot influenţa pozitiv sau negativ, în mod direct sau indirect, viaţa 

oamenilor. Relaţia este însă reciprocă deoarece oamenii, prin activităţile pe care le desfăşoară, 

supun adesea componentele mediului la modificări calitative și cantitative care pot avea consecinţe 

grave atât asupra ecosistemelor naturale cât şi asupra lor înşişi.  

Factorii de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă de celălalt, astfel încât, orice 

intervenţie antropică asupra unei componente de mediu induce, inevitabil, consecinţe şi asupra 

celorlalte. În continuare, se va analiza calitatea fiecărui factor de mediu pe teritoriul orașului 

Ștefănești , cu precizarea potenţialilor factori perturbatori.  

 Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii de acţiuni: 

 - acţiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, sărăturare, unele 

fenomene climatice şi hidrologice), care afectează calitatea solurilor, apelor, aerului,  florei şi faunei 

şi care pot fi accentuate de activitatea antropică; 

 - acţiuni antropice generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului, care au un rol 
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hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural într-un mediu antropizat, inclusiv prin 

dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice. 

 

 

2.10.8.1. Calitatea aerului 

 

Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe teritoriul oraşului 

Ştefăneşti poluarea atmosferei nu reprezintă o problemă întrucât pe teritoriul orașului și al 

localităților aparținătoare nu sunt prezente unități industriale care prin activitatea desfășurată să 

determină modificarea calității aerului. 

 Sursele de poluare a aerului pot fi naturale (procesele fiziologice ale omului şi animalelor, 

pulberile de sol, substanţele organice şi anorganice, radioactivitatea datorată emisiilor de roci sau de 

origine cosmică, incendierea maselor vegetale, descompunerea materiilor organice vegetale şi 

animale) sau antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto şi feroviar, industria alimentară, 

depozitarea şi conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului, activitatea agricolă şi zootehnică). 

Pe teritoriul oraşului Ştefăneşti pot fi menţionate totuși o serie de surse locale de poluare, cu 

impact minor, reprezentate prin următoarele activităţi umane: 

 procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio - economice, care 

generează fum. Componenţa acestuia este foarte variată, fiind format din particule în 

suspensie (cenuşă, funingine), gaze (monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), 

oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOX)) şi vapori de apă. Fumul este generat mai ales în 

timpul iernii; cantităţile de poluanţi rezultate astfel sunt însă neglijabile şi nu au impact 

asupra calităţii aerului; 

 circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi nearse, 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); 

 circulaţia auto pe drumurile săteşti de pământ generează poluare cu microparticule de 

praf; 

 În privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se poate 

aprecia că emisiile sunt reduse, iar procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie) 

conduc la diminuarea cantităţilor eventualelor impurităţi din aer.  

 Poluarea aerului nu reprezintă o problemă în oraşul Ştefăneşti, atât datorită lipsei agenţilor 

poluatori cu impact asupra mediului (aerului) cât şi datorită prezenţei vegetaţiei de luncă (pădure de 

luncă) pe teritoriul oraşului Ştefăneşti (561 ha, adică 5,8% din suprafaţa totală a teritoriului oraşului 

Ştefăneşti). 

 

 

2.10.8.2. Calitatea apelor 

 

a) Apele de suprafaţă 

Apa este un element indispensabil care asigură continuitatea proceselor naturale ce permit 

viaţa pe Pământ. Apa este esenţială pentru viaţa regnului vegetal şi a regnului animal, pentru 

populaţie şi, în concluzie, pentru buna desfăşurare a activităţilor cotidiene. Prosperitatea şi 

bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de furnizarea unei cantităţi suficiente de apă 

curată. Fiind o resursă limitată şi foarte vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă nu sunt 

respectate anumite măsuri de protecţie. Dată fiind degradarea continuă la care apa este supusă, se 

impune gestionarea resurselor de apă şi monitorizarea calităţii acesteia.  

 Oraşul Ştefăneşti este inclus în Bazinul Hidrografic Prut şi, conform PATN - Secţiunea II - 

APA, din punct de vedere al potenţialului, acest bazin conţine mai puţin de 50% din resursa medie 
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pe ţară şi necesită lucrări prioritare de gospodărire a apelor în vederea creşterii resurselor specifice. 

Din punct de vedere al vulnerabilităţii, bazinul hidrografic Prut reprezintă o zonă cu resurse de 

apă subterană cu vulnerabilitate moderată.  

 

Încadrarea secţiunilor de supraveghere în clase de calitate B.H. PRUT  

 

STARE ECOLOGICĂ 

 

CLASE DE CALITATE - NORMATIVUL PRIVIND OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ 

PENTRU CLASIFICAREA CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ (ORDIN MMGA 

161/2006) 

Nr. 

Crt

.  

Curs 

de apă 

Secţiune Regimul 

oxigenului 

Nutrienţi Ioni 

generali, 

salinitat

e 

PTSO

N
*
 

Alţi 

indicatori 

Clasa 

generală 

- 

indicatori 

fizico-

chimici 

MONITORING DE SUPRAVEGHERE 

1. Prut Stânca II I II I I II 

2. Başeu Ştefăneşti III II II - I III 

* PTSON - poluanţi toxici specifici de origine naturală 

Sursa:Raportul privind starea mediului în judeţul Botoşani în luna februarie 2011  
 

CLASE DE CALITATE - NORMATIVUL PRIVIND OBIECTIVELE DE 

REFERINŢĂ PENTRU CLASIFICAREA CALITĂŢII APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

(ORDIN MMGA 161/2006) 

Nr. 

Crt.  

Curs 

de 

apă 

Secţiune Indicatori 

fizico-

chimici ce 

determină 

calitatea 

Clasa 

generală  

Indexul 

saprob 

fitoplanctonic 

STAREA CHIMICĂ 

Substanţe periculoase şi prioritar-

periculoase (metale grele, 

micropoluanţi organici) 

MONITORING DE SUPRAVEGHERE 

1. Prut Stânca - II - 

2. Başeu Ştefăneşti CBO5, 

CCOCr 
II - 

Sursa:Raportul privind starea mediului în judeţul Botoşani în luna februarie 2011  
 

Din sursa mai sus menţionată rezultă că, din punct de vedere a stării ecologice, în secţiunea 

Stânca, râul Prut se încadrează în clasa de calitate II pentru indicatorii fizico-chimici şi II pentru 

indexul saprob fitoplanctonic. În ceea ce priveşte râul Başeu, în secţiunea Ştefăneşti, din punct de 

vedere a stării ecologice, râul Başeu se încadrează în clasa de calitate III pentru indicatorii fizico-

chimici şi II pentru indexul saprob fitoplanctonic. 

În zonele de intravilan ale localităţilor există pericolul continuu de depreciere a calităţii 

apei, în mod direct, din cauza absenţei reţelelor de canalizare, apele uzate ajungând în subteran 

(prin intermediul latrinelor şi al şanţurilor stradale), sau indirect (prin depozitarea 

necorespunzătoare a gunoiului de grajd, aruncarea la întâmplare a deşeurilor menajere).  

Poluarea domestică a apei este caracteristică satelor care nu dispun de o alimentare 

centralizată cu apă potabilă şi nici de canalizare pentru evacuarea apelor uzate. Alimentarea cu apă 

în astfel de localităţi se face din stratul acvifer freatic, respectiv din primul strat subteran de apă, 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

272/413 

 

expus poluării şi nu din apele de adâncime, care sunt mult mai bine protejate de poluare. 

Astfel, calitatea apelor de suprafaţă poate fi afectată de:  

 surse punctiforme: în categoria surselor punctiforme de poluare a apelor de suprafaţă 

sunt incluse:  

 Aglomerările umane: oraşul Ştefăneşti face parte din categoria unităţilor 

teritorial - administrative cu peste 2000 locuitori echivalenţi (între 2000 - 10000 

locuitori echivalenţi), care nu se conformează cerinţelor Directivei privind 

epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC, existând localităţi ce nu 

dispun de sistem de colectare a apelor uzate şi staţie de epurare cu dotare şi 

funcţionare corespunzătoare (cel puţin cu epurare mecanică şi biologică pentru 

aglomerările cuprinse între 2.000 - 10.000 loc. echivalenţi). Localităţile oraşului 

(Ştefăneşti, Bobuleşti, Stânca, Ștefănești Sat, Bădiuţi) reprezintă aşadar surse 

potenţiale de poluare a apelor de suprafaţă, apele menajere rezultate conţinând 

materii în suspensie, substanţe organice, nutrienţi, detergenţi, etc.. 

 

 Unităţile economice de pe teritoriul oraşului Ştefăneşti cu potenţial poluator:  

NR. 

CRT. 

DENUMIRE COD 

CAEN  

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

1. FARINA SRL 1561 Fabricarea produselor de morărit  

2. LUIZA IMPEX SRL 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate  

3. APA GRUP SA 

BOTOŞANI 

SUCURSALA 

ŞTEFĂNEŞTI-

SĂVENI 

3600 Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale 

n.c.a. 

4. STYLE M.D.M. 

SRL 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie 

5. RAMTEC 

NORDEST SRL 

3312 Repararea maşinilor 

6. ADRIMEC 

MONTAGGI SRL 

3312 Repararea maşinilor 

7. AGROMEC BT 

ŞTEFĂNEŞTI SRL 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase 

8. COSMOTEC NEW 

SRL 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

9.  S.C. GENERAL 

BUSINESS STEF-

CO S.R.L. 

4730 Comerț cu amănuntul al combustibililor – stație 

distribuție carburanți – localitatea Stânca 

10. S.C. PETROM  S.A. 

MEMBRU OMV 

GRUP – localitatea 

Stânca  

4730 Comerț cu amănuntul al combustibililor – stație 

distribuție carburanți 

11. LUCRIS B.C.U. 

SRL 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

12.  S.C. EMY JUNIOR 

S.R.L. 

1071 SECȚIE PANIFICAȚIE-BRUTĂRIE, Ștefănești  

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800316
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/coduriCAEN2007.htm#_Toc158800332
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Sursa: informaţii furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Bucureşti 

 

 Agricultura - ne referim în special la activitatea zootehnică practicată în 

gospodăriile populaţiei şi a fermelor zootehnice. Din creşterea animalelor rezultă 

mari cantităţi de deşeuri zootehnice (dejecţii lichide) care, ajunse în pânza 

freatică, determină creşterea nivelului de nitraţi şi nitriţi - poluare cu nutrienţi.  

 surse difuze de poluare a apelor de suprafaţă:  

 Aglomerările umane/localităţile oraşului - aşa cum am precizat anterior, 

localităţile oraşului Ştefăneşti nu deţin sisteme centralizate de colectare a apelor 

uzate.  

 Agricultura: pe lângă presiunile punctiforme exercitate, activităţile agricole pot 

conduce la poluarea difuză a resurselor de apă. Căile prin care poluanţii (în special 

nutrienţii şi pesticidele, dar şi alţi poluanţi) ajung în corpurile de apă sunt diverse 

(scurgere la suprafaţă, percolare, etc.). 

Sursele de poluare difuză sunt reprezentate în special de: 

- Stocarea şi utilizarea îngrăşămintelor organice şi chimice; 

- Creşterea animalelor domestice;  

- Utilizarea pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor. 

 Toate sursele precizate anterior pot fi responsabile de creşterea nivelului de nutrienţi (azot şi 

fosfor) şi substanţe organice din cursurile de apă. Atât nutrienţii cât şi substanţele organice au ca 

efect eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi şi creştere algală), ceea ce determina schimbarea 

compoziţiei speciilor, scăderea biodiversităţii speciilor, precum si restrângerea utilizării resurselor 

de apă (apă potabilă, recreere etc.). 

 La aceste cauze se mai adaugă încărcarea în substanţe minerale şi săruri, provenite din 

scurgeri de ape meteorice încărcate şi apoi infiltrate în stratul freatic, existenţa unor surse de 

aprovizionare cu apă (izvoare, fântâni) necorespunzătoare igienico-sanitar (fără perimetre de 

protecţie, neadecvat construite) care pot fi afectate de încărcarea apelor subterane cu substanţe 

organice şi chimice, ceea ce influenţează negativ calitatea surselor cu apă potabilă. 

 

Apele subterane 

Calitatea corpurilor de apă subterană este în relaţie de interdependenţă cu calitatea corpurilor 

de apă de suprafaţă fiind influenţată de asemenea şi de ecosistemele terestre. Deşi sunt mai puţin 

expuse riscului poluării, apele subterane pot fi şi ele supuse degradării.  

Cel mai frecvent, în mediul rural sursele de impurificare sunt constituite din apele de 

precipitaţii care cad pe suprafaţa depozitelor de deşeuri menajere, a depozitelor de deşeuri 

13. S.C. RO-PHOENIX 

S.R.L.  

015 FERMA AGROZOOTEHNICĂ Ștefănești 

(activități în ferme mixte) 

14.  S.C. 

HOLDAGROMAX 

S.R.L.  

011 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase - Ștefănești 

15.  P.F.A. RELINSCHI 

COSTACHI 

 Spălătorie auto și vulcanizare - Ștefănești  

16.  S.C. GLAUCOUS 

S.R.L.  

 Spălătorie auto și vulcanizare - Ștefănești  

17. I.F. MOCANU 

SERGIU  

0141 Activități de servicii anexe agriculturii (secție 

mecanizare- oraș Ștefănești  

18. S.C. AGROMEC 

BOBULEȘTI S.R.L.  

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase 
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zootehnice, sau pe suprafaţa a diferite materiale / materii prime care pot elibera substanţe nocive. 

Apele din precipitaţii antrenează în primul rând mari cantităţi de materie organică şi o parte din 

gazele formate in timpul proceselor de descompunere a reziduurilor menajere (dioxid de carbon, 

hidrogen sulfurat, amoniac). 

Din punct de vedere a poluării cu nitraţi proveniti din surse agricole, la sfârşitul anului 2008, 

a fost emis Ordinul nr. 1552 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al Ministrului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de 

nitraţi din activităţi agricole. In judeţul Botosani această listă cuprinde următoarele unităţi teritorial-

administrative: Adăşeni, Albeşti, Avrămeni, Băluşeni, Blândeşti, Brăeşti, Broscăuţi, Bucecea, 

Călăraşi, Cândeşti, Conceşti, Copalău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Coşula, Cotuşca, Cristeşti, 

Cristineşti, Curteşti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobârceni, Dorohoi, Drăguşeni, 

Durneşti, Flămânzi, Frumuşica, George Enescu, Hăneşti, Havârna, Hilişeu - Horia, Hlipiceni, 

Hudeşti, Ibăneşti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, Mihălăşeni, 

Mileanca, Mitoc, Nicşeni, Păltiniş, Pomârla, Prăjeni, Răchiţi, Rădăuți-Prut, Răuseni, Ripiceni, 

Roma, Româneşti, Santa Mare, Săveni, Şendriceni, Stăuceni, Ştefăneşti, Ştiubieni, Suharău, Suliţa, 

Todireni, Truşeşti, Tudora, Ungureni, Unţeni, Văculeşti, Vârfu Câmpului, Viişoara, Vlădeni, 

Ștefănești, Vorniceni şi Vorona. 

Conform Ordinului nr. 1552 / 2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde 

există surse de nitraţi din activităţi agricole, oraşul Ştefăneşti este menţionat în Anexa la 

Ordinul 1552 / 2008 ca localitate vulnerabilă la poluarea cu nitraţi din surse agricole. 

Cel mai mare pericol îl reprezintă încărcările cu poluanţi de diverse origini (chimici, 

organici) din: 

- apele din precipitaţii care se infiltrează în terenurile agricole pe care se aplică 

necorespunzător îngrăşăminte şi pesticide;  

- deversările de deşeuri lichide zootehnice,  

- closetele uscate utilizate frecvent în mediul rural. 

 

Alte cauze ale poluării apelor subterane pot fi şi: 

- amplasarea necorespunzătoare a surselor de apă potabilă - a fântânilor - prea aproape de 

gospodărie, de closet, de depozitele de deşeuri zootehnice, fără a se respecta zona de protecţie;  

- efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari (din cadrul fostelor 

C.A.P.-uri) privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu. 

 

 

2.10.8.3. Calitatea solurilor 

 

 Solul reprezintă un sistem foarte dinamic care îndeplineşte numeroase funcţii şi este vital 

pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor. Poluarea şi degradarea solurilor 

conduce la diminuarea capacităţii de a susţine viaţa precum şi a capacităţii productive a acestui 

factor de mediu. 

Degradarea solurilor înseamnă reducerea sau pierderea productivităţii lor biologice sau 

economice. Ea este determinată de utilizarea solurilor (factorul antropic), de un proces natural, ori 

de o combinaţie de procese naturale. Cauzele degradării solului sunt fie naturale, fie legate direct 

sau indirect de activitatea omului. 

Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau practici 

necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor rezultate din 

activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a unor substanţe chimice 

în agricultură. Solul este supus poluării ca şi celelalte elemente ale mediului, dar el se reface tot mai 

greu în comparaţie cu apa şi aerul, deoarece procesele de autoepurare sunt mult mai lente. 
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Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau mai multe 

restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor 

solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce este şi mai grav, în afectarea 

calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra calităţii vieţii 

omului. 

 

a) 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. 

 Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief, caracteristici 

edafice etc.), fie de acţiuni antropice; în multe cazuri factorii menţionaţi pot acţiona sinergic în sens 

negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar anularea funcţiilor acestora. 

Oraşul Ştefăneşti este situat în unitatea de podiş, respectiv Podişul Moldovei. Teritoriul 

oraşului Ştefăneşti se situează din punct de vedere geomorfologic în sub-unitatea de relief 

reprezentată de Câmpia Jijiei Superioare. 

La nivel micro-scalar, teritoriul oraşului se suprapune peste trei micro-unităţi de relief care 

împart teritoriul adiminstrativ studiat longitudinal, pe direcţia NV-SE, astfel: treimea vestică a 

teritoriului studiat se suprapune Colinelor Ibănesei, treimea centrală corespunde Colinelor 

Volovăţului în timp ce treimea estică este reprezentată de Culoarul Prutului. 

Versanţii sculpturali reprezintă o pondere însemnată din suprafaţa teritoriului oraşului 

Şteăneşti în special în partea de vest (ce corespunde Colinelor Ibănesei) ocupând suprafeţele 

înclinate desfăşurate între culmile interfluviale şi şesurile aluviale. Indiferent de poziţia lor în 

teritoriu îşi datorează formarea eroziunii fluviale, îmbinată cu procese deluviale, adesea foarte 

puternice, uneori stăvilite, alteori stimulate sau chiar declanşate antropic. Versanţii prezintă un 

microrelief caracteristic, cu alunecări de teren, coluvii şi organisme torenţiale. 

Există o corelaţie directă între gradul de înclinare a versanţilor şi gradul de degradare a 

terenului pe respectivii versanţi, de directă proporţionalitate. Astfel, cele mai mari suprafeţe afectate 

de alunecări de teren şi alte fenomene de degradare a terenului (ravenare, şiroiri) sunt localizate pe 

versanţii aceloraşi cursuri de apă pe care se înregistrează valori maxime ale înclinării versanţilor, 

valori ce ajung la maxima de 27%: pe versanţii Văii Botcea, pe versanţii Văii Hîlboca, ai Văii 

Hulboca, ai pârâului Murguţa, în vest, pe versanţii pârâului Popaia, pe versantul drept al Prutului, la 

NE de satul Stânca, în partea de est. La degradarea versanţilor a contribuit, pe lângă factorul 

geologic, şi influenţa umană prin defrişare şi agrotehnica deficitară.  

 Cunoaşterea datelor morfometrice prezintă importanţă practică pentru lucrările agricole. 

Astfel, terenurile cu panta peste 12° nu sunt indicate pentru practicarea agriculturii. Cultivate, ele se 

vor degrada, fiind scoase din circuitul agricol datorită proceselor de versant. 

„Înclinarea terenului condiţionează diferite posibilităţi de utilizare economică, influenţând 

dispunerea, dar mai ales, în cazul zonelor de acest fel, cu caracter profund rural, determină 

accesibilitatea pentru mecanizarea lucrărilor agricole: înclinarea de 7° este valoarea-limită pentru 

introducerea combinelor şi provoacă greutăţi incipiente, soldate uneori cu reducerea randamentului 

în utilizarea tractoarelor; peste 15° nu se mai poate practica agricultura mecanizată.” (I. Ungureanu, 

Geografia mediului, 2005) 

Eroziunea de suprafaţǎ are o rǎspândire mare. Dominǎ pe versanţii şi pe sectoarele de platou 

cu înclinare slabǎ.  

 Activităţile agricole - culturile agricole slab protectoare ale solului (prăşitoarele în special) 

pe terenuri necorespunzătoare sau cu agrotehnică neadecvată ca de exemplu cultivarea terenurilor în 

pantă, cu arătura pe direcţia deal - vale, declanşează o eroziune intensă care duce la degradarea 

accentuată a acestor suprafeţe.  

Eroziunea areolarǎ produce degradarea solurilor pe toţi versanţii slab înclinaţi şi platourile 

slab înclinate. Eroziunea prin apă (scurgerea de suprafaţă) este cea mai importantă formă a 
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degradării terenului. Efectuarea lucrărilor agricole pe direcţia deal - vale are ca rezultat accentuarea 

eroziunii solului în special prin precipitaţii. Astfel, este înlăturată materia organică şi, o dată cu ea, 

şi elementele de nutriţie din sol.  

O formă mai avansată a eroziunii în suprafaţă o reprezintă rigolele mici, formate prin 

organizarea scurgerii lichide sub formă de şiroaie mici. Şănţuleţele astfel formate au o distribuţie 

întâmplătoare, sunt distruse odată cu lucrările agricole şi au un efect negativ asupra solului. 

Fenomenul atrage atenţia mai ales, prin culorile mai deschise ale orizonturilor pedologice 

inferioare, ceea ce indică pierderea orizonturilor fertile de sol.  

Aceste formaţiuni, ce pot atinge adâncimea de până la 0,5 m, sunt vizibile pe toţi versanţii 

cu înclinări mai mari de 6-7°, având ca efect spălarea orizonturilor superioare de sol, care pierd 

astfel din fertilitate.  

Alunecările de teren sunt nelipsite pe versanţii cu înclinare mai mare de 10°. După 1990 

activităţile de combatere a eroziunii solurilor s-au redus dramatic. Măsurile ameliorative care se 

aplicau constau în orientarea arăturilor de-a lungul curbelor de nivel (de-a latul palmei), care 

micşorează cu 30 - 40% scurgerea superficială şi eroziunea, sau înierbarea solului de 2,5 ori.  

 Un alt important factor antropic de degradare a solurilor îl reprezintă păşunatul excesiv. 

Păşunatul excesiv, mai ales pe terenuri în pantă, pe soluri cu textură uşoară şi deficit de umiditate 

duce la declanşarea unor puternice fenomene de eroziune, cauzează compactarea solului („cărări de 

vite”) ceea ce, la rândul său provoacă reducerea infiltraţiei şi a capacităţii de reţinere a apei, 

accentuarea proceselor de şiroire şi de spălare pe versant, sărăcirea solului şi împiedică regenerarea 

naturală a păşunii.  

 O altă cauză majoră a degradării solurilor pe teritoriul oraşului Ştefăneşti o reprezintă 

expunerea îndelungată la fenomenul de exces de umiditate, în special în jumătatea estică a 

teritoriului, în zona de luncă a Başeului şi Prutului. Excesul de umiditate şi stagnarea apei conduce 

la apariţia fenomenului de gleizare, sărăturare, formarea de lăcovişti, soloneţuri, solonceacuri.  

 Conform STUDIULUI PEDOLOGIC INFORMATIV ÎN VEDEREA REALIZĂRII P.U.G. PE 

TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAŞULUI ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, furnizat de 

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani, rezultă că pe teritoriul  administrativ al 

oraşului Ştefăneşti există suprafeţe însemnate afectate de:  

 Sărăturare: 688,53 ha (9,04 %), 

 Eroziune de suprafaţă: 983,58 ha (12,92%); 

 Exces de umiditate, necesitând sisteme de drenaj: 229,38 ha (3,01 %); 

 Terenuri afectate de inundaţii: 2470,74 ha (32,45%). 

Consecinţele degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului lor 

productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. 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.  

Ca măsuri pentru prevenirea şi combaterea degradării solurilor, se impun:  

 combaterea şi ameliorarea sărăturării solurilor;  

 combaterea şi prevenirea alunecărilor de teren; 

 măsuri de prevenire şi combatere a eroziunii de suprafaţă; 

 efectuarea lucrărilor de drenaj; 

 combaterea inundabilităţii în partea de est a teritoriului; 

 se recomandă împădurirea terenurilor arabile afectate puternic de procesele de eroziune în 

adâncime. 
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b) Poluarea solurilor 

Potenţialele surse de poluare a solurilor din teritoriul studiat sunt de natură biologică. 

Principalul factor care poate cauza poluarea solurilor este depozitarea întâmplătoare pe sol a 

deşeurilor menajere şi gestionarea şi amplasarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor 

zootehnice, din gospodăriile populaţiei.  

Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică uşor biodegradabilă şi de 

elemente nutritive, constituind un îngrăşământ organic foarte recomandat ca fertilizant al solurilor. 

Însă, atunci când dejecţiile zootehnice nu sunt depozitate şi compostate corespunzător normelor, ci 

sunt depozitate direct pe sol, apare fenomenul de poluare a solului şi a apei subterane, prin 

infiltrarea lichidelor rezultate în pânza freatică. Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut 

resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe terenurile agricole în cantităţi 

moderate şi numai după ce au fost compostate în condiţii controlate. Administrate în cantităţi prea 

mari, dejecţiile zootehnice determină apariţia riscului poluării solului datorită depăşirii capacităţii 

de absorbţie a solului respectiv.  

Conform Ordinului nr. 1552 / 2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde 

există surse de nitraţi din activităţi agricole, oraşul Ştefăneşti este menţionat în Anexa la 

Ordinul 1552 / 2008 ca localitate vulnerabilă la poluarea cu nitraţi din surse agricole. 
Din punct de vedere a poluării cu nitraţi proveniti din surse agricole, la sfârşitul anului 2008, 

a fost emis Ordinul nr. 1552 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi al Ministrului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de 

nitraţi din activităţi agricole. In judeţul Botosani această listă cuprinde următoarele unități 

administrativ-teritoriale: Adăşeni, Albeşti, Avrămeni, Băluşeni, Blândeşti, Brăeşti, Broscăuţi, 

Bucecea, Călăraşi, Cândeşti, Conceşti, Copalău, Cordăreni, Corlăteni, Corni, Coşula, Cotuşca, 

Cristeşti, Cristineşti, Curteşti, Dângeni, Darabani, Dersca, Dimăcheni, Dobârceni, Dorohoi, 

Drăguşeni, Durneşti, Flămânzi, Frumuşica, George Enescu, Hăneşti, Havârna, Hilişeu-Horia, 

Hlipiceni, Hudeşti, Ibăneşti, Leorda, Lozna, Lunca, Manoleasa, Mihai Eminescu, Mihăileni, 

Mihălăşeni, Mileanca, Mitoc, Nicşeni, Păltiniş, Pomârla, Prăjeni, Răchiţi, Rădăuti Prut, Răuseni, 

Ripiceni, Roma, Româneşti, Santa Mare, Săveni, Şendriceni, Stăuceni, Ştefăneşti, Ştiubieni, 

Suharău, Suliţa, Todireni, Truşeşti, Tudora, Ungureni, Unţeni, Văculeşti, Vârfu Câmpului, Viişoara, 

Vlădeni, Vlăsineşti, Vorniceni şi Vorona. 

 Referitor la situaţia depozitelor neconforme de deşeuri menajere, oraşul Ştefăneşti figurează 

în evidenţele APM Botoşani cu 5 spaţii de depozitare, închise prin procedură simplificată până la 

data de 16 iulie 2009:  

 

AMPLASARE 

DEPOZIT 

NUME 

AMPLASAMENT 

(DEPOZIT) 

REGIMUL JURIDIC 

AL 

AMPLASAMENTULUI  

SUPRAFAŢA 

(HA)  

MĂSURI DE 

REABILITARE 

- 

ECOLOGIZARE 

Loc. Bădiuţi  Bădiuţi Proprietate privată 0,500 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Oraş Ştefăneşti Ştefăneşti  Domeniul public al 

Primăriei 

0,500 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 
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AMPLASARE 

DEPOZIT 

NUME 

AMPLASAMENT 

(DEPOZIT) 

REGIMUL JURIDIC 

AL 

AMPLASAMENTULUI  

SUPRAFAŢA 

(HA)  

MĂSURI DE 

REABILITARE 

- 

ECOLOGIZARE 

Oraş Ştefăneşti Ştefăneşti Sat Domeniul public al 

Primăriei 

0,400 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Loc. Bobuleşti Bobuleşti Proprietate privată 1000 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Loc. Stânca Stânca  Proprietate privată 0,450 Compactare şi 

acoperire, 

uniformizare strat 

pământ, 

însămânţare iarbă 

Sursa: date furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani  

 

 În prezent, în oraşul Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare, colectarea deşeurilor menajere de 

la populaţie se face în pubele distribuite în gospodăriile populației și containere de 1,1 mc, 

localizate pe domeniul public, dar fără a deservi în totalitate localitățile aparținătoare orașului. 

Serviciul de colectare şi transport a deşeurilor menajere este realizat de către societatea S.C. 

Predemet S.A. Podu Iloaiei, Iaşi care ridică deșeurile de 2 ori pe săptămână, joia și sâmbăta. 

Deșeurile sunt transportate la Săveni. Această soluţie este una temporară, întrucât, pe teritoriul 

judeţului Botoşani, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor sunt reglementate de Master 

Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”, urmând a fi 

amenajate punctele combinate de colectare selectivă, cu structură 3+3 (3 containere deșeuri 

menajere + 1 container pentru colectare fracție ușoară+2 containere pentru sticlă). 

 

 

2.10.8.4. Calitatea vegetaţiei şi faunei 

 

 Vegetația 

 

Conform proiectului “Actualizarea Planului Judeţean de Amenajare a Teritoriului Judeţului 

Botoşani”, Studiul de Fundamentare “Evoluţia istorică şi culturală”, oraşul Ştefăneşti este încadrat, 

ca tip de peisaj, în categoria “peisaje de câmpie sub influenţa climatului continental”, cu 

terenuri agricole, pajişti stepizate puternic modificate şi pâlcuri de păduri cu stejar pedunculat şi 

arţar tătărăsc. 

Din punct de vedere biogeografic, orașul Ștefănești cu localitățile aparținătoare este divizat 

în funcție de microunitățile geografice pe care se “mulează” acest teritoriu. Astfel, dacă 

extremitatea vestică reprezentată de Colinele Ibănesei corespunde etajului silvostepei, specifică 

Câmpiei Colinare a Jijiei, extremitatea estică a teritoriului orașului se caracterizează prin 

formațiuni vegetale specifice zonei de luncă – vegetație intrazonală. Zona centrală a teritoriului 

studiat este o zonă de tranziție între etajul silvostepei și vegetația specifică Culoarului Prutului, aici 

semnalându-se prezența văii râului Bașeu. 
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În mod natural, spontan, silvostepa se caracterizează printr-o vegetație ierboasă 

xeromezofilă, completată de prezența unor pâlcuri de păduri izolate de stejar și este strâns legată de 

climatul continental accentuat și de prezența solurilor cernoziomice. Silvostepa se prezintă ca o 

alternanță de petice de pădure, pe înălțimi, formate din stejar pedunculat, gladiș, tei și jugastru, și 

pajiști puternic modificate antropic, formate din păiuș (Festuca vallesiaca, Festuca pseudovina), 

colilie (Stipa lessingiana), firuță cu bulbi (Poa bulbosa). Pajiștile sunt presărate cu o serie de 

tufișuri, formate din arbuști spinoși, ca porumbarul (Prunus spinosa) și păducelul (Crataegus 

monogyna). 

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

fost introduse în circuitul agricol, iar pâlcurile de pădure au suferit modificări datorită influenței 

antropice. În prezent, pe teritoriul orașului Ștefănești, în zona corespunzătoare silvostepei 

(extremitatea vestică și parțial zona centrală a teritoriului studiat), aceste pâlcuri de păduri specifice 

silvostepei au dispărut, locul lor fiind luat de terenuri agricole, fie ele arabil sau pășuni / fânețe. 

Pajiștile, sub forma pășunilor și fânețelor, sunt în mare parte degradate datorită pășunatului 

intens și localizării lor pe versanți sau în zone de vale, ultimele fiind expuse inundațiilor provocate 

de revărsarea apelor. Pe aceste suprafețe predomină specii de graminee: păiușul (Festuca 

valesiaca), firuța (Poa bulbosa), obsiga, pirul (Agropyron cristatum), colilie (Stipa ojoanis), negara 

(Stipa capilata), iar dintre leguminoase sunt prezente trifoiul sălbatic și lucerna sălbatică. 

Vegetația intrazonală, de luncă, caracterizează întreaga extremitate estică a teritoriului 

orașului Ștefănești dar și zona centrală, de-a lungul văii Bașeului. Vegetația specifică din lunca 

râului Prut care se întâlnește pe teritoriul orașului Ștefănești este formată dintr-o alternanță de 

păduri de luncă dominate de plop, combinat uneori cu stejar, arin, tei (Tilia alba, Tilia cordata), 

zăvoaie de salcie (Salix alba, S. Fragilis, S. triandra), răchitișuri. 

De la nord către sud se întind următoarele suprafeţe forestiere: Pădurea Bahîrneşti, alcătuită 

din plop, Pădurea Ştefăneşti, alcătuită din stejar în vest şi plop către est, Pădurea Butucului, 

alcătuită din plop. Este vorba aşadar de păduri specifice zonei de luncă, alcătuită din plop şi alte 

specii hidrofile (salcie, răchită, arin, etc.). 

Acestor păduri li se adaugă pajiștile higrofile, formate din trifoi (Trifolium repens), păiuș 

(Festuca pratensis), iarba câmpului (Agrostis stolonifera) și firuță (Poa pratensis) și, în zonele cele 

mai umede, de desișuri de rogoz (Carex acutiformis), papură (Typha augustifolia) și stuf 

(Phragmites commmunis). 

Vegetația de mlaștină (palustră) este prezentă în zonele umede ale luncii Bașeului (pe 

vechiul curs părăsit), pe așa-numitele “gârle“ întâlnite de-a lungul cursului Prutului, pe afluenții 

Bașeului, pe cursul pârâului Corogea, pe malul lacului Cucuteni. Dintre speciile hidrofile 

menționăm: rogozul (Carex vulpina), stuful (Phragmites communis), papura (Thypa latifolia), 

coada calului (Equisetum palustre) și pipirigul (Scirpus silvaticus). 

Asociațiile de plante care stau numai în apă sunt compuse din lintiță (Lemna minor), 

broscărița (Potamogeton natans), cosorul (Ceratophyllum demersum) și săgeata apei (Sagittaria 

sagihifolia). 

 

 

Fauna 

 

Contrastele climatice mari dintre iarnă şi vară, ariditatea accentuată, lipsa de adăpost şi 

vegetaţia naturală mai puţin bogată sunt elemente care au contribuit la restrângerea faunei. În 

prezent, din cauza creşterii densităţii populaţiei şi a reducerii suprafeţei ocupată cu păduri, fauna 

sălbatică este mult stânjenită în înmulţirea şi răspândirea ei. 

Fauna silvostepei este caracterizată prin frecvența mare a rozătoarelor, reprezentate prin 

popândău (Spermophilus citellus) (specie protejată pe cale de dispariție), hârciogul (Cricetus 

cricetus), sobolanul (Apodemus agrarius), cârtița (Talpa europaea) și, într-un număr foarte mare, 
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diverse specii de șoareci de câmp (Mus musculus, de exemplu). După anul 1989 au încetat 

vânătorile așa încât a crescut numărul iepurilor de câmp (Lepus europaeus).  

Dintre păsările specifice silvostepei menționăm prepelița (Coturnix coturnix), potârnichea 

(Perdix perdix), ciocârlanul (Galerida cristata), ciocârlia (Alauda arvensis), pupăza (Pupa epops). 

Specii permanente de păsări sunt vrabia (Paser domesticus), cioara - stăncuța (Corvus frugilegus), 

graurul (Sturnus vulgaris), guguștiucul (Streptopelia decaocto), ciocănitoarea (Dendrocopus 

minor), țarca / coțofana (Pica pica), mierla (Tardus tardus) și cucul (Cuculus canorus). 

Dintre păsările răpitoare, pe teritoriul orașului se întâlnesc uliul păsărar (Accipiter nisus), 

uliul porumbar (Accipiter gentis), cucuveaua (Athene noctua), bufnița (Bubo bubo). 

În pădurile de luncă se întâlnesc și mamifere mari precum căprioara (Capreolus capreolus), 

porcul mistreț (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes). Dintre mamiferele de apă, vidra (Lutra lutra) a 

ajuns astăzi foarte rară, în schimb au pătruns în bălțile Prutului, venind dinspre est, bizamul 

(Ondatra zibethica) și câinele jder (Nyctereutes procyanoides ussuriensis).  

Fauna Lacului de Acumulare Stânca – Costești și a râului Prut este deosebit de bogată și 

variată.  

Fauna planctonică şi bentonică a lacului de acumulare Stânca este formată din larve de 

coleoptere şi heteroptere, viermi oligocheţi, izopode, ostracode, rotifere. 

Herpetofauna este reprezentată de amfibieni şi reptile. Dintre amfibieni, se pot observa 

tritonii – Triturus vulgaris şi Triturus cristatus, buhaiul de baltă (Bombina bombina) şi broaştele 

verzi de lac (din complexul Rana). În păduri, pot fi observate Rana dalmatina şi Bufo bufo. 

Reptilele sunt reprezentate de broasca ţestoasă de lac – Emys orbicularis, dintre şopârle este 

prezentă şopârla de câmp – Lacerta agilis, iar şerpii sunt reprezentaţi de Natrix natrix şi Natrix 

tessellata. 

Ihtiofauna este formată din peşti ce aparţin speciilor: Cyprinus carpio (crap), Carassius 

auratus gibelio (caras),Abramis brama (plătica), Leuciscus cephalus (clean), Exos lucius (ştiuca), 

Perca fluviatilis (biban), Stizostedion lucioperca (şalău), Alburnus alburnus (oblete), Aspius 

aspius (avat), Rutilus rutinul (babuşcă). 

Mai mult decât oricare grup de vertebrate, păsările au o largă răspândire în zona Lacului 

Stânca-Costeşti, atât ca număr de specii, cât şi ca număr de indivizi.  

 Cea mai mare parte din păsările semnalate în zonă( 44 de specii) sunt migratoare (47,3 %) 

31 de specii sunt sedentare (33%), iar restul de 18 specii sunt de pasaj (19,7%. În 8 cazuri, la 

speciile sedentare din zona de referinţă se adaugă populaţiile venite în timpul iernii din nordul 

continentului. 

 Dintre speciile migratoare menţionăm: 

- corcodelul mare, care vine în aprilie şi pleacă în septembrie cuibărind în toate bălţile cu stuf sau 

papură; 

- stârcii - de noapte, cenuşii, roşii şi pitici, vin în aprilie şi pleacă în septembrie. Sunt, în general, 

izolaţi fiind activi atât ziua cât şi seara; 

- egreta mică, care vine la sfârşitul lunii mai, după reproducere, pentru hrănire şi pleacă la sfârşitul 

lui iulie; 

- berzele sunt mai puţin răspândite comparativ cu acum câteva decenii în urmă; de pildă, în 

primăvara anului 1989, în zona limitrofă a lacului, pe o porţiune lungă de 40 km şi lată de 15 km, 

existau 37 de cuiburi de barză pe teritoriul comunelor Ştefăneşti, Româneşti, Dobârceni, Mihălăşeni 

şi Ripiceni, cu un efectiv de 74 indivizi; 

- raţa mare, care vine la sfârşitul lunii martie şi pleacă toamna târziu (în noiembrie); 

- lebăda de vară este mai puţin răspândită în zona studiată; 

- găinuşa de baltă, care vine în aprilie şi pleacă în noiembrie;  

- ciocârlia, rândunica, lăstunul de casă, pupăza, priveghetoarea sunt specii bine reprezentate in zona. 

Dintre speciile de pasaj menţionăm: 

- gâsca mare, are teren preferenţial pentru hrănire suprafeţe cultivate din apropierea localităţilor; 
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- raţa mică- la sfârşitul lunii iulie vin din nord un număr mare de raţe mici pe lacul de acumulare, iar 

când apele acestuia îngheaţă, trec în lacul de compensare ale cărui ape nu îngheaţă sau îngheaţă 

parţial la mal; uneori pot rămâne aici toată iarna; 

- pescăruşii, care nu cuibăresc în zonă;  

Extinderea și dezvoltarea agriculturii, prin folosirea uneori exagerată în trecut a substanțelor 

chimice, mai ales a DDT-ului, prin desțeleniri și asanări, au avut ca efecte restrângerea arealelor 

unor specii (nu s-a mai semnalat prezența lupului în zonă), reducerea numerică a efectivelor 

(reducerea numărului de vulpi), sau chiar dispariția unor specii (dispariția dropiei). 

 

 

2.10.9. Priorităţi în intervenţie  

 

Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare pentru 

rezolvarea disfuncţionalităţilor majore de mediu menţionate anterior. În acest sens se impun: 

 asigurarea potabilităţii la sursele de apă 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.); 

 extinderea / modernizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă în toate 

localităţile componente precum şi realizarea sistemului centralizat de canalizare şi a unei 

staţii de epurare a apelor reziduale la nivel de oraș cu treapta mecanică și biologică;  

 controlul strict al depozitării deşeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în vigoare; 

 recuperarea terenurilor afectate de depuneri de deşeuri menajere şi zootehnice;  

 implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor;  

 recuperarea terenurilor degradate de alunecări şi eroziune prin consolidări, plantaţii 

silvice/pomicole/vitivole şi alte lucrări de combatere a degradării solurilor; 

- conservarea și protejarea resurselor de sol prin aplicarea unor agrotehnici specifice 

(cultura în fâșii alternative cu benzi înierbate, efectuarea lucrărilor agrotehnice pe 

direcţia generală a curbelor de nivel - în lungul versanţilor, terasări, etc.);  

 interzicerea depozitării deşeurilor în albiile pâraielor şi amendarea celor care nu respectă 

normele de mediu;  

 efectuarea de lucrări pentru conservarea și reabilitarea pășunilor – ca bază furajeră 

pentru creşterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării păşunilor afectate 

de alunecări de teren prin întreruperea temporară a păşunatului şi măsuri pentru 

refacerea covorului vegetal: compartimentarea păşunii pe tarlale şi utilizarea alternativă 

a perimetrelor respective;  

 aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a păşunilor, prin evitarea suprapăşunatului;  

 interzicerea deversărilor de ape reziduale sau orice altă substanţă poluatoare în apele 

pâraielor care străbat teritoriul orașului (ape reziduale cu detergenţi, uleiuri, combustibili 

lichizi, lubrefianţi, pesticide, etc.); 

 se vor lua măsurile necesare pentru conservarea, menţinerea și restabilirea populaţiilor 

de păsări de interes comunitar, precum şi a habitatelor acestora – arealul corespunzător 

Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică “Lacul Stânca Costești”. 
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2.11. DISFUNCŢIONALITĂŢI 

 

 

Din analizele efectuate, precum şi din cele semnalate de către autorităţile orașului Ștefănești, 

au rezultat o serie de disfuncţionalităţi cu impact major în contextul socio-economic actual. 

Corelând fenomenele de natură economică cu aspectele vieţii sociale, se constată practicarea 

agriculturii atât în sistem individual, gospodăresc, cu productivitate scăzută, care angrenează cea 

mai mare parte a populaţiei orașului, dar și agricultura de tip intensiv, pe suprafețe mari aparținând 

persoanelor juridice (asociații familiale, societăți). Activitățile agricole desfășurate de persoanele 

juridice sunt de tip mixt, de cele mai multe ori combinând cultura plantelor cu creșterea animalelor 

(de exemplu S.C. RO-PHOENIX S.R.L.). Economia orașului este reprezentată și de câteva unități 

economice cu profil industrial, activând în domeniul industriei alimentare (morărit –panificație), a 

industriei de prelucrare primară a lemnului, a industriei materialelor de construcții (fabrica de 

cărămizi, fabricarea elementelor de beton pentru construcții). Economia locală este influențată și de 

faptul că unitatea administrativ-teritorială reprezentată de orașul Ștefănești este situată, în cadrul 

județului Botoșani, într-o zonă slab dezvoltată economic. La nivel tehnico-edilitar se constată 

deficiențe majore ale infrastructurii.  

Din punct de vedere demografic și social se constată o scădere a populației orașului (declin 

demografic susținut în intervalul 2006-2012) ca urmare a natalității în scădere, a mortalității ridicate 

ce duc la un bilanț natural negativ, dar și ca urmare a bilanțului migrator negativ. Populația orașului 

este afectată de procesul de îmbătrânire demografică, indicele de îmbătrânire apropiindu-se de 

valoarea unitară. Se constată ponderea mare a populației active ocupate în agricultură, în paralel cu 

procentul ridicat al lucrătorilor familiali (46,71%) și a lucrătorilor pe cont propriu (37,16%) din 

totalul populației active. 

Veniturile locuitorilor nu depăşesc nivelul mediu actual din Regiunea de Nord - Est, 

infrastructura şi dotările necesită lucrări de modernizare. 

 

Pe domenii de intervenție, principalele disfuncționalități ce caracterizează orașul Ștefănești 

sunt următoarele: 

 

DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

ACTIVITĂŢILE ECONOMICE 
AGRICULTURĂ  Ponderea foarte redusă a terenurilor agricole încadrate în clasa I 

de calitate (terenuri superioare d.p.d.v. calitativ) – doar 2,44%  

din terenurile agricole;  

 Terenurile agricole sunt încadrate majoritar în clasele II, III, IV 

de pretabilitate, desemnând terenuri afectate în diferite grade de 

fenomene de degradare;  

 Diminuarea suprafețelor ocupate cu vii și livezi – factor care 

contribuie la reactivarea alunecărilor de teren și a fenomenelor 

de degradare; 

 Fluctuații ale producției agricole vegetale; 

 Reducerea pe ansamblu a efectivelor de animale;  

 Producția agricolă de origine animală, s-a redus în intervalul 

1995 – 2012; 

 Gradul redus de mecanizare al lucrărilor agricole - gradul de 

încărcare pentru un tractor în 2010 era de 118,24 ha / tractor 

fizic, de 2,18 ori mai mult decât media pe ţară - 54 ha 

arabil/tractor și enorm comparativ cu media în Uniunea 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

Europeană - aproximativ 13 ha / tractor. 

 Suprafața forestieră / locuitor de 0,1 ha suprafață împădurită / 

locuitor indică faptul că teritoriul orașului Ștefănești este 

deficitar din punct de vedere al gradului de împădurire;  

 Prezența potențialului hidric nu se resimte în economia orașului, 

gradul de valorificare al rețelei hidrogradice, fie ea de suprafață 

/ subterană, fiind, în prezent, scăzut. 

 Agricultura de subzistență desfășurată pe exploatații mici, 

individuale, este de cele mai multe ori neprofitabilă; 

 Numărul (încă) mic al asociațiilor agricole; 

 Fragmentarea mare a exploatațiilor agricole aparținând 

gospodăriilor populației; 

 Anumite suprafeţe din terenurile agricole sunt afectate de 

eroziune de suprafaţă, compactare, gleizare, exces de umiditate, 

inundații; 

 Cultura porumbului în monocultură favorizează eroziunea 

solului; 

 Forţa de muncă îmbătrânită din agricultură care utilizează 

tehnici şi practici agricole învechite; 

 Nivel scăzut de echipare cu utilaje agricole;  

Nivel scăzut de echipare a exploatațiilor agricole cu spații de 

epurare și bazine dejecții – lipsa acestor dotări conduce la 

poluarea solului și a apei freatice cu nitriți;  

 Lipsa calificării şi instruirii agricultorilor; 

INDUSTRIE 

 Infrastructura edilitară deficitară nu atrage noi investitori în 

sectorul productiv; 

 Atragerea de noi investitori trebuie să se realizeze în concordanță 

cu potențialul oferit de oraș și zona înconjurătoare;  

TURISM 
 Activităţile turistice sunt inexistente, nu există preocupări de 

valorificare a potenţialului turistic al orașului. 

SERVICII 

 Situație contradictorie între numărul mare de unități economice 

active în domeniul comerțului și contribuția mică a acestui 

sector la cifra de afaceri și în ceea ce privește numărul de 

salariați;  

 Activism antreprenorial redus în domeniul serviciilor; 

 Serviciile pentru populaţiei sunt insuficient dezvoltate, slab 

diversificate, necesitând investiţii în infrastructura aferentă, în 

resursele umane; 

POPULAŢIA ŞI 

RESURSELE DE MUNCĂ 

 Populația orașului Ștefănești s-a redus pe fondul soldului natural 

negativ și al bilanțului migratoriu negativ;  

 Densitate a populației orașului mai mică decât media pe județ 

(57,82 loc/kmp față de 80 loc/kmp în 2011);  

 Populația tânără, din cohorta 0 - 14 ani deține, în orașul 

Ștefănești, o pondere de 20 %, cu 4,85% mai mult decât ponderea la 

nivel național; 

 Populația adultă, cu vârsta cuprinsă între 15 - 59 ani reprezintă, 

în orașul Ștefănești, 56 % din populația totală, în timp ce la nivel 

național ponderea acestui segment de vârstă este de 64,74%, cu 8,74 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

% mai mult;  

 Valorile ratei natalității s-au diminuat cu 24,76% în intervalul 

1990 - 2011; 

 Valorile ratei mortalității au scăzut cu 16,19% în intervalul 1990 

- 2011;  

 Valorile ratei soldului natural au fost negative în intervalul 1990 

- 2011, cu câteva excepții în anii 1993 și 2005;  

 Valorile ratei soldului natural în orașul Ștefănești nu depășesc 

valorile medii ale ratei soldului natural la nivelul județului Botoșani, 

cu excepția anilor 2005 și 2011;  

 Rata soldului migratoriu a înregistrat valori negative în anii 

1990,1991, 1993, 2005-2009;  

 Valorile ratei bilanțului real al populației au înregistrat valori 

negative în intervalele 1990 - 1991, 1993 - 1994, 1996 - 1997, anul 

2004, intervalul 2006 - 2009;  

 Valorile raportului de dependență demografică sunt subunitare 

(64,37% în 2010); 
 Numărul (mediu) de salariați  a variat de la 330 de salariați în 2000 

la 251 de persoane remunerate în 2010, în scădere cu 23,9%;  

 Ponderea foarte redusă a salariaţilor din totalul populaţiei 

(4,46%) comparativ cu media județului Botoșani (10,66%), indicând 

un nivel scăzut al veniturilor din activităţi remunerate; 

 Ponderea foarte mare a populației active ocupate în agricultură 

(85,94% din populația ocupată și 48,54% din populația totală) în 

paralel cu procentul ridicat al lucrătorilor familiali (46,71%) și a 

lucrătorilor pe cont propriu (37,16%) din totalul populației active;  

 Resursele umane din oraș sunt utilizate insuficient şi ineficient, 

determinând creşterea presiunii agricole şi a ratei de activitate în 

agricultură;  

 Necesitatea continuării eforturilor de dezvoltare a serviciilor si 

activităţilor din sectorul terţiar şi productiv; 

 Cererea insuficientă de forţă de muncă pe plan local; 

 Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională; 

 Pe termen lung (orizont de prognoză 2022) populația orașului va 

înregistra o tendință de scădere ca urmare mai ales a soldului natural 

negativ și a emigrației populației tinere și adulte.  

LOCUIREA 

 Unele locuinţe noi se realizează fără a avea la bază un proiect şi 

asistenţă minimă de specialitate în realizarea lor; 

 Unele locuinţe sunt amplasate în apropierea zonelor de ris 

(inundații); 

 Nivelul dotării locuințelor cu apă potabilă și canalizare este inferior; 

 Încălzirea populaţiei se face cu sobe cu combustibili solizi; 

DOTĂRI SOCIAL – 

CULTURALE 

 Lipsa unui cabinet stomatologic; 

 Inexistenţa infrastructurii necesare furnizării serviciilor de asistenţă 

socială pentru bătrâni şi copiii provenind din familii defavorizate; 

 Lipsa activităților de revitalizare a tradițiilor și meșteșugurilor 

locale;  

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

CIRCULAŢIE 

 Pe timp nefavorabil, datorită lipsei amenajărilor şi a echipării 

necorespunzătoare, pe tronsoanele neasfaltate şi nepietruite, 

drumurile sunt impracticabile; 

 Unitate administrativ – teritorială cu drumuri ce necesită 

modernizare; 

 Se impune modernizarea drumurilor de exploatație agricolă, pentru 

preluarea traficului cu atelaje / traficului agricol de pe drumurile 

naționale DN 29 D, DN 24 C, DN 29 E; 

 Unitate administrativ – teritorială fără acces la cale ferată, 

GOSPODĂRIREA 

APELOR 
 Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă 

potabilă, conform legii apelor nr. 107. 

ALIMENTARE CU APĂ  Sistemul centralizat de alimentare cu apă existent este incomplet; 

CANALIZARE 
 Nu există sistem centralizat de canalizare în localitățile Stânca, 

Ștefănești Sat, Bădiuți, Bobulești; 

 Stația de epurare existentă este nefuncțională; 

ALIMENTARE CU 

ENERGIE ELECTRICĂ 

 Necesitatea prelungirii rețelei electrice de joasă tenziune în zonele 

de extinderi ale intravilanului pentru deservirea viitoarelor locuințe 

/ obiective social-economice;  

 Mai există încă locuințe neracordate la rețeau electrică în satul 

Bădiuți, unde domină populația de etnie romă; 

ALIMENTARE CU GAZE 

NATURALE 
 Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale a orașului Ștefănești 

PROBLEME DE MEDIU 

PROTECŢIA ŞI 

CONSERVAREA 

MEDIULUI 

 Suprafața forestieră / locuitor de 0,1 ha suprafață împădurită / 

locuitor indică faptul că teritoriul orașului Ștefănești este 

deficitar din punct de vedere al gradului de împădurire; 

 Spațiile verzi necesită lucrări de amenajare și modernizare care 

să le pună bine în valoare potențialul natural; 

 Nivel scăzut de echipare a exploatațiilor agricole cu spații de 

epurare și bazine dejecții – lipsa acestor dotări conduce la 

poluarea solului și a apei freatice cu nitriți; 

 Numeroși versanţi care mărginesc cursurile de apă din vestul 

teritoriului prezintă fenomene de alunecare activă şi alunecări 

potenţiale; 

 Inexistenţa unui sistem centralizat complet de canalizare şi 

epurare a apelor uzate generează probleme referitor la infiltraţii 

şi poluare a stratului de apă freatică; 

 Marea majoritate a suprafeţelor arabile prezintă fenomene de 

eroziune de suprafață;  

 Zone cu terenuri neproductive neamenajate şi nerecuperate 

pentru alte folosinţe (foste terenuri utilizate pentru viticultură şi 

pomicultură care nu au mai fost întreţinute şi de pe care 

plantaţiile au dispărut);  

DEPOZITAREA 

DEŞEURILOR  

 Necesitatea implementării prevederilor Master Planului “Sistem 

integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani 2007 - 

2037”, privind construirea și amenajarea platformelor de 

precolectare selectivă a deșeurilor menajere; 

 Nu există puncte de colectare selectivă a deșeurilor de 
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DOMENII DISFUNCŢIONALITĂŢI 

echipamente electrice și electronice, iar în sistemul integrat de 

management al deșeurilor propus pentru implementare în orașul 

Ștefănești nu prevede colectarea separată a acestui flux de 

deșeuri. 

 

Din punct de vedere al specializării funcționale a orașelor, conform Atlasului României 

(2006), orașul Ștefănești intră în categoria orașelor specializate în agricultură.  

Activităţile economice în cadrul orașului Ștefănești sunt reprezentate de sectorul primar 

(practicarea agriculturii şi creşterea animalelor), sectorul secundar (industrial), reprezentat de unități 

ale industriei alimentare (morărit-panificație), industria de prelucrare primară a lemnului, industria 

materialelor de construcții (fabrică de cărămizi). Pe activități ale economiei naționale, cel mai mare 

număr de salariați din orașul Ștefănești se înregistrează în sectorul industrial.  

Se remarcă de asemenea, ca aspect pozitiv în agricultură, tendința de comasare a terenurilor 

agricole, pe suprafețe din ce în ce mai mari, prin preluarea de către persoanele juridice a terenurilor 

agricole de la populației în arendă sau prin alte mijloace.  

Activitățile terțiare ale economiei nu sunt foarte dezvoltate, fiind materializate în teritoriu 

prin activitățile de comerț (așa numitele magazine mixte, la care se adaugă 4 farmacii, 2 depozite 

care comercializează materiale de construcții, magazine de frucnte și legume, magazin de vânzare 

mobilă), alimentație publică (baruri), service-uri și spălătorii auto, salon de coafură și 

înfrumusețare.  

 Potențialul demografic al orașului este în scădere. Cauzele sunt reprezentate de natalitatea în 

scădere, mortalitatea ridicată, mai mare decât cea la nivelul județului, ceea ce determină un sold 

natural negativ. Emigrația depășește imigrația astfel încât și soldul migrator este negativ. 

 La nivelul anului 2010, populația tânără, din cohorta 0 – 14 ani deține, în orașul 

Ștefănești, o pondere de 20%, cu 4,5% mai mult decât ponderea la nivel național. Populația 

adultă, cu vârsta cuprinsă între 15 – 59 ani reprezintă, în orașul Ștefănești, 56% din populația totală, 

în timp ce la nivel național ponderea acestui segment de vârstă este de 64,74%, cu 8,74% mai mult. 

Populația îmbătrânită, de peste 60 de ani deține o pondere de 24% din populația totală a 

orașului Ștefănești în timp ce la nivel național acest segment de vârstă reprezintă doar 20,10% din 

totalul populației. În urma acestei analize comparative rezultă că populația orașului Ștefănești are o 

structură demografică mai afectată de fenomenul de îmbătrânire comparativ cu structura 

demografică la nivel național iar resursele de forță de muncă sunt diminuate. De asemenea, 

creșterea populației la nivelul orașului este improbabilă pe viitor, având în vedere ponderea redusă a 

populației 0 – 14 ani, natalitatea în scădere și mortalitatea ridicată.  

Ponderea relativ redusă a populației tinere (20%) este un indicator al tendinţei de 

îmbătrânire a populaţiei, punând în pericol în viitor asigurarea cu resurse suficiente de forță de 

muncă a orașului. Creşterea în viitor a ponderii populaţiei de peste 60 de ani va genera probleme 

legate de cerinţele crescute pentru serviciile de sănătate şi asistenţă medicală şi socială, deoarece, de 

cele mai multe ori, această populaţiei este săracă, traiul de zi cu zi fiind bazat pe veniturile din 

pensii şi din activităţile agricole din gospodăria proprie.  

Teritoriul orașului Ștefănești dispune în prezent de resurse de muncă cu grad relativ ridicat 

de vitalitate. 

Ponderea majoritară a populației ocupate stabile lucrează în agricultură – 85,94%, dominând 

lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali. Rezultă deci că agricultura reprezintă sectorul 

economic de bază care asigură subzistența populației însă nivelul la care se practică activitățile 

agricole nu asigură un venit stabil, continuu, deoarece nu există suficiente forme juridice legale care 

să implice salarizarea în agricultură. 

Ponderea persoanelor nesalarizate (non-salariați) din agricultură (în principal lucrători 

familiali neremunerați și lucrători pe cont propriu este foarte mare, situație care caracterizează de 
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altfel întreaga țară, procentajul persoanelor care lucrează “pe cont propriu” în agricultură din 

România fiind cel mai mare din Europa şi cu mult peste media UE (3,5%), potrivit datelor INS.  

 În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, aceasta este în prezent deficitară, 

necesitând modernizarea drumurilor orașului, sătești și de exploatație agricolă, precum și de 

extindere a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților orașului. Va fi de asemenea 

necesară implementare măsurilor prevăzute prin Master Planul “Sistem integrat de management al 

deșeurilor în județul Botoșani 2007 - 2037” în vederea realizării platformelor de precolectare 

selctivă a deșeurilor menajere. 

 

 

 

2.12. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 

 

 

În urma analizelor în teritoriu, a consultării cu populaţia şi a discuţiilor purtate cu autorităţile 

locale s-au stabilit următoarele măsuri care ar putea contribui la dezvoltarea localităţilor orașului: 

1. Valorificarea superioară a producţiei agricole vegetale şi animale (creșterea gradului de 

prelucrare, în vederea creșterii valorii adăugate) prin prelucrarea în unităţi proprii; 

2. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori; 

3. Stimularea proprietarilor de terenuri de a se organiza în forme de asociere; din care să rezulte 

exploataţii agricole pe suprafeţe mari, viabile din punct de vedere economic;  

4. Creşterea dimensiunilor şi competitivităţii gospodăriilor ţărăneşti ca ferme agricole familiale 

comerciale moderne; 

5. Dezvoltarea culturilor cerealiere în care există potențial de creștere a productivității / ha prin 

aplicarea unor agrotehnici mai eficiente;  

6. Intensificarea și stimularea dezvoltării legumiculturii realizate în sistem ecologic;  

7. Există potențial de furnizare a materiei prime necesare pentru biodiesel, respectiv ulei vegetal 

prin cultivarea plantelor tehnice: floarea soarelui, soia, rapiță; 

8. Acordarea de stimulente tinerilor fermieri; 

9. Înfiinţarea unui centru de preluare şi colectare a produselor agricole în vederea valorificării 

surplusului local; 

10. Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport în vederea creşterii gradului de atractivitate 

a orașului pentru investitorii din domeniul productiv; 

11. Aplicarea măsurilor specifice privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole (agrotehnici de 

combatere a eroziunii solului); 

12. Organizarea de cursuri de specializare pentru agricultorii locali; 

13. Împădurirea terenurilor degradate prin programe de împădurire, crearea de arii mozaic 

(alternanţa culturi agricole-pădure); 

14. Investiţii în realizarea infrastructurii edilitare (alimentare cu apă, canalizare, stație de epurare, 

alimentare cu gaz metan); 

15. Valorificarea deșeurilor regenerabile; 

16. Amenajarea spațiilor verzi și scuarurilor și dotarea lor cu mobilier stradal;  

17. Colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la depozitul județean, în 

cadrul sistemului integrat de management al deşeurilor la nivel județean; 

18. Modernizarea căilor rutiere de comunicaţie (drumuri comunale, sătești și de exploatație 

agricolă) şi a amenajărilor adiacente (trotuare, rigole, podețe, poduri); 

19. Amenajarea de terenuri de sport şi construirea de săli de sport la unităţile de învăţământ;  

20. Promovarea potențialului turistic local în cadrul evenimentelor județene, interjudețene, 

regionale, dar și transfrontalier, participarea la diverse manifestări culturale, festivaluri; 
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21. Valorificarea potențialului curativ a celor 3 izvoare sulfuroase din satul Stânca prin 

amenajarea unei baze de tratament balnear;  

22. Valorificarea prezenței lacului Stânca-Costești prin amenajarea unei baze de agrement pe 

malul lacului;  

23. Revigorarea activităţilor meşteşugăreşti; 

24. Asigurarea unor terenuri pentru investiții și pentru amenajarea unui parc industrial;  

25. Identificarea de noi domenii de activitate pentru creșterea și diversificarea ocupării în rândul 

populației active a orașului Ștefănești; 

26. Creșterea promovabilității școlare și a duratei integrării în sistemul școlar a copiilor din 

familiile în dificultate; 

27. Reabilitarea și punerea în valoare a monumentelor istorice de pe teritoriul orașului Ștefănești;  

28. Reabilitarea obiectivelor culturale: muzeul “Ștefan Luchian” din localitatea Ștefănești, 

muzeul “Casa Satului“ din localitatea Bobulești;  

29. Reabilitarea imobilului în care a funcționat cinematograful “Prutul” și valorificarea sa fie 

pentru activitatea inițială fie pentru activități social-culturale (centru de zi pentru copii de 

exemplu, centru cultural, etc.).  

 

 

Solicitări ale populaţiei 

 

Pentru dezvoltarea urbanistică și creșterea calității vieții populației din orașul Ștefănești s-au 

formulat următoarele solicitări: 

 Prevederea de amplasamente pe terenuri stabile, în interiorul intravilanelor, pentru: 

- funcţiuni de interes public şi servicii deficitare (alimentație publică, farmacii, cabinet 

stomatologic, creșă, centru de îngrijire a persoanelor vârstnice); 

- curţi şi construcţii, pentru locuinţe necesare a fi nou construite, ca urmare 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 ale 

gospodăriilor situate pe terenuri instabile; 

- construirea de locuințe colective – blocuri ANL;  

 Susținerea și sprijinirea activităților industriale, a unităților de mică industrie şi prestări 

servicii; 

 Asigurarea de spații adecvate și amplasamente pentru dotările de gospodărie orașullă: 

extinderea cimitirelor, platforme de precolectare a deșeurilor menajere, cameră frigorifică 

pentru depozitarea temporară a cadavrelor de animale, puncte pentru colectarea deșeurilor 

DEEE; 

 Dezvoltarea unor noi activități economice care să ocupe forţa de muncă disponibilă 

(industrie mică, artizanat şi activităţi meşteşugăreşti, prelucrarea producţiei vegetale); 

 Atragerea de specialiști în agricultură pentru modernizarea agrotehnicii, având ca scop o mai 

bună gestionare și valorificare a terenurilor agricole și creșterea producției vegetale și 

animale;  

 Îmbunătățirea accesibilității către exploatațiile agricole situate în extravilanul localităților 

prin modernizarea drumurilor de exploatație agricolă; 

 Îmbunătățirea dotărilor școlare prin realizarea de săli de sport, amenajarea de spații de joacă 

la grădinițele din oraș; 

 Amenajarea spațiilor verzi, a scuarurilor și dotarea acestora cu mobilier stradal și mijloace 

de recreere; 

 Dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenţialului existent al cadrului natural (arii 

protejate) și ale patrimoniului cultural-istoric și tehnic (Barajul Stânca – Costești);  
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 Protecția locuințelor, gospodăriilor și a terenurilor agricole vulnerabile la producerea de 

hazarde naturale – efectuarea de lucrări pentru prevenirea/stoparea alunecărilor de teren și a 

inundațiilor;  

 Protejarea surselor de apă potabilă prin trasarea și respectarea zonelor de protecție sanitară;  

 Creșterea gradului de echipare tehnico-edilitară a teritoriului (extinderea alimentării cu apă 

și canalizare în sistem centralizat, alimentarea cu energie termică și gaze); 

 Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune în zonele de extinderi 

ale intravilanului propus al localităților componente ale orașului Ștefănești;  

 Modernizarea drumurilor sătești, a drumurilor comunale, a podurilor și podețelor;  

 Amenajarea de parcări la instituțiile publice (primărie, poliție, cămine culturale, unități de 

învățământ, biserici); 

 Extinderea rețelei de drumuri sătești în zonele de extinderi ale intravilanului propus al 

localităților orașului Ștefănești;  

 Amenajarea de trotuare pentru circulația pietonală de-a lungul drumurilor naționale din 

intravilanul localităților; 

Actualele obiective strategice de planificare urbanistică, resursele umane şi tipul de 

organizare ca aglomeraţie rurală sunt premise ferme de dezvoltare, orașul urmând un trend natural 

de extindere pe terenurile disponibile, ţinându-se cont de legislaţia în vigoare şi de conceptul de 

dezvoltare durabilă, fără a periclita mediul înconjurător. 
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CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 

 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 

 

 

Pentru elaborarea PUG, au fost studiate o serie de documentaţii, studii, ce au stat la baza 

propunerilor de dezvoltare urbanistică şi anume: 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile: 

 – Secţiunea I: Căi de comunicaţie - Legea nr. 71 / 1996 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional, 

 – Secţiunea II: Apa - Legea nr. 171 / 1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional, 

 – Secţiunea III: Zone protejate - Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional, 

 – Secţiunea IV: Reţeaua de localităţi - Legea nr. 351 / 2001 privind aprobarea Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional, 

 – Secţiunea V: Zone de risc - Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare 

a Teritoriului Naţional. 

 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean, furnizat pentru consultare de către Consiliul 

Judeţean Botoşani, 

 Planul Urbanistic General al unităţii teritorial - administrative: P.U.G. Orașul Ștefănești, 

elaborat de S.C. PROIECT BOTOȘANI S.R.L. Botoşani în anul 2005.  

 Consultări permanente cu specialiştii şi factorii de răspundere din cadrul Primăriei orașului 

Ștefănești şi Consiliul Judeţean Botoşani. 

 

 

3.1.1. Planul de Amenajare a Teritoriului Național 

 

SECȚIUNEA I – REȚELE DE TRANSPORT 

Secțiunea I – Rețele de transport, cuprinde direcțiile de dezvoltare ale infrastructurii de 

transport. Lucrările ce se vor realiza prin aplicarea acestei secțiuni sunt de interes național și 

constituie cauza de utilitate publică pentru declararea utilității publice în vederea exproprierii.  

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea I - Reţele de transport a fost aprobat 

prin Legea Nr. 363 din 21 septembrie 2006, și publicată în Monitorul Oficial Nr. 806 din 26 

septembrie 2006. 

Prin Secțiunea I – Rețele de Transport se desemnează lucrările de realizare a proiectelor 

aferente direcțiilor de dezvoltare din Planul de Amenajare a Teritoriului Național. Prevederile 

Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea I – Rețele de transport sunt obligatorii și 

se aplică în amenajarea teritoriului județelor, municipiilor, orașelor sau comunelor, după caz. 

Prin Secțiunea I – Rețele de Transport se:  

- Stabilește planul director de dezvoltare a rețelelor de transport pe sol - căi rutiere, căi 

feroviare; pe apă - căi navigabile; în aer - căi aeriene și are la bază analiza critică a situației 

existente cu evidențierea zonală și punctuală a disfuncționalităților ce se manifestă în profil 

teritorial precum și prospectarea evoluției traficului în concordanță cu obiectivele generale de 

dezvoltare economico - socială a țării. 

- Definesc bazele rețelelor naționale de transport, identificând proiectele prioritare și 

măsurile de armonizare necesare pentru dezvoltarea acesteia pe termen scurt, mediu și lung - cu o 

perspectivă de până la 50 de ani.  
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- Stabilește că lucrările prevăzute a se realiza prin acest act normativ sunt de interes 

național și constituie cauza de utilitate publică, instituind și obligativitatea preluării acestora în 

concepția de dezvoltare spațială, socio-economică, urbanistică și de amenajare a teritoriului 

județelor, municipiilor, orașelor și comunelor. 

- Prevede includerea cu prioritate a acestor lucrări în programele de investiții ale 

ordonatorilor principali de credite, pe bază de studii de fezabilitate aprobate conform legislației de 

specialitate în vigoare, precum și posibilitatea finanțării acestor lucrări, total sau parțial, de către 

investitori străini, în condițiile stabilite de lege. 

- Racordează rețelele naționale de transport la cele 3 coridoare majore prioritare - IV, 

VII și IX convenite în cadrul conferințelor pan-europene care traversează teritoriul României, 

asigurând legăturile Europei Centrale și de Est cu nordul și vestul continentului. 

- Impune obligativitatea pentru autoritățile administrației publice centrale județene și 

locale de a colabora pentru asigurarea aplicării prevederilor legii.  

Secțiunea I – Rețele de Transport prevede pentru județul Botoșani realizarea următoarelor 

investiții prioritare (vezi imaginile următoare):  

Rețeaua de căi rutiere:  

 Drumuri expres / cu 4 benzi:  

- Suceava – Botoșani - Ștefănești, până la ultima localitate de pe frontiera de stat,  

- Botoșani – Târgu Frumos,  

- Rădăuți-Prut - Ștefănești.  

Poduri noi: la Ștefănești, peste Prut. 

 

 
Imag. 34. a.: Rețele de transport rutier prevăzute prin PATN – Secțiunea I 

Sursa:http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege_36

3.pdf, Planul de amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea I – Rețele de Transport 

 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege_363.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege_363.pdf
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Imag. 34. b.: Rețele de transport rutier prevăzute prin PATN – Secțiunea I – detaliu - județul Botoșani 

 

Rețeaua de căi feroviare: pe teritoriul județului Botoșani, prin PATN nu sunt prevăzute 

investiții în ceea ce privește rețeaua de căi feroviare: 

 

 
Imag. 35. a.: Rețele de transport feroviar prevăzute prin PATN – Secțiunea I 

Sursa:http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege_36

3.pdf, Planul de amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea I – Rețele de Transport 

 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege_363.pdf
http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/lege_363.pdf
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Imag. 35. b.: Rețele de transport feroviar prevăzute prin PATN – Secțiunea I – detaliu - județul Botoșani 

 

Căi navigabile interioare și porturi: 

- Râul Prut între Dunăre și Stânca Costești. 

 

Autostrada, drumurile expres, împreună cu podul de peste Prut de la Ștefănești, vor asigura o 

legătură rapidă și directă a zonei cu restul țării, precum și scurtarea duratei deplasărilor, atât 

a călătorilor, cât și a transportului de marfă; reducerea accidentelor de circulație; reducerea 

consumului de combustibil; scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor, etc. 

Considerăm că realizarea investițiilor precizate anterior pe teritoriul județului Botoșani, cu 

legătură spre Republica Moldova, pot avea implicații majore în dezvoltarea în viitor a localităților 

județului, și în consecință și a orașului Ștefănești. Realizarea acestor investiții poate deschide noi 

perspective și poate oferi noi oportunități de valorificare a produselor locale a orașului, de creare de 

noi locuri de muncă, zona devenind mai atractivă pentru investitori datorită creșterii accesibilității și 

îmbunătățirii infrastructurii. 

 

 

SECȚIUNEA II - APA 

 

Secțiunea II – Apă a Planului Național de Amenajare a Teritoriului a fost aprobată prin 

Legea Nr. 171 din 4 noiembrie 1997. Conform art. 2, lucrările prevăzute în prezenta lege pentru 

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt de interes naţional şi 

constituie cauză de utilitate publică. De asemenea, conform art. 3 - (1) prevederile Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a II-a Apa sunt obligatorii pentru autorităţile 

administraţiei publice. 

 Orașul Ștefănești este inclusă în Bazinul Hidrografic Prut și, conform PATN – Secțiunea II – 

APA, din punct de vedere al potențialului, acest bazin conține mai puțin de 50% din resursa medie 

pe țară și necesită lucrări prioritare de gospodărire a apelor în vederea creșterii resurselor specifice.  
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Imag. 36: Resursele de apă dulce – PATN - Secțiunea II - Apa 

Sursa:http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea

171_modif.pdf 

 

Județul Botoșani face parte din categoria județelor în care apa potabilă distribuită pentru 

consumul casnic se află sub consumul normat, în municipii și orașe care necesită lucrări prioritare 

de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă.  

 

http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea171_modif.pdf
http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea171_modif.pdf
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Imag. 37: Apă pentru populație - PATN - Secțiunea II - Apa 

Sursa:http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea

171_modif.pdf 

 

În cadrul Secțiunii II – Apa, din PATN, pentru județul Botoșani sunt prevăzute 

următoarele lucrări: 

 

Apă pentru populaţie: 

 

Aducţiuni importante, cu debite peste 0,1 m3/s, pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă 

potabilă 

PE TERMEN MEDIU (2006 - 2015) 

1. Denumirea aducţiunii: Vârful Câmpului - Dorohoi 

2. Denumirea prizei de apă: Acumularea Vârful Câmpului (Râul Siret) 

3. Lungimea aducţiunii: 10 km 

4. Debitul preconizat: 0,5 mc/s 

5. Localităţi importante alimentate cu apă: Dorohoi.  

 

Lucrări hidro - edilitare de reabilitare şi dezvoltare în municipii şi oraşe 

 

PE TERMEN MEDIU (2006 - 2015) 

1. Judeţ, municipiu, oraş: Municipiul Botoşani 

2. Populaţia la 1.01.1996: 129.834 

3. Alimentări cu apă: 

- reabilitare reţea de distribuţie 

http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea171_modif.pdf
http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea171_modif.pdf
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- majorare capacitate de compensare, înmagazinare 

4. Canalizări: - extindere reţea de canalizare 

- completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 

2. Judeţ, municipiu, oraş: Municipiul Dorohoi 

2. Populaţia la 1.01.1996: 35.362 

3. Alimentări cu apă: 

- majorare debite la captare-tratare; 

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare 

- reabilitare reţea de distribuţie 

- extindere reţea de distribuţie 

4. Canalizări: - extindere reţea de canalizare 

- extindere staţie de epurare 

- completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 

PE TERMEN LUNG (2016 - 2025) 

1. Judeţ, municipiu, oraş: Darabani 

2. Populaţia la 1.01.1996: 11.969 

3. Alimentări cu apă: 

- majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare 

- reabilitare reţea de distribuţie 

- extindere reţea de distribuţie 

4. Canalizări: - extindere reţea de canalizare 

- extindere staţie de epurare 

- completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 

2. Judeţ, municipiu, oraş: Săveni 

2. Populaţia la 1.01.1996: 8.731 

3. Alimentări cu apă: 

- majorare debite la captare-tratare 

- majorare capacitate de compensare, înmagazinare 

- extindere reţea de distribuţie 

4. Canalizări: - extindere reţea de canalizare 

- extindere staţie de epurare 

- completarea staţiei de epurare cu treaptă avansată (chimică) 

 

Zone cu disfuncţionalităţi mari în alimentarea cu apă şi/sau canalizare a municipiilor şi 

oraşelor, care necesită lucrări hidro - edilitare de reabilitare şi dezvoltare: Darabani, Dorohoi, 

Săveni.  

 

Apă pentru industrie: 

- zone cu resurse de apă, poluate de industrie, care necesită măsuri de reabilitare pe 

termen mediu (2006 – 2015): în județul Botoșani, o astfel de zonă este zona de sud, pe o 

suprafață de 8500ha;  

 

Apă pentru irigații: 

- suprafeţe amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, în sisteme de peste 1.000 ha, 

propuse pentru reabilitare ulterioară pe termen lung (2016 – 2025): Corni – Tudora, cu 

o suprafață de 2206 ha;  
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Realizarea acestor lucrări pe teritoriul județului Botoșani va avea consecințe pozitive pe 

multiple direcții: va rezulta o mai bună gospodărire a resurselor de apă a județului, va crește 

calitatea apei pentru populație, se va combate poluarea solurilor, a apelor subterane și a cursurilor 

de apă prin realizarea rețelelor de canalizare, se vor ecologiza cursuri de apă, se va asigura apa 

necesară irigațiilor în partea de sud-vest a județului.  

 

 

SECȚIUNEA III – ZONE PROTEJATE  

 

Zonele protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, 

care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea 

obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu. 

Conform Secțiunii III –Zone protejate, în orașul Ștefănești nu există rezervații ale biosferei, 

parcuri naționale/naturale.  

 

 
Imag. 38: Zone naturale protejate în județul Botoșani – PATN – Secțiunea III – Zone protejate 

Sursa:http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea5.pdf 

 

În ceea ce privește zonele construite protejate, conform– PATN - Secțiunea III - Zone 

protejate, unitățile administrative - teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit 

cu valoare culturală de interes naţional din județul Botoșani sunt următoarele: 

Municipii: Botoşani, Dorohoi. 

Comune: Băluşeni, Brăeşti, Bucecea, Corni, Curteşti, Frumuşica, Leorda, Mihai Eminescu, 

Mitoc, Ripiceni, Văculeşti, Vârfu Câmpului, Vlădeni. 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea5.pdf
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Orașul Ștefănești nu beneficiază de prezența nici unui monument sau ansamblu de 

arhitectură de interes național sau local. 

 

 
Imag. 39: Zone construite protejate în județul Botoșani – PATN – Secțiunea III – Zone protejate 

Sursa: http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea5.pdf 

 

 

SECȚIUNEA V – ZONE DE RISC NATURAL 

 

Conform acestei secțiuni a PATN, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, 

în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene naturale distructive, care pot 

afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime 

umane. 

În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie 

măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea 

terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată 

şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor. 

Conform PATN - Secţiunea V - Zone de risc natural, Anexa 4.2. şi Anexa 5, oraşul Ştefăneşti 

este afectat de inundaţii datorită revărsării unui curs de apă şi a scurgerilor pe torenţi. 

Conform PATN - Secţiunea V - Zone de risc natural, Anexa Nr. 6, teritoriul oraşului 

Ştefăneşti se caracterizează prin potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren, cu 

probabilitate mare de alunecare.  

 

 

 

http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/legea5.pdf
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SECȚIUNEA A VI-A - ZONE CU RESURSE TURISTICE 

 

Conform Studiului de fundamentare al Secțiunii VI – Zone cu resurse turistice a PATN, 

elaborat pentru județul Botoșani, orașul Ștefănești este încadrată în categoria unităților 

administrativ teritoriale cu concentrare scăzută în teritoriu a resurselor turistice naturale și 

antropice.  

 

 
Imag. 40: Zone cu resurse turistice în județul Botoșani – PATN – Secțiunea VI 

Sursa:http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/b

otosani/sinteza.pdf 

 

 

3.1.2. Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani 2010 prevede o serie de măsuri 

care se referă și la orașul Ștefănești:  

 

Obiectiv sectorial: Îmbunătățirea calității factorilor de mediu și protecția și conservarea 

valorilor naturale 

Programe asociate obiectivului sectorial și măsuri și intervenții specifice: 

1. Program de îmbunătățire a calității apelor de suprafață și subterane 

2. Program de îmbunătățire a calității aerului 

3. Program de prevenire, limitare/diminuare a efectelor riscurilor naturale cauzate de 

cutremure – acțiune de interes național 

4. Program de executare a unor lucrări de intervenții la construcțiile existente, amplasate în 

zone de risc natural cauzat de cutremurele de pământ 

http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/sinteza.pdf
http://www.mdlpl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI/judete/botosani/sinteza.pdf
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5. Optimizarea raportului relief-habitat prin amenajarea versanților, prevenirea și 

diminuarea riscurilor geomorfologice 

6. Monitorizarea suprafețelor afectate și executarea de lucrări hidroameliorative 

7. Program de combatere a eroziunii solului 

8. Program de dezvoltare a acțiunilor întreprinse în soluționarea problemelor de gestionare a 

deșeurilor 

9. Program gospodărirea corespunzătoare a pădurilor 

10. Program de conservare a valorilor naturale 

11. Program de reducere a presiunii asupra spațiilor verzi din zonele urbane 

 

Prevenirea și combaterea proceselor geomorfologice cu caracter de risc 

Asistență tehnică acordată tuturor Consiliilor Locale de către structurile de specialitate, de la nivel 

central și județean pentru pregătirea de strategii și proiecte de dezvoltare și accesarea fondurilor 

europene. 

 

Diminuarea cauzelor antropice ce determină degradarea mediului 

Asistență tehnică acordată tuturor Consiliilor Locale de către structurile de specialitate, de la nivel 

central și județean și accesarea de fonduri europene pentru programe specifice de protecție a 

mediului înconjurător. 

 

Epurarea corespunzătoare a apelor menajere (neepurate și insuficient epurate) provenite din 

mediul urban 

Epurarea corespunzătoare a apelor menajere (neepurate și insuficient epurate), provenite din mediul 

urban, prin modernizarea, retehnologizarea, extinderea capacității stațiilor de epurare (Botoșani, 

Dorohoi, Darabani, Săveni, Bucecea, Flămânzi, Ștefănești), ce nu asigură epurarea apelor până la 

parametrii stabiliți prin HG 188/2002. 

 

Diminuarea cantității de nitriți și nitrați, proveniți din activitățile agricole, ce poluează apele 

de suprafață, dar și pe cele subterane 
Reducerea cantității de nitriți și nitrați, proveniți din activități agricole, la nivelul întregului județ, 

reprezintă o măsură prioritară, întrucât calitatea apei este necorespunzătoare. Totodată, conform 

ordinului nr. 743/2008 (emis de Miniterul Mediului și Dezvoltării Durabile și Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale), pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de 

nitrați din activități agricole, se constată că toate UAT-urile din județul Botoșani sunt menționate, 

cu excepția municipiului Botoșani, însă și în acest caz se impune realizarea unor măsurători 

adecvate, întrucât probabil și acesta prezintă o cantitate ridicată de nitrați. 

 

Îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea surselor majore de poluare  

Îmbunătățirea calității aerului, prin reducerea surselor majore de poluare provenite din sursele 

industriale, agricole, rampe de salubrizare, stații de mixturi asfaltice, stații de distribuție carburanți, 

sisteme de încălzire locală (Botoșani, Dorohoi, Darabani, Săveni, Ștefănești, Vorona, Frumușica, 

Hilișeu-Horia, Mihăileni, Santa Mare, Trușești și Vârfu Câmpului).  

 

Asigurarea capacității de intervenție în teren în zona de responsabilitate 

Se recomandă pentru a preveni sau reduce efectele distructive umane și materiale în perioadele ce 

urmează după cutremur. Se aplică la nivelul tuturor UAT-rilor.  

 

Activitatea continuă de educare a populației 

Această măsură trebuie corelată cu exercițiile pe diverse scenarii, care să conducă la o colaborare 

perfectă între diversele organisme implicate în luarea măsurilor la producerea unui dezastru; este 
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aplicabilă în principal pentru arealele urbane, unde impactul evenimentului ar perturba și angrena o 

masă mai mare de oameni: Botoșani, Dorohoi, Darabani, Bucecea, Ștefănești și Săveni. 

 

Inventarierea atentă a tuturor construcțiilor existente și a echipamentelor curente  

Această măsură trebuie efectuată în spiritul actelor normative în vigoare și ținând seama de 

amplasare, starea de uzură, vârsta, vulnerabilitatea, funcționalitatea și fiabilitatea acestora. Se referă 

în principal la UAT-urile din jumătatea de sud a județului, pornind de la linia trasată imaginar între 

Bucecea și Ștefănești.  

 

Clasificarea clădirilor în funcție de loc și importanță 

Se va pune accent deosebit pe cele care asigură funcțiile esenșiale la nivel strategic sau local: 

Botoșani, Dorohoi, Darabani, Bucecea, Ștefănești și Săveni.  

 

Consolidarea clădirilor de locuit multietajate 

Este necesară această măsură, în special pentru ariile urbane, unde avem clădiri cu multe etaje: 

Botoșani, Dorohoi, Săveni, Darabani, Buceea, Ștefănești.  

 

Intervenția în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public 

Are ca scop înlăturarea pericolului de prăbușire a unor elemente de construcții precum și limitarea 

efectelor alunecărilor de teren. Sunt incluse construcții de importanță deosebită, cu valoare de 

monument istoric (clădiri din domeniul sănătății, școli, sedii ale primăriilor): Botoșani, Dorohoi, 

Săveni, Darabani, Bucecea, Ștefănești.  

 

Executarea de lucrări ameliorative de amenajare ale teraselor antropice sau a nivelărilor de 

versanți afectați de alunecări de teren active sau stabilizate 

Se va acorda o atenție deosebită glacisurilor de alunecare din lunca Prutului și Jijiei (Păltiniș, 

Rădăuți-Prut, Viișoara, Coțușca, Mileanca, Havârna, Cordăreni, Vorniceni, Știubieni, Drăgușeni, 

Adășeni, Mitoc, Avrămeni, Săveni, Vlăsinești, Hănești, Manoleasa, Ripiceni, Mihălășeni, 

Ștefănești, Românești, Călărași, Santa Mare). 

 

Executarea lucrărilor agricole în lungul curbelor de nivel și evitarea suprapășunatului în 

zonele de obârșie ale organismelor torențiale 
Această măsură este foarte importantă, deoarece agricultura este intens dezvoltată în toate 

localitățile rurale, susținând populația locală din Păltiniș, Rădăuți-Prut, Viișoara, Cotușca, Mileanca, 

Havârna, Cordăreni, Vorniceni, Știubeni, Drăgușeni, Adășeni, Mitoc, Avrameni, Săveni, Vlăsinești, 

Hănești, Manoleasa, Ripiceni, Mihălășeni, Ștefănești, Românești, Călărași, Santa Mare. 

 

Extinderea serviciilor de salubrizare 

Extinderea serviciilor de salubrizare cu scopul de a crește nivelul de echipare tehnico-edilitară a 

localităților din județul Botoșani (se aplică la nivelul tuturor UAT-urilor). 

 

Monitorizarea diversității biologice în ariile naturale protejate 

Monitorizarea diversității biologice în ariile naturale protejate (Ripiceni, Ștefănești, Dersca, Tudora, 

Călărași, Vorona, Șendriceni). 

 

Reconstrucția ecologică a ecosistemelor acvatice din județ 
Reconstrucția ecologică a ecosistemelor acvatice din județ (bălți, lacuri): Bucecea, Dorohoi, Dersca, 

Mileanca, Ibănești, Vorniceni, Știubeni, Hudești, Ripiceni, Ștefănești, Vlăsinești 
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Refacerea stocului piscicol din acumularea Stânca și râul Prut 
Refacerea stocului piscicol din acumularea Stânca și râul Prut prin stabilirea acțiunilor necesare în 

vederea refacerii populațiilor din specii piscicole amenințate cu dispariția /identificarea speciilor 

amenințate (Ștefănești, Ripiceni). 

 

Obiectiv sectorial de patrimoniu: Protecția, conservarea și valorificarea eficientă și durabilă a 

patrimoniului natural, construit și cultural 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UATB pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

Elaborare PUG pentru UATB cu statut administrativ nou 

Se vor elabora PUG pentru 16 UATB care au statut administrativ nou: municipiul Dorohoi; orașele 

Bucecea, Flămânzi, Ștefănești; comunele Adășeni, Avrămeni, Blândești, Cândești, Copălău, 

Corlăteni, Coșula, Dersca, Dimăcheni, Lozna, Mihăileni, Sulița. PUG vor lua în considerare toate 

măsurile stabilite prin prezentul PATJ. 

 

Elaborarea studiilor peisajului natural și cultural 

Se vor studia peisajul natural și peisajul cultural – toate UATB din județ.  

 

Elaborarea studiului de protecție a mediului 

Se va elabora în cadrul PUG un studiu de protecție a mediului - toate UATB din județ.  

 

Elaborarea studiului de management al deșeurilor menajere și industriale 

Se va elabora în cadrul PUG studiul de management al deșeurilor menajere și industriale – toate 

UATB din județ. 

 

Elaborarea studiului migrației păsărilor și măsurilor de protejare a acestora 

Se va elabora în cadrul PUG studiul migrației păsărilor pentru culoarele de migrație care trec peste 

județul Botoșani (culoarele VI,VII) – 33 UATB: 

Culoarul VI de migrație: Orașul Bucecea; comunele Brăești, Cândești, Corni, Dersca, Hilișeu-

Horia, Leorda, Lozna, Mihăileni, Șendriceni, Tudora, Văculești, Vârfu Câmpului, Vlădeni, Vorona. 

Culoarul VII de migrație: orașul Ștefănești; comunele Adășeni, Avrămeni, Călărași, Coțușca, 

Dobârceni, Durnești, Hănești, Manoleasa, Mihălășeni, Mitoc, Păltiniș, Rădăuți-Prut, Ripiceni, 

Românești, Santa Mare, Viișoara, Vlăsinești. 

 

Elaborarea studiului riscurilor naturale și antropice 

Se va elabora în cadrul PUG studiul riscurilor naturale și antropice, prin care se vor stabili zonele de 

risc la nivelul UATB - toate UATB din județ. 

 

Elaborarea studiului măsurilor pentru stabilizarea populației localităților. 

Se vor studia măsurile pentru stabilizarea populației localităților - toate UATB din județ. 

 

Introducerea în PUG a măsurilor din planurile de management ale siturilor ROSPA 

Se vor introduce în PUG măsurile stabilite în cadrul planurilor de management ale siturilor ROSPA 

(15 UATB): orașele Darabani, Săveni, Ștefănești; comunele Concești, Cordăreni, Havârna, Hănești, 

Hudești, Manoleasa, Mileanca, Ripiceni, Știubieni, Ungureni, Vlăsinești, Vorniceni. 
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Delimitarea monumentelor naturii și a zonelor de protecție ale acestora 
Se vor delimita monumentele naturii și a zonelor de protecție ale acestora, iar pentru terenurile 

delimitate se vor stabili reguli de utilizare (8 UATB, cf. L5/2000): orașele Bucecea, Stefãnești; 

comunele Cãlãrasi, Dersca, Ripiceni, Suharãu, Șendriceni, Tudora. 

 

Elaborarea studiului măsurilor pentru stabilizarea populației localităților. 
Se vor studia măsurile pentru stabilizarea populației localităților - toate UATB din județ. 

 

 

Elaborarea studiului evoluției țesutului urban; delimitarea și conservarea țesuturilor urbane 

cu valențe istorice 

Se va studia evoluția țesutului urban, iar zonele de țesut cu valențe istorice vor fi delimitate și 

conservate - toate UATB din județ. 

 

Obiectiv sectorial rețea localități: consolidarea sistemului județean de așezări și dezvoltarea 

unui sistem policentric de centre urbane și centre cu caracter urban. 

Programe asociate obiectivului sectorial și măsuri și intervenții specifice: 

 

1. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a localităților 

2. Program de modernizare și extindere a echipării sociale a localităților 

3. Program de modernizare și extindere a infrastructurilor pentru turism 

4. Program de îmbunătățire a confortului și calității locuirii și a calității vieții în general 

5. Program de stimulare a proceselor de planificare și cooperare 

6. Program de îmbunătățire a capacităților de administrare a așezărilor și teritoriului 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de județ pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

Îmbunătățirea echipării tehnice a municipiilor și orașelor existente  

Îmbunătățirea nivelului de echipare tehnică a municipiilor și orașelor în scopul îndeplinirii 

cerințelor minimale ale legii 100 / 2007, respectiv modernizarea rețelei stradale (Botoșani și 

Darabani), echiparea străzilor cu hidranți de stingere a incendiilor (toate), extinderea rețelelor de 

alimentare cu apă și canalizare (în orașe și municipiul Dorohoi) și realizarea de stații de epurare 

(Bucecea, Flămânzi, Ștefănești). 

 

Îmbunătățirea echipării sociale a municipiilor și orașelor existente 

Completarea echipării centrelor urbane cu dotări culturale, de învățământ (în orașe și municipiul 

Dorohoi), sănătate (Bucecea, Darabani, Flămânzi, Ștefănești), sport și agrement (toate). 

 

Dezvoltarea de zone de agrement în vecinătatea centrelor urbane 
Valorificarea patrimoniului natural și cultural existent se poate realiza prin dezvoltarea de zone de 

agrement în jurul municipiilor și al unor orașe care au în apropiere lacuri sau păduri care permit 

amenajări pentru turism de week-end sau de recreere (Ștefănești – Manoleasa, Flămânzi – Sulița, 

Săveni - Știubieni, Darabani – Mileanca etc.). 

 

Îmbunătățirea serviciilor publice în municipii și orașe 
Toate cele 7 centre urbane existente necesită măsuri de optimizare a serviciilor publice de transport, 

salubritate, iluminat public, administrarea domeniului public, siguranța și confortul cetățenilor etc. 
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Planificare și cooperare în zone transfrontaliere 
Toate UAT de pe granița cu Moldova și Ucraina (17 UAT): Santa Mare, Românești, Ștefănești, 

Ripiceni, Manoleasa, Mitoc, Coțușca, Rădăuți – Prut, Păltiniș, Darabani, Hudești, Suharău, 

Cristinești, Pomârla, Hilișeu-Horia, Dersca, Mihăileni. 

 

 

Obiectiv sectorial: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice. 

Sub-obiectiv sectorial: Promovarea unui sistem de transport durabil, care să permită 

deplasarea rapidă, eficientă și în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor, atât la nivel 

național cât și în cadrul regiunilor din țara noastră. 

Programe asociate obiectivului sectorial și măsuri și intervenții specifice: 

1. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a teritoriului 

2. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a localităților 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UAT pentru intervalul 2011 – 

2020 (cu extindere până în 2025) 

 

INFRASTRUCTURI TEHNICE ALE TERITORIULUI – CĂI DE COMUNICAȚIE 

 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de acces spre alte regiuni și spre coridoare de transport 

europene 

Conform P.A.T.N. – Secțiunea I, sunt necesare măsuri de îmbunătățire a infrastructurii rutirere prin 

modernizarea a trei tronsoane de drum național și transformarea acestora în drumuri expres sau 

drumuri naționale cu 4 benzi de circulație (pct. 2.9. Rădăuți Prut – Ștefănești, pct. 2.17. Suceava – 

Botoșani – Ștefănești, pct. 2.18. Botoșani – Tg. Frumos): Rădăuți-Prut, Coțușca, Mitoc, Manoleasa, 

Ripiceni, �Ștefănești, Durnești, Trușești, Gorbănești, Stăuceni, Botoșani, Curtești, Mihai 

Eminescu, Vlădeni, Bălușeni, Coșula, Copalău, Flămânzi, Frumușica. 

 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de acces spre alte regiuni și spre coridoarele de 

transport europene. 

Conform strategiei P.A.T.N. – Secțiunea I, sunt necesare măsuri de dezvoltare a infrastructurii de 

transport prin realizarea unui pod nou peste râul Prut la Ștefănești. 

 

Creșterea calității serviciilor de transport rutier și îmbunătățirea legăturilor între localitățile 

lipsite de acces direct la rețeaua feroviară. 

În județ sunt 64 UATB lipsite de acces la CF, 20 UATB au accesibilitate scăzută, iar 31 UATB au 

localități izolate conf. H.G. 1613/2009. 

 

Îmbunătățirea infrastructurii navale  

Conform P.A.T.N. – Secțiunea I, sunt prevăzute lucrări de amenajare a râului Prut între Dunăre și 

nodul hidrotehnic Stânca-Costești (�Ștefănești, Românești și Santa Mare). 

 

Îmbunătățirea echipării tehnice în ceea ce privește transportul naval. 
După finalizarea lucrărilor de amenajare a râului Prut este necesară amenajarea de facilități portuare 

în preajma localității Ștefănești. 

 

 

Sub-obiectiv sectorial 1: Realizarea unei politici de gospodărire durabilă a apelor. 

Sub-obiectiv sectorial 2: Îmbunătățirea alimentării cu apă și evacuării / epurării apelor uzate. 

Programe asociate obiectivului sectorial și măsuri și intervenții specifice: 
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1. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a teritoriului 

2. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a localităților 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UAT pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

INFRASTRUCTURI TEHNICE ALE TERITORIULUI – GOSPODĂRIREA APELOR ȘI 

ECHIPAREA HIDROEDILITARĂ 

 

Alimentarea permanentă cu apă a consumatorilor prin identificarea și utilizarea de noi surse 

de apă, în special acumulări cu folosințe complexe, realizarea sistemelor centralizate de 

alimentare cu apă, economisirea apei și reducerea costului acesteia. 

La nivel județean, dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate are la 

bază prevederile din documentația “Master Planul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor 

uzate în județul Botoșani” (toate UATB). 

 

Îmbunătățirea calității surselor de apă prin construirea de noi stații de epurare a apelor 

uzate, modernizarea celor existente și aplicarea unor tehnologii performante în procesul de 

epurare a apelor uzate. 

La nivel județean, dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate are la 

bază prevederile din documentația “Master Planul privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor 

uzate în județul Botoșani” (toate UATB). 

 

Reconstrucția ecologică a cursurilor de apă și îmbunătățirea habitatelor pentru conservarea 

biodiversității. 

Aceasta se va realiza prin următoarele acțiuni: 

- îmbunătățirea și/sau reconstrucția habitatelor în scopul conservării biodiversității; 

- realizarea unui plan concret de restricții în perioadele de secetă hidrologică; 

- reducerea riscului producerii de inundații; 

- realizarea de acumulări cu folosințe complexe, prevăzute cu volum de protecție contra 

inundațiilor; 

- interzicerea amplasării construcțiilor în zonele inundabile (toate UATB). 

 

Combaterea fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice 

și poluărilor accidentale. 

Aceasta se va realiza prin următoarele acțiuni: 

- decolmatarea rigolelor, podurilor și podețelor din: majoritatea UATB. 

- înlăturarea gunoaielor din albiile râurilor și pârâurilor din comunele: toate UATB. 

 

Îmbunătățirea echipării hidroedilitare prin reabilitarea stațiilor de tratare existente. 

Reabilitarea stației de tratare Ștefănești pentru a produce 14 Ml/zi apă – comuna Ștefănești. 

 

Îmbunătățirea echipării hidroedilitare prin executarea de lucrări de mentenanță la sistemele 

de aducțiune existente. 
Reparații urgente ale conductelor afectate de alunecări de teren și expertiză și registru de inventar 

pentru aducțiunea de apă și rețeaua de distribuție existente în județ (Darabani, Săveni, Drăgușeni, 

Știubieni, Dorohoi, Broscăuți, Brăești, Bucecea, Leorda, Nicșeni, Roma, Șendriceni, Văculești, 

Botoșani, Bălușeni, Curtești, Cristești, Coșula, Copalău, Corni, Flămânzi, Frumușica, M. Eminescu, 
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Răchiți, Stăuceni, Unțeni, Vlădeni, Ștefănești, Albești, Călărași, Dângeni, Durnești, Hănești, 

Românești, Răuseni, Santa Mare, Trușești și Ungureni). 

Îmbunătățirea echipării hidroedilitare prin reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și 

construirea unei noi stații de epurare. 

Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și construirea unei noi stații de epurare cu aerare 

extinsă în Bucecea, Flămânzi, Ștefănești, Trușești și Ripiceni. 

 

 

Obiectiv sectorial: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice. 

Sub-obiectiv sectorial: Îmbunătățirea echipării tehnico-edilitare și energetice. 

Programe asociate obiectivului sectorial și măsuri și intervenții specifice: 

1. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a teritoriului 

2. Program de modernizare și extindere a echipării tehnice a localităților 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UAT pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

INFRASTRUCTURI TEHNICE ALE TERITORIULUI – REȚELE ENERGETICE ȘI 

GESTIONAREA DEȘEURILOR 

 

Diminuarea / eliminarea impactului asupra mediului, a practicilor actuale de gestionare 

(colectare, transport și eliminare finală prin depozitare) a deșeurilor menajere rezultate în 

mediul rural. 

La nivel județean, dezvoltarea serviciilor de gestionare a deșeurilor are la bază prevederile din 

documentația “Master Planul privind gestionarea deșeurilor pentru județul Botoșani 2007- 2037” 

(toate UATB urbane). 

 

 

Obiectiv sectorial: Dezvoltarea mediului rural 

Programe asociate obiectivului sectorial și măsuri și intervenții sepcifice: 

1. Creșterea competitivității sectorului agricol 

2. Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de județ pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

Agricultura 

 

Încurajarea formelor asociative și atragerea investițiilor și a investitorilor în sectorul primar 
Acordarea de sprijin financiar și consultativ actorilor locali disponibili să investească în asociații 

agricole. Autoritățile trebuie să reprezinte o punte între acești potențiali investitori și programele 

naționale ori europene. 

 

Integrarea producției agricole cu industria alimentară, rețeaua de depozitare, transport 

Dezvoltarea lanțului complet de valorificare a producției agricole: procesare, depozitare, transport, 

distribuție. 
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Sprijinirea diversificării economiei rurale, prin promovarea altor sectoare de activitate 
Încurajarea pluriactivității în agricultură, mai ales în comunele cu profil ocupațional mixt 

Specializarea și, acolo unde este cazul, diversificarea ramurilor agricole astfel încât forța de muncă 

din mediul rural să fie utilizată corespunzător și să nu mai existe subutilizarea acesteia. 

 

Sprijin pentru crearea, dezvoltarea și promovarea micro-întreprinderilor agricole; 
Acordarea de facilități în vederea creării, dezvoltării și promovării microîntreprinderilor agricole; 

 

Conștientizarea mai mare a populației agricole referitoare la utilizarea de semințe selecționate 

în cazul însămânțărilor și a raselor de mare productivitate 
Campanii de informare privind avantajele utilizării de semințe selecționate în cazul însămânțărilor 

și a raselor de mare productivitate 

 

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală 
Asigurarea infrastructurii majore în mediul rural 

 

Încurajarea activităților agroturistice 

Acordarea de facilități, promovarea provramelor de finanțare în domeniu 

 

Realizarea unui sistem modern de procesare, transport si distribuție a produselor agricole 
Dezvoltarea lanțului complet de valorificare a producției agricole: procesare, depozitare, transport, 

distribuție. 

 

Îmbunătățirea calității produselor pescărești, transparența pieței și informarea 

consumatorului 
Aplicarea sistemelor de management al calității în domeniu 

 

Stoparea braconajului și a pescuitului industrial abuziv 
Stoparea braconajului și a pescuitului industrial abuziv prin intensificarea controalelor, crearea de 

locuri de muncă, etc. 

 

Refacerea efectivelor de animale atât în sectorul privat cât și în cadrul agenților economici; 
Efectivul de animale al județului s-a diminuat considerabil după schimbarea regimului politic. Este 

necesară susținerea raselor de mare productivitate prin măsuri de sprijinire a actorilor publici și 

privați din domeniu. 

 

Menținerea și dezvoltarea unităților de producție agricole existente în teritoriu; 
Baza materială s-a diminuat simțitor în ultimele două decenii, fiind necesară menținerea și 

dezvoltarea unităților de producție agricolă existente în teritoriu 

 

Realizarea de asociații cooperatiste care să conducă la cumularea suprafețelor exploatațiilor 

agricole astfel încât practicarea agriculturii se va face pe suprafețe mari și cu randamente 

eficiente 
Susținerea asocierii proprietarilor 
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Creșterea producției (animale și vegetale) pentru satisfacerea în parte a cerințelor populației; 
Creșterea producției (animale și vegetale) prin valorificarea eficientă a potențialului teritorial 

momentan subexploatat pentru satisfacerea în parte a cerințelor populației și evitarea de importuri 

din produse similar. 

 

Agricultură 
 

Măsuri de combatere a eroziunii solului 

Aproape toate comunele prezintă probleme de eroziune a solului din cauza agriculturii de 

subzistență practicate. 

 

Măsuri împotriva alunecărilor de teren 
Foarte multe comune prezintă alunecări de teren din cauza agriculturii de subzistență practicate și a 

defrișărilor excesive. 

 

Modernizarea sau introducerea infrastructurii pentru irigații în unitățile 

administrativteritoriale orientate spre sectorul primar și pe teritoriul cărora sunt amenajate 

retenții de apă 
Sistemul de irigații trebuie adaptat resurselor de apă disponibile, o extensie a acestuia fiind 

obligatorie în condițiile în care județul Botoșani prezintă un mozaic de lacuri și iazuri propice 

activităților agricole. Actorii decizionali locali pot stimula utilizatorii de apă pentru irigații pentru 

organizarea acestora în asociații capabile să preia în proprietate infrastructura unui număr variabil 

de ploturi pentru irigații și stația de pompare și rețeaua de distribuție a apei la hidrant (conform legii 

nr. 573/2003) pentru eficientizarea sistemului de irigații și pentru dezvoltarea colaborării din 

domeniul agricol. 

 

Acordarea plăților compensatorii proprietarilor de terenuri aflate în siturile Natura 2000 în 

cazurile în care cerințele de conservare din siturile Natura 2000 restricționează anumite 

activități ale proprietarilor 
Acordarea plăților compensatorii proprietarilor de terenuri aflate în siturile Natura 2000 în cazurile 

în care cerințele de conservare din siturile Natura 2000 restricționează anumite activități ale 

proprietarilor, astfel încât să fie compensat prejudiciul neutilizării în scopuri care ar prejudicia 

pădurea 

 

Extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră (atât în zonele prevăzute a fi împădurite cât și 

în afara fondului forestier: zonele de luncă, terenurile degradate, zonele destinate și 

amenajate pentru sport, agrement, recreere etc.) 
Extinderea suprafețelor cu vegetație forestieră pentru extinderea beneficiilor sociale, economice și 

de protecție a mediului ale pădurii 

 

Asigurarea conectivității ecologice între corpurile de pădure izolate prin coridoare ecologice 
Asigurarea conectivității ecologice între corpurile de pădure izolate prin coridoare ecologice astfel 

să se asigure circuitul de materie și energie 

 

Încurajarea activităților turistice tradiționale și inovatoare; 
Înființarea de noi ferme agroturistice în special în comunele de-a lungul râurilor Prut și Siret 
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Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de județ pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

Industrie 
 

Popularizarea investițiilor directe  

Prin campanii de publicitate care să ajute la dezvoltarea economiei prin reorientarea investițiilor 

directe 

 

Accenturarea investițiilor destinate retehnologizării infrastructurii energetice prin apelarea la 

tehnologiile ce vizează utilizarea energiei alternative 
Poate avea loc prin acordarea de subvenții de la stat pentru firmele care se reorientează către surse 

ecologice de alimentare cu curent electric și/sau încălzire centralizată (panouri fotovoltaice sau 

centrale termice pe bază de rumeguș, parcuri eoline). Iar ca măsură complementară pentru 

reorientarea către surse alternative de energie ar putea fi încurajată folosirea materialelor de 

construcție termoizolante. 

 

Încurajarea dezvoltării IMM-urilor 

Prin crearea de politici specifice, fonduri și asistență specialzată în vederea dezvoltării acestora. O 

altă formă de încurajare este cea de concesionare a terenurilor care sunt poziționate în fostele 

platform industriale acelor firme care au ca obiect de activitate fabricarea produselor, precum: 

textile, construcții de mașini, mase plastice, prelucrarea lemnului. 

 

Încurajarea viabilității economice 

În primă fază se manifestă prin eliminarea ramurilor de producție care se dovedesc a fi ineficiente și 

a doua etapă prin încurajarea industriei textile, a maselor plastice, încălțămintei, construcției de 

mașini, mobilei, sticlăriei și porțelanurilor. 

 

Cristalizarea unor relații de natură economic capabile să formeze baza viitorilor poli 

industriali capabili să încadreze județul Botoșani într-o rețea de talie națională și 

internațională. 

Măsură realizabilă prin popularizarea specificului județean în materie de activități industriale în 

vederea concretizării unei identități la nivel național. 

 

Sprijinirea întreprinzătorilor privați 

Întreprinzătorii care intenționează să-și dezvolte afacerea din domeniul industrial vor fi sprijiniți 

prin scutirea de taxe locale, dar și prin atragerea de surse de finanțare externă în cadrul unor 

parteneriate public-privat. 

 

Reamenajarea fostelor zone industriale 

Se va concetiza prin reconstrucția ecologică a terenurilor degradate și ameliorarea stării de calitate a 

solurilor. 

Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate 

Se poate concretiza prin introducerea unor noi sisteme de ecologizare a siturilor abandonate. Odată 

adus gradul de poluare la parametri acceptabili locația poate fi reintrodusă în circuitul economic 

activând în domenii conexe celui anterior 

 

Redefinirea profilului industrial al orașelor prin încadrarea lor la nivel județean 

Prin identificarea la nivel local a specificului de activitate și gruparea localităților cu caracteristi 

asemanatoare sub influența unor noduri intrajudețene 
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Cursuri de recalificare profesională pentru nevoile actualelor firme industriale și de 

contrucții existente in județ 

Cursurile vor fi oferite de AJOFM Botoșani și vor ține cont de cerințele pieței, prin oferirea de 

cursuri de calificare si recalificare profesională 

 

Crearea unor noi locuri de muncă 

Se va realize o dată cu reorientarea investițiilor către activitățile industriale și de construcții care 

arată potențial de dezvoltare automat translându-se în noi oportunități de angajare. 

 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de județ pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

Servicii 

 

Dezvoltarea activităților comerciale  
Finanțarea unor proiecte prin care se creează infrastructură necesară dezvoltării comerțului în 

scopul creșterii competitivității produselor și pentru a accesa pe noi piețe. 

 

Îmbunătățirea capacităților de planificare, programare și accesare a fondurilor de dezvoltare 

Realizarea de activități de informare privind programele naționale și europene de finanțare a 

sectorului privat 

 

Dezvoltarea și încurajarea creării de IMM-uri 

Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru potențialii beneficiari de fonduri destinate 

intrării pe piață sau dezvoltării IMM-urilor din acest domeniu  

 

Planificarea și dezvoltarea infrastructurii de transport 
Accesarea de fonduri pentru dezvoltarea și/sau modernizarea rețelelor de transport în scopul 

încurajării/ameliorării traficului de persoane și de mărfuri intra și interjudețean. 

 

Dezvoltarea rețelei de telecomunicații.  

Încurajarea furnizorilor de telefonie de a mări aria de acoperire a rețelei 

 

Modernizarea instituțiilor publice sanitare. 

Realizarea de investiții în structuri medicale la standarde europene. 

 

Îmbunătățirea serviciilor medicale asigurate populației. 

Înființarea/modernizarea de unități pentru asistență medico-socială 

 

Îmbunătățirea serviciilor sociale prestate populației 

Înființarea, amenajarea, reabilitarea și dotarea instituțiilor furnizoare de servicii sociale, respectiv: 

centre de recuperare a persoanelor cu handicap, adăposturi pentru victimele violenței domestice, 

centre de îngrijire și asistență socială pentru persoane vârstnice, servicii de asistență și sprijin pentru 

tinerii care părăsesc sistemul de protecție și pentru tinerii din comunitate aflați în nevoie, unități de 

asistență medico-socială, centre maternale. 

 

Promovarea programelor de dezvoltare socială 
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Elaborarea, îmbunătățirea și implementarea de instrumente și soluții educaționale pentru prevenirea 

abandonului școlar, pentru îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile la educație 

și pe piața muncii, precum și programe pentru combaterea violenței domestice și a traficului de 

persoane, etc. 

 

Dezvoltarea instrumentelor curriculare.  

Dotarea și modernizarea laboratoarelor școlare 

 

Adaptarea sistemului de învățământ și de pregătire profesională la noile cerințe de pe piața 

muncii 

Realizarea de studii și analize în vederea definirii programelor de studii și a unei mai bune corelări 

cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere.  

 

Încurajarea activităților comerciale în mediul rural 

Încurajarea și promovarea activităților comerciale desfășurate în mediul rural în scopul diversificării 

producției IMM-urilor prin lansarea de noi produse și servicii 

 

Înființarea de noi centre comerciale mari în mediul rural 

Micșorarea gradului de dependență economică prin înființarea de noi centre comerciale mari în 

mediul rural în comunele cu un grad de accesibilitate ridicat (limitrofe arterelor de circulație rutieră: 

drumuri internaționale, naționale și județene) 

 

Dezvoltarea și implementarea soluțiilor/instrumentelor software pentru adaptarea populației 

la cerințele pieții muncii 

Demararea de programe cu posibilitate de finanțare nerambursabilă în scopul însușirii/dezvoltării 

abilităților de utilizare a calculatoarelor pentru populația din mediul rural. 

 

Descentralizarea serviciilor financiar-bancare din cadrul județului Botoșani 

Încurajarea localizării de servicii financiar-bancare în restul orașelor (exceptând municipiul 

Botoșani), precum și în mediul rural.  

 

 

Propuneri, măsuri, intervenții, proiecte cu aplicabilitate la nivel de UAT pentru intervalul 

2011 – 2020 (cu extindere până în 2025) 

 

Turism 
 

Crearea de noi produse turistice  

Identificarea și marcarea turistică a Drumului Pescarilor (Havârna, Știubieni, Săveni, Vlăsinești, 

Hănești, Sulița, Stăuceni, Ștefănești, Roma), 

 

Punerea în valoare a patrimoniului natural 

Amenajarea unor puncte de observare a avifaunei (pentru activitatea de birdwatching) (Vlăsinești, 

Sulița, Ștefănești, Știubieni, Hănești). 

 

Sprijinirea produselor economice emblematice ale județului 

Sprijinirea vizibilității pe piață a produselor județene care poartă marca geografică locală,  

Promovarea industriei sticlăriei ornamentale și a unei industrii a suvenirurilor din sticlă,  

Sprijinirea și reînvierea meșteșugurilor locale, a artizanatului.  
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Sprijinirea unor prime forme de agroturism în zonele rurale cu tradiție etnofolclorică, agro-

pastorală, silvică sau cu un patrimoniu cultural bogat. 

 

 

 

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 

 

 

Prin elaborarea Planului Urbanistic General se are în vedere trasarea unor linii directoare în 

amenajarea teritoriului și dezvoltarea localităților care compun unitatea teritorial – administrativă 

Ștefănești, pe multiple planuri: din punct de vedere economic, socio-cultural, al infrastructurii.  

Pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea economică, dublată de 

conservarea stării mediului, trebuie să constituie componente de bază ale dezvoltării durabile. In 

accepțiunea largă a conceptului de dezvoltare durabilă, "ca fiind capacitatea de a satisface cerințele 

generației prezente, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 

nevoi" prosperitatea economică și conservarea mediului trebuie să se susțină reciproc. Potrivit 

acestei definiții, echitatea apare ca un principiu fundamental al dezvoltării durabile. Este vorba atât 

de echitatea în cadrul aceleiași generații, respectiv motivația distribuirii prosperității în cadrul 

societății, cât și despre echitatea între generații. 

 Dezvoltarea social - economică este avută în vedere de către societate nu numai pentru 

satisfacerea cerințelor materiale de bază ci și pentru a asigura resurse în scopul îmbunătățirii calității 

vieții, răspunzând cerințelor pentru ocrotirea sănătății, educație, dezvoltare socială și mediu 

înconjurător mai bun. 

Toate formele dezvoltării economice au impact asupra mediului; ele folosesc resurse 

naturale care sunt în cantitate limitată și generează produse secundare, deșeuri, reziduuri și poluare. 

Există multe căi prin care activitățile economice, în context durabil, pot contribui la protecția 

mediului. Acestea includ măsuri eficiente privind energia, tehnologiile și tehnicile de management 

preventiv, mai bună proiectare și marketingul produselor, practici agricole concordante cu protecția 

mediului, utilizarea mai bună a terenurilor și construcțiilor, eficiența sporită a transporturilor, etc.. 

O altă preocupare este utilizarea rațională a resurselor naturale cu valoare economică și 

potențial limitat în timp. Acestea includ vegetația, terenul, diversitatea speciilor care oferă 

oportunități pentru dezvoltare. 

Dezvoltarea economică are incidențe nu doar asupra cadrului natural, și în general asupra 

mediului înconjurător, ci și asupra potențialului uman. Astfel o creștere economică susținută implică 

folosirea cât mai completă și cu o eficiență sporită a resurselor de muncă. 

Creșterea economică produce mutații și la nivel social în sensul că, în măsura în care 

înclinația cetățenilor spre economisire accentuată, ar avea loc o valorificare crescândă a economiilor 

sub forma investițiilor, îndeosebi în ramurile producției materiale. Datorită efectelor propagate pe 

care le generează, investițiile ar putea deveni un puternic factor dinamizator al economiei per 

ansamblu. Însă pentru aceasta sunt necesare organizarea și funcționarea, în mod adecvat a pieței 

capitalului, astfel încât economiile cetățenilor să fie orientate preponderent spre investițiile 

productive. O asemenea orientare se impune a fi orientată îndeosebi în vederea atragerii investițiilor 

din exterior. 

Evoluția orașului a fost corelată și cu propunerile la nivel de județ, așa cum rezultă din 

capitolul anterior, precum și cu strategiile de dezvoltare ale Consiliului Județean Botoșani.  

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială a judeţului Botoşani 

2008 – 2013 este reducerea decalajelor de dezvoltare dintre judeţul Botoşani şi celelalte judeţe ale 

regiunii Nord-Est, precum şi a decalajelor intrajudeţene. Pentru aceasta, una dintre subpriorităţile 

strategiei este modernizarea şi dezvoltarea mediului urban şi reabilitarea siturilor industriale 
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dezafectate. Pentru modernizarea și dezvoltarea mediului urban, acțiunile ce necesită a fi realizate 

sunt:  

- reabilitare urbană a cartierelor şi clădirilor,  

- modernizarea reţelei stradale urbane şi a spaţiilor pietonale,  

- construirea şi/sau reabilitarea parcărilor auto,  

- crearea, amenajarea şi/sau modernizarea spaţiilor verzi şi a parcurilor pentru copii,  

- modernizarea reţelei de iluminat public,  

- reabilitarea transportului urban, 

- reabilitarea siturilor industriale dezafectate.  

Deși declarat oficial oraș încă din anul 2004, Ștefăneștiul are în componența sa mai multe 

localități cu specific rural (Bobulești, Ștefănești-Sat, Bădiuți, Stânca), doar localitatea Ștefănești 

tinzând către profilul localităților urbane. De altfel această unitate administrativ – teritorială 

îndeplinește foarte puțini dintre indicatorii minimali calitativi și cantitativi pe care trebuia să îi 

respecte o localitate pentru a deveni oraș. 

Un alt motiv pentru care comuna Ștefănești a fost declarată oraș a fost faptul că zona de sud-

est a județului Botoșani precum și nordul județului Iași reprezenta o zonă compactă lipsită de un 

centru urban cu rol de servire în zona de influență. Prin urmare, comuna Ștefănești a fost desemnată 

oraș de rangul III, pentru deservirea zonei 13 Botoșani – Iași.  

Prin urmare, evoluția în viitor a acestei unități administrativ – teritoriale trebuie să 

urmărească o dezvoltare orientată către domenii diverse, astfel încât, în final, orașul Ștefănești să 

devină acel centru polarizator care să stimuleze și dezvoltarea zonei înconjurătoare, jucând rolul de 

pol local de dezvoltare. De aceea este necesară susținerea administrației publice locale în vederea 

modernizării localității Ștefănești cu rol de servire în zona de influență.  

Este necesară îmbunătăţirea accesibilităţii către/dinspre orașul Ștefănești (ex: reabilitarea 

drumurilor naționale DN 29 D și DN 24 C, a drumului județean DJ 294 B), susţinerea dezvoltării 

serviciilor şi funcţiunilor necesare la nivel local (ex: servicii medicale de urgenţă), dezvoltarea 

infrastructurii edilitare. 

Având în vedere caracterul predominant agrar al economiei locale și numărul mare al 

locuitorilor care își asigură existența practicând agricultura de subzistență, una din direcțiile în care 

se recomandă intensificarea eforturilor de dezvoltare este modernizarea agriculturii și, în paralel, 

dezvoltarea industriei de prelucrare a produselor agricole.  

În paralel se urmărește reglementarea dezvoltării urbanistice a localităților componente, 

care include: evitarea dezvoltării urbane extensive necontrolate; conservarea caracterului tradiţional 

valoros şi a identităţii culturale a localităţilor prin prevederi referitoare la tipologia constructivă şi 

forma arhitecturală şi urbanistică a zonelor construite; restricţii severe privind dezvoltări urbanistice 

în zone de risc (inundaţii, alunecări de teren).  

 

 

Elemente de dezvoltare potențială 

 

Acţiuni și obiective globale 

 Strategia de dezvoltare durabilă a unui teritoriu are ca obiectiv fundamental creșterea 

bunăstării și prosperității individuale și a comunităților, urmărind o dezvoltare economică în 

limitele de suport ale capitalului natural, într-un mod care să garanteze și calitatea vieții generațiilor 

viitoare. Pornind de la acest deziderat, P.U.G. își propune ca obiective principale stoparea declinului 

economic și social și înscrierea orașului pe o curba de evoluție ascendentă, în condițiile valorificării 

optime a resurselor materiale și umane, punerii în valoare și conservării patrimoniului natural și 

construit. 

 In acest context, principalele propuneri și obiective se referă la: 
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- revitalizarea și relansarea economică, prin orientarea eforturilor spre valorificarea 

potențialului agricol și turistic și spre alte sectoare cu șanse rapide de rentabilizare și stimulare a 

dezvoltării, cum sunt mica industrie, serviciile; 

- atragerea investitorilor români și străini cu real potențial financiar, încurajarea și 

susținerea inițiativei particulare în crearea de noi unități din domeniul producției mici și mijlocii și 

al serviciilor, diversificarea activităților economice, în vederea creșterii numărului locurilor de 

muncă; 

- îmbunătățirea echipării tehnice a teritoriului prin reabilitarea și dezvoltarea căilor de 

comunicație existente (drumuri naționale, județene, comunale, sătești), a lucrărilor de gospodărirea 

apelor și hidroedilitare, de îmbunătățiri funciare; 

- asigurarea unor condiții de viață mai bune pentru populație, prin îmbunătățirea locuirii, a 

dotării și echipării localităților, accese corespunzătoare la dotări și asistență educațională, sanitară, 

culturală; 

- protecția și conservarea valorilor de patrimoniu natural și construit, eliminarea surselor 

potențial poluatoare și combaterea degradărilor din cauze naturale, armonizarea politicilor de mediu 

cu cele ale dezvoltării economice și sociale. 

 Adoptarea unei strategii globale de dezvoltare (în parteneriat cu comunele sau zonele de 

dezvoltare învecinate), ca și a unor obiective și politici strict locale la nivelul Consiliului Local 

Ștefănești sunt absolut necesare, în vederea unei dezvoltări echilibrate și durabile, bazate pe progres 

economic, protecția și conservarea mediului.  

In mod normal, deși are un orizont de studiu pe termen lung, P.U.G. este valabil numai 8 – 9 

ani, interval după care se reactualizează. 

 In definirea elementelor strategiei de amenajare și dezvoltare durabilă a teritoriului orașului 

Ștefănești, esențiali sunt factorii locali de dezvoltare potențială. In cele ce urmează se face o sinteză 

a acțiunilor și obiectivelor care vizează realizarea unui comportament strategic al factorilor de 

decizie prin selecția din mulțimea de probleme care afectează orașul, a acelora care au o deosebită 

importanță. 

 

ACȚIUNI ȘI OBIECTIVE NECESARE PENTRU REDRESAREA 

POTENȚIALULUI DEMOGRAFIC ȘI AL RESURSELOR DE FORȚĂ DE MUNCĂ 

 

Orașul Ștefănești se caracterizează printr-o diminuare a populației, pe fondul unui bilanț 

negativ, datorită sporului natural și sporului migrator, ambele negative. Disfuncționalitățile 

existente ne conduc spre următoarele acțiuni cu caracter strategic: 

 Stabilizarea populației tinere în vederea stopării degradării structurii demografice; 

 Creșterea atractivității economice a localităților prin sprijinirea sectoarelor 

neagricole; schimbarea tipului de agricultură practicată (creșterea gradului de 

mecanizare și profesionalizare); 

 Creșterea activității socio-edilitare a localităților prin îmbunătățirea infrastructurilor 

de transport și edilitare, stimularea și îmbunătățirea condițiilor de locuit, dezvoltarea 

serviciilor comerciale și sociale; 

 Reducerea numărului de șomeri prin crearea de noi locuri de muncă în activități 

neagricole; 

 Îmbunătățirea structurii populației ocupate prin reconversie profesională spre 

activități nonagricole (mica industrie, artizanat, servicii). 
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ACȚIUNI ȘI OBIECTIVE CE VIZEAZĂ UTILIZAREA POTENȚIALULUI 

NATURAL ȘI A CELUI ECONOMIC 

 

Resursele naturale ale orașului sunt modeste, prezentând importanță ca potențial de 

dezvoltare, resursele de sol, resursele de apă, peisajul și biodiversitatea. Se au în vedere următoarele 

obiective: 

 Valorificarea potențialului agricol, prin conservarea și stimularea caracteristicilor 

agro-pedologice prin exploatare rațională. Intensificarea unor culturi pretabile, 

creșterea capacităților de producție existente. Apare ca necesară reorientarea 

producției agricole pe baza pretabilității zonale a culturilor, reabilitarea și extinderea 

sistemelor de îmbunătățiri funciare, crearea de exploatații agricole pe suprafețe mari, 

dar în concordanță cu necesitatea protecției și conservării calității solurilor. 

 Valorificarea potențialului hidrografic prin realizarea de sisteme de irigații pentru 

agricultură, asigurarea necesarului de apă pentru populație și efectivele de animale, 

asigurarea de resurse petru dezvoltarea pisciculturii;  

 Valorificarea potențialului turistic prin promovarea agroturismului, ecoturismului, 

punerea în valoare a zonelor cu patrimoniu natural, valorificarea obiectivelor 

arhitectonice, a tradițiilor și obiceiurilor populare (patrimoniul cultural-etnografic). 

 

 

ACȚIUNI ȘI OBIECTIVE PENTRU MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA 

TRANSPORTURILOR ȘI A ECHIPĂRILOR TEHNICO-EDILITARE 

 

 Relațiile cu comunele învecinate sunt realizate și prin intermediul unor drumuri județene și 

comunale. Astfel, DJ 294 B asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești Sat și 

satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ.  

 Între satul Stânca și comuna învecinată Mihălășeni circulația se desfășoară (atunci când este 

posibil) pe drumul comunal DC 23, acesta fiins drum de pământ, impracticabil în perioadele 

ploioase sau atunci când se înzăpezește.  

 Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești lasă mult de dorit, acestea fiind de calitate 

inferioară, cel mai frecvent de pământ. Există proiecte de reabilitare a drumurilor DJ 294 B, DC 33 

B, DC 23.  

 Din punct de vedere al circulației feroviare, orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de 

cale ferată. 

Pornind de la această situație se au în vedere următoarele obiective: 

 

Pe căile de transport rutier: 

- reabilitarea drumului județean DJ 294 B;  

- modernizarea drumurilor comunale DC 23 Stânca – Năstase, DC 33 A Bobulești – 

Românești, DC 33 B Ștefănești-Bădiuți;  

- modernizarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole; 

 - decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi 

nemodernizate în vederea colectării apelor pluviale şi prevenirii degradării suprafeţei carosabile; 

- extinderea rețelei de drumuri sătești în zonele de extinderi ale intravilanului propus al 

localităților orașului Ștefănești; 

 - reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza orașului Ștefănești şi 

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

 - modernizarea trotuarelor pentru circulaţia pietonală, în special de-a lungul drumurilor 

naționale în intravilanul localităților Bobulești, Bădiuți, Ștefănești, Stânca;  
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Gospodărirea apelor: 

 amenajarea tuturor cursurilor de apă de pe teritoriul orașului conform schemelor 

cadru de gospodărire și amenajare durabilă privind: apărarea împotriva inundațiilor, 

protecția surselor de apă potabilă, îmbunătățirea calității apelor, amenajarea 

torenților, lucrări de prevenire a riscului de producere a inundațiilor;  

 

Alimentările cu apă, distribuirea apei potabile, canalizare: 

 extinderea rețelei de distribuție a apei potabile în toate localitățile orașului; 

 realizarea de stații de epurare concomitent cu introducerea rețelelor de canalizare; 

 realizarea unui sistem centralizat de canalizare în vederea colectării apelor reziduale 

de la utilizatorii casnici şi industriali; 

 

Protecția mediului: 

 dezvoltarea și perfecționarea capacității de prevenire, control și intervenție la 

accidente și riscuri naturale; 

 recuperarea terenurilor degradate și poluate; 

 protecția și conservarea naturii, a resurselor naturale și a biodiversității; 

 gestionarea deșeurilor, reciclarea și refolosirea deșeurilor recuperabile; 

 construirea stației de transfer Ștefănești;  

 construirea platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd;  

 amenajarea platformelor pentru punctele de colectare selectivă a deșeurilor 

menajere; 

 realizarea staţiei de epurare a apelor reziduale pentru a se evita poluarea 

emisarilor naturali; 

 delimitarea 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; 

 

 

 

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 

 

   

Poziţia localităţilor în reţeaua judeţului Botoșani 

 

Orașul Ștefănești este situat în partea de est a judeţului Botoşani, la granița cu Republica 

Moldova, în vecinătatea lacului de acumulare de la Stânca-Costești, pe cursul superior al râului 

Prut, la 52 km distanţă de orașul Săveni şi la 50 km distanţă de municipiul Botoşani, reşedinţa 

judeţului
24

. 

Teritoriul administrativ al orașului Ștefănești se învecinează cu:  

 la nord cu teritoriul comunelor Ripiceni și Mihălășeni, 

 la nord-vest cu teritoriul comunei Dobârceni, 

 la vest cu teritoriul comunei Durnești, 

 la sud cu teritoriul comunei Românești, 

 la est – teritoriul Republicii Moldova și râul Prut – frontieră națională naturală.  

Practic, pe limita de est a teritoriului administrativ al orașului Ștefănești se suprapune limita 

județului Botoșani precum și limita națională, orașul Ștefănești fiind localitate de frontieră a 

                                                 
24

 Distanța s-a calculat între primării 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

317/413 

 

României dar și a Uniunii Europene. În același timp reprezintă un punct de interes strategic la 

granița de est a României datorită prezenței pe teritoriul său Punctului de Trecere a Frontierei 

Stânca și a Nodului Hidrotehnic Stânca – Costești.  

Punctul de Trecere a Frontierei Stânca este situat la cca. 3 km. de satul Stânca și la aprox. 58 

km de municipiul Botosani. Se află amplasat pe barajul lacului de acumulare "Stânca-Costești", pe 

o suprafata de 750 mp, la o distanta de 1,5 km. față de frontiera de stat. 

 

 
Imag. 41: Poziția orașului Ștefănești în cadrul teritoriului județului Botoșani 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Stefanesti_jud_Botosani.png 

 

În cadrul reţelei de localităţi a judeţului Botoșani, orașul Ștefănești este integrat în Unitatea 

Teritorială Specifică 5 – Ștefănești, având rol de centru zonal intercomunal nivelul județului 

Botoșani.  

Orașul Ștefănești a fost desemnat oraș de rangul III, pentru a acționa ca un centru urban cu 

rol de deservire a zonei de sud-est a județului Botoșani precum și a nordului județului Iași, zonă 

denumită zona 13 Botoșani – Iași, situată la o distanță de mai mult de 25 km de o localitate urbană.  

Indicele de evoluție demografică pentru orașul Ștefănești indică o tendință accentuat 

descendentă 1912 – 2002, de scădere a populației, conform datelor prezentate în Studiul de 

Fundamentare “Evoluția Populației” din cadrul PATJ Botoșani.  

Indicele standardizat al potențialului demografic pentru intervalul 2000 – 2008 indică faptul 

că orașul Ștefănești este caracterizat de un potențial demografic mediu, conform datelor prezentate 

în Studiul de Fundamentare “Evoluția Populației” din cadrul PATJ Botoșani.  

 

Căi de comunicaţie şi transport 

 

Accesibilitatea teritorială şi viteza de relaţie constituie dimensiuni vitale pentru organizările 

teritoriale care funcţionează şi se dezvoltă în contextul social-economic actual. Situat la o distanţă 

de aproximativ 50 km est de municipiul Botoșani, teritoriul orașului Ștefănești se caracterizează, 

conform planșei “Infrastructuri tehnice ale teritoriului – Căi de comunicații. Probleme și 

disfuncționalități (3a.1)” – PATJ Botoșani, prin:  

1. unitate administrativ-teritorială cu drumuri ce necesită reabilitare,  

2. unitate administrativ-teritorială fără acces la cale ferată,  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Stefanesti_jud_Botosani.png
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3. unitate administrativ-teritorială cu accesibilitate generală redusă;  

 

Drumurile naționale DN 29 D, DN 29 E, DC 24 C care străbat teritoriul orașului Ștefănești, 

sunt marcate, conform planșei “Infrastructuri tehnice ale teritoriului – Căi de comunicații. Probleme 

și disfuncționalități (3a.1)” – PATJ Botoșani ca fiind tronsoane/trasee de drum național neadaptate 

unui trafic rutier eficient.  

Teritoriul orașului Ștefănești și al localităților aparținătoare este străbătut de următoarele 

artere rutiere: 

- drumul național DN 29 D Botoșani - Ștefănești, oprindu-se în orașul Ștefănești la intersecția cu 

DN 24 C;  

- drumul național DN 24 C Vănători (intersecție cu DN 24 la nord de municipiul Iași) - Ștefănești 

– Rădăuți-Prut; pe teritoriul orașului Ștefănești, DN 24 C străbate localitățile Bobulești, Bădiuți, 

Ștefănești;  

- drumul național DN 29 E: intersecție DN 24 C – satul Stânca – Baraj Stânca-Costești, până la 

frontiera de stat; străbate satul Stânca;  

 Relațiile cu comunele învecinate sunt realizate și prin intermediul unor drumuri județene și 

comunale. Astfel, DJ 294 B asigură legătura între orașul Ștefănești – localitatea Ștefănești Sat și 

satul Murguța din comuna învecinată Dobârceni. DJ 294 B este drum de pământ.  

 Între satul Stânca și comuna învecinată Mihălășeni circulația se desfășoară (atunci când este 

posibil) pe drumul comunal DC 23, acesta fiind drum de pământ, impracticabil în perioadele 

ploioase sau atunci când se înzăpezește.  

 Rețeaua de drumuri locale, comunale și sătești lasă mult de dorit, acestea fiind de calitate 

inferioară, cel mai frecvent de pământ. Există proiecte de reabilitare a drumurilor DJ 294 B, DC 33 

B, DC 23 precum și pe lungimea a 30 km drumuri în intravilanul localităților, propuse pentru 

asfaltare.  

 Din punct de vedere al circulației feroviare, orașul Ștefănești nu are acces la nici o linie de 

cale ferată. 

 Centrul de polarizare îl constituie orașul Ștefănești deoarece aici sunt localizate toate 

instituțiile de interes public, instituții de învățământ pentru clasele V-VIII și învățământ liceal, 

instituții culturale, instituții de asistență sanitară și farmacii umane și veterinare, obiective 

economice precum piața, oborul. Tot în această localitate se intersectează cele 2 drumuri naționale, 

DN 29 D și DN 24 C.  

 

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriul judeţean sunt esenţiale acţiunile de reabilitare şi 

modernizare a căilor de transport de pe teritoriul orașului: 

- modernizarea drumurilor comunale DC 33 A, DC 33 B, propuse pentru asfaltare;  

- modernizarea drumului județean DJ 294 B, propus pentru asfaltare;  

- modernizarea prin asfaltare a 30 km drumuri din intravilanul localităților;  

- modernizarea infrastructurii de acces exploataţii agricole în orașul Ștefănești , pentru 

drumurile de exploatare; 

- pietruirea drumurilor săteşti de pământ;  

- amenajarea sistemului de colectare a apelor pluviale, atât de-a lungul drumurilor existente 

cât și în zonele de extinderi ale intravilanului; 

 - marcarea corespunzătoare a drumurilor care străbat teritoriul orașului Ștefănești;  

 - amenajare intersecțiilor între drumul județean DJ 294 B și DN 24 C; 

 - decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi 

nemodernizate în vederea colectării apelor pluviale şi prevenirii degradării suprafeţei carosabile; 

- amenajarea de parcări la instituțiile publice (primărie, poliție, cămine culturale, unități de 

învățământ, biserici, unități medicale); 
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- extinderea rețelei de drumuri în zonele de extinderi ale intravilanului propus al localităților 

orașului Ștefănești; 

 - reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza orașului Ștefănești şi 

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

 - realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală, în special de-a lungul drumurilor 

naționale din intravilanul localităților.  

 

 

Lucrări majore propuse în teritoriu 

 

Pe teritoriul orașului Ștefănești s-a construit o platformă de depozitare și gospodărire a 

gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere.  

Schema privind sistemul de gospodărire și depozitare a gunoiului de grajd prevede 

următoarele construcții:  

- platforma betonată 32x28x3 m, închisă pe 3 laturi cu pereți beton armat, iar latura 

deschisă prevăzută cu canal de colectare;  

- bazin de stocare efluent 7,4x7,4x1,8 m;  

- împrejmuire și porți; 2 piezometre pentru controlul poluării pânzei freatice;  

- 3 boxe pentru colectarea altor materiale;  

- 1 container 1 mc pentru colectarea materialelor periculoase;  

- Drum în incintă,  

- Cabană administrator, portar,  

- Drum acces.  

Platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere este 

amplasată la limita de est a intravilanului localității Ștefănești. Suprafața terenului destinat acestei 

platforme este de 1926 mp.  

 

O altă lucrare majoră este reprezentată de stația de transfer al deșeurilor Ștefănești.  

Tehnologia de transfer se va realiza prin transfer simplu constând în reîncărcarea prin 

gravitaţie a deşeurilor din camioanele de transport mai mici în containere roll-on / roll-off de 25 mc, 

care vor fi transportate la depozit după ce au fost umplute.  

Staţia de transfer Ştefăneşti va fi dotată cu un cântar pentru înregistrarea deşeurilor şi va 

funcţiona cu minim 2 muncitori pe schimb. Va fi instalată o zonă de colectare deşeuri mici la staţia 

de transfer pentru a colecta deşeurile voluminoase, DEEE şi deşeurile periculoase de la populaţia 

rurală într-un sistem de colectare la punct fix.  

Transporturile între staţia de transfer şi depozit se vor face cu camioane care transportă 

containere de 25 mc containere roll-on / roll-off.  

Stația de transfer al deșeurilor Ștefănești este amplasată în partea de est a intravilanului 

localității Ștefănești  

 

 

Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare 

 

Pe termen scurt şi mediu vor avea loc transformări majore în ceea ce priveşte gradul de 

echipare edilitară al orașului Ștefănești. În orașul Ștefănești urmează să se deruleze următoarele 

proiecte care au ca scop dezvoltarea echipării edilitare a orașului:  

 Reabilitarea şi extinderea în etape a staţiei existente de tratare a apei de la 

Ștefănești pentru a atinge o capacitate de 27 Ml/zi, în vederea alimentării părții estice 

a judeţului Botoşani. 
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Strategia Planului Coordonator privind „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor 

uzate în judeţul Botoşani” prevede, în ceea ce priveşte managementul apei potabile, amplificarea 

prizei de apă la Lacul Stânca, reabilitarea Staţiei de Tratare Ştefăneşti şi extinderea reţelei de apă 

pentru a alimenta toată partea de est a judeţului Botoşani cu apă potabilă pompată (cu potenţial de 

includere a oraşului Săveni). 

Astfel, pentru Staţia de Tratare a apei Ştefăneşti sunt prevăzute lucrări de reabilitare şi 

extindere în etape, pentru o capacitate de 27 Ml/zi pentru a alimenta partea estică a judeţului 

Botoşani.  

Este necesară o nouă magistrală de aducţiune la nord pentru a transporta apa către toate 

comunităţile de-a lungul rutei relativ înguste către partea de nord-est a judeţului, la graniţa 

internaţională, dar şi zone din sud-estul judeţului. 

Se vor adăuga conducte de derivaţie suplimentare la conductele de aducţiune mergând la sud 

şi la vest de staţia de tratare, astfel încât toate comunele din cadranul de sud-est al judeţului 

Botoşani să poată fi alimentate din staţia de tratare Ştefăneşti. 

Reabilitarea staţiei de tratare Ştefăneşti pentru a produce 14 Ml/zi apă tratată (faza 1) a fost 

inclusă în programul de investiţii prioritare (Etapa 1), 2009 - 2012 (termen mediu). Finalizarea 

lucrărilor de reabilitare şi extindere ale staţiei de tratare Ştefăneşti (faza 2) sunt incluse în planul de 

investiţii pe termen lung, 2019 - 2030. 

 

În ceea ce priveşte staţia de epurare, conform Planului Coordonator privind „Alimentarea 

cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”, preluarea, epurarea şi evacuarea 

apelor uzate de pe teritoriul localităţilor oraşului Ştefăneşti în emisarii naturali se va realiza astfel:  

- în localităţile Ştefăneşti, Stânca, Bădiuţi va fi extinsă reţeaua de canalizare iar apele uzate 

vor fi direcţionate către staţia de epurare Ştefăneşti; 

Staţia de epurare Ştefăneşti este programată a se realiza pe termen mediu, în intervalul 2013 

- 2018. 

- în localitatea Bobuleşti va fi extinsă reţeaua de canalizare însă apa uzată va fi direcţionată 

către staţia de epurare Româneşti, din comuna învecinată. 

Staţia de epurare Româneşti este programată a se realiza pe termen lung, în intervalul 2019 - 

2030. 

 

Realizarea investiţiilor mai sus menţionate va avea beneficii majore. În primul rând, va 

creşte nivelul de trai al populaţiei locale, care va avea acces la dotări considerate elementare pentru 

o viaţă civilizată. În al doilea rând, prin prezenţa reţelelor edilitare, orașul va deveni mai atractivă 

pentru piaţa imobiliară. Va creşte preţul terenurilor, se vor intensifica tranzacţiile imobiliare, orașul 

devenind astfel capabilă să atragă atât investitori în căutare de terenuri libere dar cu acces la 

infrastructura de bază, cât şi persoane care doresc să achiziţioneze terenuri pentru construcţia de 

locuinţe. 
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3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

 

Orașul Ștefănești se încadrează în categoria așezărilor urbane de rang III, din punct de 

vedere al specializării funcționale conform Atlasului României (2006), orașul Ștefănești intrând în 

categoria orașelor specializate în agricultură. 

Corelând fenomenele de natură economică cu aspectele vieţii sociale, se constată practicarea 

agriculturii atât în sistem individual, gospodăresc, cu productivitate scăzută, care angrenează cea 

mai mare parte a populaţiei orașului, dar și agricultura de tip intensiv, pe suprafețe mari aparținând 

persoanelor juridice (asociații familiale, societăți). Activitățile agricole desfășurate de persoanele 

juridice sunt de tip mixt, de cele mai multe ori combinând cultura plantelor cu creșterea animalelor 

(de exemplu S.C. RO-PHOENIX S.R.L.). Economia orașului este reprezentată și de câteva unități 

economice cu profil industrial, activând în domeniul industriei alimentare (morărit –panificație), a 

industriei de prelucrare primară a lemnului, a industriei materialelor de construcții (fabrica de 

cărămizi, fabricarea elementelor de beton pentru construcții).  

Activitățile terțiare ale economiei sunt slab dezvoltate, materializate în teritoriu predominant 

prin activitățile de comerț (așa numitele magazine mixte și baruri). Serviciile de bază pentru 

populaţie sunt slab dezvoltate. 

Economia locală este influențată și de faptul că unitatea administrativ-teritorială reprezentată 

de orașul Ștefănești este situată, în cadrul județului Botoșani, într-o zonă slab dezvoltată economic. 

La nivel tehnico-edilitar se constată deficiențe ale infrastructurii tehnico-edilitare.  

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Botoșani, planșa 4.1 - Structura 

Activităților și Zonificarea Teritoriului (probleme și disfuncționalități (2), problemele economico - 

sociale cu care se confruntă orașul Ștefănești sunt următoarele:  

1. Pondere ridicată a populației ocupate în agricultură (2002), 

2. Rata ridicată a șomajului (2009); 

3. Activism antreprenorial redus (2008); 

4. Pondere redusă a salariaților (2008); 

5. Nivel scăzut de echipare cu utilaje agricole; 

6. Nivel scăzut de echipare a exploatațiilor agricole cu spații de epurare și bazine dejecții. 

Potențialul demografic al orașului este în declin. Cauzele sunt reprezentate de natalitatea în 

scădere, mortalitatea ridicată, mai mare decât cea la nivelul județului, ceea ce determină un sold 

natural negativ. Emigrația depășește imigrația astfel încât și soldul migrator este negativ. 

 Ponderea redusă a populației tinere este un indicator al tendinţei de îmbătrânire a populaţiei, 

punând în pericol în viitor asigurarea cu resurse suficiente de forță de muncă a orașului. Creşterea în 

viitor a ponderii populaţiei de peste 60 de ani va genera probleme legate de cerinţele crescute pentru 

serviciile de sănătate şi asistenţă medicală şi socială, deoarece, de cele mai multe ori, această 

populaţiei este săracă, traiul de zi cu zi fiind bazat pe veniturile din pensii şi din activităţile agricole 

din gospodărie. 

 Teritoriul orașului Ștefănești dispune în prezent de resurse de muncă cu grad relativ ridicat 

de vitalitate. Populația tânără și adultă aptă de muncă poate susține dezvolarea economică în prezent 

și în viitorul apropiat. Dacă în prezent orașul are încă suficientă forță de muncă la nivel local, pe 

termen lung, procesul de îmbătrânire demografică poate afecta dimensiunile populației apte de 

muncă, tot mai multe persoane trecând în categoria populației de vârsta a treia, fără a fi înlocuite de 

un eșantion superior din punct de vedere numeric de populație tânără și adultă. Dacă însă se 

intervine prin măsuri de dezvoltare, această perspectivă negativistă va fi eliminată deoarece 

creșterea nivelului economic va însemna o creștere a veniturilor, va fi încurajată natalitatea, se va 

diminua emigrația, măsurile economice având impact, în primul rând în plan social-demografic.  
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Ponderea majoritară a populației ocupate stabile lucrează în agricultură, dominând lucrătorii 

pe cont propriu și lucrătorii familiali. Rezultă deci că agricultura reprezintă sectorul economic de 

bază care asigură subzistența populației însă nivelul la care se practică activitățile agricole nu 

asigură un venit stabil, continuu, deoarece nu există forme juridice legale care să implice salarizarea 

în agricultură.  

Pentru dezvoltarea orașului Ștefănești este necesară o strategie 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, dezvoltarea serviciilor, valorificarea resurselor umane ale orașului, 

evidenţierea valorilor cadrului natural şi a celui cultural specific local.  

 

 

3.4.1.Sectorul primar (agricultura şi silvicultura) 

 

3.4.1.1. Agricultura 

 

Aşa cum rezultă din analiza stadiului actual de dezvoltare a economiei orașului Ștefănești , 

agricultura reprezintă principalul sector economic al orașului şi principala sursă de venit a celei mai 

mari părți a locuitorilor. Mai mult, de dezvoltarea agriculturii depind şi alte sectoare economice: 

industria, comerţul cu produse agricole. Prin urmare, dezvoltarea agriculturii reprezintă o prioritate 

din moment ce evoluţia acestui sector ajută şi alte ramuri economice să se dezvolte mai repede.  

Dezvoltarea agriculturii este importantă şi din punct de vedere social, dat fiind că 

majoritatea populaţiei lucrează în agricultură. Dezvoltarea industriei prin agricultură va conduce la 

apariţia de noi locuri de muncă, asigurându-se condiţii pentru o dezvoltare durabilă. 

Principalele obiective avute în vedere pentru dezvoltarea agriculturii vizează 

următoarele: 

 Modernizarea exploataţiilor agricole, 

 Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii, 

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole, 

 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii, 

 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, 

 Înfiinţarea grupurilor de producători, 

 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori. 

Astfel, obiectivul general al dezvoltării sectorului primar vizează transformarea 

agriculturii într-o activitate performantă şi diversificată prin stimularea activităţilor în domeniu. 

Prin urmare, dezvoltarea durabilă a agriculturii locale presupune: 

 diminuarea costurilor de producţie prin stimularea asocierii exploataţiilor agricole 

individuale;  

 ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi îmbunătăţirea parametrilor calitativi ai 

acesteia; 

 diversificarea activităţilor agricole şi a serviciilor conexe agriculturii în scopul creşterii 

veniturilor, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi eficientizării economiei gospodăriilor rurale; 

 realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea şi prevenirea alunecărilor 

de teren, a eroziunii solului şi îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor; 

 creşterea calităţii produselor pentru ca acestea să devină competitive, atât pe pieţele locale, 

cât şi externe,  

 îmbunătăţirea condiţiilor de igenă şi de creştere a animalelor;  



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

323/413 

 

 conservarea și protecția mediului înconjurător; 

 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 orașului 

Ștefănești impune luarea unor măsuri, adaptate condiţiilor sociale şi pedoclimatice ale zonei: 

1. creşterea nivelului mecanizării 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. stimularea înfiinţării de asociaţii agricole, stimularea comasării terenurilor în vederea 

prelucrării cât mai eficiente şi cu randament sporit a terenului agricol, creându-se premisele unei 

agriculturi rentabile;  

3. susţinerea unor măsuri care să asigure premisele comasării terenurilor; 

4. eficientizarea activităţilor agricole din oraș (în extravilan) prin concentrarea 

proprietăţilor agricole de mici dimensiuni în asociaţii agricole; 

 5. utilizarea de semințe selecționate și certificate la însămânțări; 

 6. mecanizarea lucrărilor agricole pentru a mări productivitatea și a înlocui forța de muncă 

îmbătrânită; 

 7. cultura unor plante cu valoare ridicată la desfacere (soia, sorg, rapiță, floarea soarelui, etc.) 

și căutate pe piața internațională; 

 8. aplicarea agrotehnicilor specifice fiecărui tip de sol și a irigațiilor astfel încât să nu se 

producă sărăturarea solurilor datorită excesului de umiditate; 

 9.  stimularea fermelor mici (a căror potenţial de aprovizionare a pieţelor locale este 

insuficient exploatat) ca soluţie de dezvoltare a agriculturii pe termen lung; 

 10. asistenţă tehnică şi logistică acordată fermierilor, în vederea realizării de proiecte viabile 

pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă care sa conducă la modernizarea exploataţiilor 

agricole şi silvice; 

 11. promovarea unor metode de producţie agricolă care vizează protecţia mediului 

(agricultură ecologică);  

 12.  identificarea unor modalităţi de susţinere a tinerilor fermieri şi măsuri de lobby pentru 

transferul exploataţiilor agricole conduse de persoanele în vârstă către persoanele tinere; 

 13.  diversificarea producţiei agricole prin: 

 dezvoltarea pomiculturii şi a viticulturii, soluţie adecvată de altfel şi pentru 

prevenirea şi combaterea alunecărilor de teren; 

 dezvoltarea legumiculturii, ca urmare a favorabilității de care se bucură orașul 

Ștefănești pentru această cultură – construirea de sere și solarii pentru 

agricultură;  

 iniţierea şi dezvoltarea fermelor de produse agricole alternative, de exemplu 

cultivarea şi procesarea ciupercilor de cultură, creșterea prepelițelor (investiții ce 

pot fi finanțate cu fonduri europene);  

 înființarea de culturi alternative de exemplu culturi de plante aromatice, 

plante medicinale; 

 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.),  

 valorificarea potenţialului melifer al pomilor fructiferi, păşunilor, fâneţelor 

prin dezvoltarea apiculturii; 

14. valorificarea produselor agricole prin înfiinţarea unui centru de colectare şi preluare a 

acestora;  

15. facilitarea accesului produselor locale la pieţele de desfacere a produselor prin: 
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 Asocierea producătorilor locali, 

 Crearea de branduri pentru produsele locale, 

 Participarea la târguri naţionale şi internaţionale pentru promovarea produselor 

locale; 

 16. 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; 

17. sprijinirea înfiinţării asociaţiilor crescătorilor de animale;  

 18. realizarea de asolamente pentru mărirea capacităţii productive a solului; 

 19. 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; 

 20. utilizarea unor practici agricole specifice agriculturii ecologice: 

   - rotaţia culturilor; 

- 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;  

 21. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecţie creşterea ovinelor şi bovinelor 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 oraș.  

 22. respectarea normelor fito-sanitare şi sanitar-veterinare asigurându-se premisele 

dezvoltării unei agriculturi biologice; 

 23. conceperea şi implementarea unui sistem de management al apei la nivel de micro-

fermă, fermă şi la nivel de oraș (sisteme de drenaj, furnizarea apei). 

 

Dezvoltarea agriculturii și creșterea producției agricole sunt dependente de calitatea 

solurilor. Prin urmare, sunt necesare măsuri pentru combaterea fenomenelor de degradare a 

solurilor care pot cauza diminarea producției agricole:  

- realizarea de lucrări de împădurire în zonele afectate de alunecări prin plantaţii silvice de 

protecţie (salcâmi) / înfiinţarea de plantaţii pomicole, plantaţii viticole, care au rol de 

fixare a solului prin sistemul radicular; 

- aplicarea de îngrășăminte organice pentru creșterea fertilității solurilor; 

- înfiinţarea de perdele forestiere, înierbarea sau împădurirea versanţilor cu înclinare mai 

mare de 20; 

- transformarea în fâneţe a terenurilor puternic erodate şi cu risc de deplasare a terenului 

(strat ierbos protector); 

- utilizarea în culturile agricole de pe terenurile expuse eroziunii a plantelor agricole cu 

grad ridicat de protecţie, în special leguminoase şi graminee perene, urmate de cereale 

păioase şi culturi furajere anuale; 

- realizare drumurilor de exploatare agricole în zig-zag, de-a lungul curbelor de nivel; 
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- implementarea agrotehnicii antierozionale, efectuarea lucrărilor agrotehnice pe direcţia 

generală a curbelor de nivel (în lungul versanţilor şi nu perpendicular pe versant);  

- cultivarea culturilor agricole în fâşii alternative cu benzi înierbate - sistemul de benzi 

înierbate se aplică pe terenuri cu pante între 8-20%, realizându-se dintr-un amestec de 

leguminoase cu graminee perene. Scopul lor principal este reţinerea materialului solid;  

- sunt necesare lucrări pentru întreţinerea păşunilor – ca bază furajeră pentru creşterea 

animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării păşunilor afectate de alunecări de 

teren prin întreruperea temporară a păşunatului şi măsuri pentru refacerea covorului 

vegetal: compartimentarea păşunii pe tarlale şi utilizarea alternativă a perimetrelor 

respective;  

- înfiinţarea unor benzi de protecţie naturală împotriva păşunatului abuziv. 

 

Dezvoltarea servicilor din agricultură: 

- înfiinţarea în oraș a unui centru de consultanţă agricolă în vederea formării profesionale şi 

informării agricultorilor; 

- crearea unor structuri cu profil de servicii care să asigure pentru producătorii agricoli 

lucrări de mecanizare, activităţi de întreţinere şi reparare a maşinilor şi utilajelor agricole, 

aprovizionarea cu îngrăşăminte chimice şi seminţe de calitate, preluarea şi valorificarea produselor, 

etc.. 

 

 

3.4.2. Sectorul secundar 

 

Orașul Ștefănești, deși declarat așezare urbană încă din anul 2004, are o economie 

preponderent agricolă. Ca activități industriale sunt prezente doar unități de morărit și panificație și 

unitpși care se ocupă de industrializarea primară a lemnului.  

În cadrul PATJ Botoșani, pentru dezvoltarea sectorului productiv se au în 

vedere următoarele măsuri:  
 

Sprijinirea întreprinzătorilor privați 

Întreprinzătorii care intenționează să-și dezvolte afacerea din domeniul industrial vor fi 

sprijiniți prin scutirea de taxe locale, dar și prin atragerea de surse de finanțare externă în cadrul 

unor parteneriate public-privat. 

 
Încurajarea viabilității economice 

În primă fază se manifestă prin eliminarea ramurilor de producție care se dovedesc a fi 

ineficiente și a doua etapă prin încurajarea industriei textile, a maselor plastice, încălțămintei, 

construcției de mașini, mobilei, sticlăriei și porțelanurilor. 

 

 
Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate 

Se poate concretiza prin introducerea unor noi sisteme de ecologizare a siturilor abandonate. 

O dată adus gradul de poluare la parametri acceptabili locația poate fi reintrodusă în circuitul 

economic activând în domenii conexe celui anterior 

 

Crearea unor noi locuri de muncă 

Se va realiza o dată cu reorientarea investițiilor către activitățile industriale și de construcții 

care arată potențial de dezvoltare, automat translându-se în noi oportunități de angajare. 
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Având în vedere specificul predominant agricol al economiei localităților 

componente ale orașului Ștefănești, există potențial pentru dezvoltarea 

sectorului de prelucrare a producției agricole, prin urmare, dezvoltarea 

industriei alimentare.  
De asemenea, pentru creștere valorii adăugate a produselor lemnoase care în prezent, în 

orașul Ștefănești se prelucrează doar la nivel primar, se recomandă creșterea nivelului de procesare 

și obținerea de produse finite, cum este de exemplu mobila.  

Măsurile propuse pentru dezvoltarea sectorului productiv din orașul Ștefănești vizează 

următoarele: 

 Stimularea înființării și dezvoltării de micro-întreprinderi în domeniul 

productiv;  

 Asigurarea unor terenuri pentru investiții și amenajarea unui parc industrial în 

localitatea Stânca;  

 Dezvoltarea produselor agroalimentare tradiţionale şi ecologice: 

 orientarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime locale spre "produse ecologice", 

produse "de nişă" şi mărci locale care să reprezinte branduri pentru orașul Ștefănești (de 

ex. produse lactate, dulceţuri, compoturi, miere, etc.); 

 colectarea, uscarea şi ambalarea de plante aromatice şi plante medicinale;  

 Revigorarea producţiei artizanale şi a meşteşugurilor artistice, prin 

identificarea și sprijinirea micilor meșteri tradiţionali din orașul Ștefănești;  

 Dezvoltarea şi punerea în valoare a activităţilor meşteşugăreşti reconsiderarea 

meseriilor tradiţionale şi valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor locale prin: 

 Investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat şi a altor 

activități tradiționale non-agricole cu specific local: 

o dezvoltarea atelierelor de prelucrare a pieilor şi confecţionare a 

obiectelor tradiţionale de îmbrăcăminte (cojoace, căciuli, etc.), 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; 

o înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti de împletituri din nuiele (mobilier 

din nuiele, răchită, papură și stuf, obiecte decorative, obiecte casnice, 

etc);  

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 orașului, extinderea și modernizarea reţelei de 

alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare, alimentarea cu gaz metan, dezvoltarea 

sistemului local de management al deșeurilor, îmbunătăţirea serviciilor de telecomunicaţii, în 

special accesul la Internet;  

- susţinerea dezvoltării IMM-urilor şi stimularea implicării într-o mai mare măsură a micului 

antreprenorat local;  

- organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare profesională a populaţiei active din oraș; 

- organizarea de întâlniri periodice între reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai 

Consiliului Local Ștefănești în vederea identificării de noi oportunităţi de afaceri. 
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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:  

- înfiinţarea unor magazine specializate de tip minimarket pentru eliminarea magazinelor 

neconforme; 

- asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi produselor comercializate; 

- diversificarea bunurilor comercializate în orașul Ștefănești şi formarea unei structuri a 

bunurilor comercializate în concordaţă cu cerinţele pieţei; 

- asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor cu respectarea normelor igienico-sanitare;  

- modernizarea pieței din localitatea Ștefănești;  

 

Având în vedere că orașul Ștefănești este localitate de frontieră, în viitor se propune 

amenajarea unei zone economice libere care să stimuleze dezvoltarea economică pe ambele maluri 

ale Prutului, creșterea traficului de mărfuri, aplicarea de facilități vamale, facilități fiscale, facilități 

comerciale, amenajarea unor depozite și magazii de mărfuri, crearea unui centru de transport și 

chiar de transbordare a mărfurilor în eventualitatea în care, conform prevederilor Secțiunii I – 

Rețele de Transport din Planul de Amenajare a Teritoriului Național, orașul Ștefănești va deveni și 

port la Prut care va fi navigabil între Dunăre și nodul hidrotehnice Stânca – Costești.  

 

Dezvoltarea sectorului de servicii private pentru populaţie este încă subdezvoltat, fiind 

necesară înfiinţarea unor unităţi care să răspundă necesităţilor populaţiei locale:  

- înfiinţarea de unităţi de prestări servicii în domeniul întreţinerii şi reparării aparatelor 

electrocasnice, electrotehnice, depanare, radio - TV; 

- înfiinţarea de unităţi de prestări servicii pentru repararea încălţămintei şi croitorie;  

- înfiinţarea de unități prestatoare de servicii de înfrumuseţare - frizerie, coafură;  

- atragerea în comunitate a reprezentanţilor serviciilor bancare pentru facilitarea accesului 

antreprenorilor rurali la sistemul de credit pentru diverse afaceri; 

- înfiinţarea de unităţi ce prestează servicii de reparare şi întreţinere a autoturismelor;  

- înfiinţarea de unităţi ce prestează servicii de conectare și difuzare internet; 

- servicii reparații mașini, unelte şi obiecte casnice.  

 

 

3.4.3.2. Transporturile 

 

Circulaţia rutieră în orașul Ștefănești se realizează prin intermediul drumurilor naționale DN 

29 D, DN 29 E, DN 24 C, a drumului județean DJ 294 B, la care se racordează reţeaua de drumuri 

comunale şi de străzi existente şi propuse pentru deservirea locuinţelor şi dotărilor. Pentru 

îmbunătăţirea circulaţiei şi în conformitate cu planurile de dezvoltare a infrastructurii se prevăd 

următoarele: 

- modernizarea drumului județean DJ 294 B, km 0+000 – 2+400;  

- modernizarea drumului comunal DC 23 Stânca – Năstase; 

- reabilitarea drumului comunal DC 33 A Bobulești – Românești (km 0+000 – 2+500); 

- reabilitarea drumului comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți (km 0+000 – 1+000); 

- refacere pod peste râul Bașeu;  

- modernizarea infrastructurii de acces exploataţii agricole în orașul Ștefănești – 

modernizarea drumurilor de exploatare; 

- pietruirea drumurilor săteşti de pământ;  
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- amenajarea sistemului de colectare a apelor pluviale, atât de-a lungul drumurilor 

existente cât și în zonele de extinderi ale intravilanului; 

 - marcarea corespunzătoare a drumurilor care străbat teritoriul orașului Ștefănești;  

 - amenajare intersecțiilor între drumul județean DJ 294 B și DN 24 C; 

 - decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi 

nemodernizate în vederea colectării apelor pluviale şi prevenirii degradării suprafeţei carosabile; 

- amenajarea de parcări la instituțiile publice (primărie, poliție, cămine culturale, unități 

de învățământ, biserici, unități medicale); 

- extinderea rețelei de drumuri în zonele de extinderi ale intravilanului propus al 

localităților orașului Ștefănești; 

 - reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza orașului Ștefănești 

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

 - realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală, în special de-a lungul drumurilor 

naționale din intravilanul localităților.  

 

Este recomandat ca lucrările de modernizare a drumurilor să se facă concomitent cu 

echiparea cu utilităţi a localităţilor orașului.  

Organizarea intravilanului prin propunerile din documentaţia P.U.G. impune trasarea de noi 

accese. In planşele de propuneri s-au trasat drumuri orientative, definitivarea urmând să se facă pe 

baza unor studii de specialitate ulterioare, avându-se în vedere că se impune trecerea terenurilor 

respective în domeniul public. 

Profilele de drumuri, figurate în planşa "Reglementări" au ţinut seama de profilele tramei 

existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face 

conform cu prevederile R.L.U. (vezi Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile rurale - M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV.1998). 

 

 

3.4.3.3. Serviciile de sănătate şi asistenţă socială 

 

Propunerile pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi asistenţă socială a populaţiei 

orașului Ștefănești sunt următoarele: 

- asigurarea unei locuinţe de serviciu pentru medicii care deservesc orașul / pentru 

asigurarea serviciului de urgență pe timpul nopții; 

- achiziționarea de echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității 

Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență, acordării asistenței medicale de 

urgență și a primului ajutor calificat – Proiect Transfrontalier România-Ucraina 

(Cernăuți, C.J. Botoșani, ISUJ Botoșani, Primăria Ștefănești); 

- modernizarea Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești – Proiect Transfrontalier 

România – Ucraina – Moldova 2007-2013. Partener Consiliul Raional Soroca. 

- 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; 

- implicarea medicilor în activităţi de educaţie în domeniul profilaxiei unor boli 

specifice elevilor şi în prevenirea unor deprinderi comportamentale nocive pentru 

sănătate; 

- asigurarea condiţiilor de igienă şi educaţie pentru sănătate în şcolile şi grădiniţele din 

oraș; 

- înfiinţarea unui Centru de Asistență pentru Persoane Vârstnice; 

- având în vedere numărul ridicat de elevi provenind din familii cu probleme sociale 

(sărăcie, familii de etnie romă) se propune înființarea unui Centru de Zi pentru copiii 
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aflați în dificultate, care să ofere copiilor îngrijire, programe educative și distractive, 

consiliere - pe timpul zilei; 

- sensibilizarea instituţiilor/organizaţiilor şi firmelor în realizarea activităţilor caritabile 

pentru persoanele marginalizate/ vulnerabile din punct de vedere social; 

- atragerea şi implicarea voluntarilor în furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice; 

- înfiinţarea unui cabinet de consiliere psihologică pentru copiii ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate; 

- implementarea unui sistem de îngrijire şi asistenţă la domiciliu pentru persoanele 

dezavantajate (persoane în vârstă sau cu dizabilităţi); 

 

 

3.4.3.4. Învăţământul 

 

 Obiectivele dezvoltării învăţământului în orașul Ștefănești se referă la: 

 asigurarea accesului egal la educaţie; 

 combaterea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului şcolar, obţinerea de 

rezultate performante la testele naţionale; 

 îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ;  

 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: 

- introducerea utilităților (apă curentă, canalizare, grupuri sanitare interioare) la toate 

unitățile de învățământ din oraș;  

- amenajarea de baze sportive moderne în cadrul şcolilor cu clasele I – VIII din oraș 

(Ștefănești și Bobulești): 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 spaţii de joacă pentru grădiniţe şi dotarea lor cu leagăne, topogane, etc;  

- modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare din unitățile de învățământ: 

retroproiectoare, videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite 

discipline, etc.; 

- direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare (de fizică, chimie, 

biologie) / modernizarea şi dotarea cu materiale şi mijloace de învăţământ a 

laboratoarelor existente; 

- modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: table magnetice, 

hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, planşe tematice, planşe murale, 

microscoape, etc.; 

- informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi specifice organizate 

la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile metodice, cercuri pedagogice; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind folosirea tehnicii de 

calcul moderne şi a softurilor educaţionale; 

- organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri cultural - artistice; 

- realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de finanţare în învăţământ; 

- încurajarea elevilor pentru urmarea și finalizarea învățământului liceal; 
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3.4.3.5. Cultura, activităţile meşteşteşugăreşti tradiţionale 

 

- reabilitarea și modernizarea sediului Casei de Cultură din localitatea Ștefănești;  

- reabilitarea Căminului Cultural din satul Bobulești;  

- dotarea căminului cultural în vederea bunei desfăşurări a activităţilor cultural – artistice: 

aparatură şi echipamente necesare proiectării filmelor, aparatură audio – video, etc., 

acces la Internet;  

- amenajarea şi dotarea sălii de spectacole şi festivităţi: amenajarea scenei, iluminare, 

sonorizare, mobilier;  

- revitalizarea activităţii căminului cultural prin organizarea de activităţi educative, 

cultural - artistice, expoziţionale, instructive,  

- reabilitarea clădirii (reparații capitale) în care a funcționat începând din 1989 Muzeul 

“Ștefan Luchian“ și punerea în funcțiune a muzeului propriu-zis prin repopularea cu 

exponatele depozitate în magaziile Muzeului Județean de Istorie din municipiul 

Botoșani; 

- organizarea în cadrul Muzeului “Ștefan Luchian” a diferite evenimente, cum ar fi 

expoziţii, tabere de creaţie, schimburi de experienţă între muzeografi, artişti plastici, 

oameni de cultură; 

- reabilitarea clădirii în care a funcționat muzeul “Casa Satului” din satul Bobulești și 

organizarea de activități tradiționale și meșteșugărești specifice zonei;  

- reabilitarea (reparații capitale, consolidare) imobilului în care a funcționat fostul 

cinematograf “Prutul” și darea în folosință în scop cultural-educativ sau reluarea 

activității inițiale;  

- modernizarea spațiului în care funcționează Biblioteca Orășenească Ștefănești, 

introducerea unor calculatoare pentru consultarea fondului de carte al bibliotecii;  

- înnoirea fondului de carte al bibliotecii orășenești precum şi a bibliotecilor şcolare 

completarea cu materiale şcolare şi de cultură generală: atlase geografice, atlase 

botanice, atlase istorice, dicţionare, albume de artă, reviste de cultură şi educaţie; 

- iniţierea unor activităţi care să determine conştientizarea valorilor tradiţionale şi 

etnografice ale orașului de către populaţia locală;  

- organizarea în cadrul Casei de Cultură a orașului Ștefănești a unor evenimente culturale, 

educaționale, sociale; de ex. învăţarea dansurilor populare, revitalizarea meşteşugurilor 

locale prin organizarea unor ateliere meşteşugăreşti, ateliere de creaţie;  

- asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural - artistice în cadrul 

şcolilor, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi extracurriculare, etc.). 

 

 

REGLEMENTĂRI URBANISTICE PRIVIND PROTEJAREA 

MONUMENTELOR ISTORICE ȘI SITURILOR ARHEOLOGICE 

CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE 
 

Pe teritoriul orașului Ștefănești nu sunt prezente monumente istorice de valoare naţională şi 

universală (categoria A). Sunt prezente însă monumente istorice de categorie B, de interes local:  

 

COD LMI  DENUMIRE  LOCALIZARE  DATARE  

BT-I-s-B-01831 Situl arheologic de la Stânca sat STÂNCA; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI, 

"Deasupra 

Eneolitic, 

cultura 

Cucuteni  
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COD LMI  DENUMIRE  LOCALIZARE  DATARE  

Scruntarului” La 1 

km NE de sat 

BT-I-s-B-01838 Situl arheologic de la 

Ştefăneşti, punct “Stârcea” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI, 

"La Stârcea” La 

marginea de E a 

satului 

 

BT-I-m-B-01838.01 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. XV - 

XVI Epocă 

medievală 

BT-I-m-B-01838.02 Necropola sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. IV - V 

Epoca 

migraţiilor 

BT-I-m-B-01838.03 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. VI - V 

a. Chr. 

Hallstat 

BT-I-m-B-01838.04 Aşezare sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

Eneolitic, 

cultura 

Cucuteni 

BT-II-a-B-02019 Ansamblul bisericii "Cuvioasa 

Paraschiva” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

Sf. sec. 

XVIII 

BT-II-m-B-02019.01 Biserica "Cuvioasa 

Paraschiva” 

sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1640 

BT-II-m-B-02019.02 Turn clopotniţă sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1640 

BT-II-m-B-02020 Casă cu prăvălii sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

sec. XIX 

BT-II-m-B-02021 Casă sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1933 

BT-II-m-B-02022 Hală de carne sat ŞTEFĂNEŞTI; 

oraş 

ŞTEFĂNEŞTI 

1890 

Sursa: http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf 
 

 Conform Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, TITLUL II: 

Protejarea monumentelor istorice, CAPITOLUL I: Monumentele istorice, Art. 9 - (1), pentru 

fiecare monument istoric se instituie zona de protecţie, prin care se asigură conservarea integrată a 

monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural.  

 Zona de protecţie din jurul unui monument este o porţiune de teren delimitată şi trecută în 

regulamentul local de urbanism pe care nu se pot face construcţii, plantaţii şi alte lucrări care ar 

pune în pericol, ar polua, ar diminua vizibilitatea, ar pune în pericol eventualele vestigii arheologice 

http://arhiva.cultura.ro/Files/GenericFiles/LMI-2010.pdf
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subterane aflate sub sau în imediata vecinătate a monumentului, decât . Este o zonă-tampon între 

monument şi mediul înconjurător actual. 

  Pentru monumentele istorice situate în intravilanul orașului Ștefănești (ansamblul 

bisericii “Cuvioasa Paraschiva”, casă cu prăvălii, casă și hală de carne) se va institui o zonă de 

protecție de 100 m (fiind vorba despre o localitate urbană) de la limita parcelei.  

 

  Conform Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, TITLUL II: 

Protejarea monumentelor istorice, CAPITOLUL I: Monumentele istorice: 
 
ART. 9 

(1) Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecție, delimitată, pe baza reperelor 

topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief, și caracteristicile monumentului 

istoric, după caz, prin care se asigură conservarea integrată, și punerea în valoare a monumentului istoric și a 

cadrului său construit sau natural. 

(2) Delimitarea și instituirea zonei de protecție se realizează, simultan cu clasarea bunului imobil ca 

monument istoric, în condițiile legii. 

(3) Autoritățile publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente 

zonele de protecție delimitate conform alin. (2). 

(4) În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică, și reglementări speciale de construire 

prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii. 

(5) În zonele de protecție a monumentelor istorice care sunt lăcașuri de cult este interzisă, desfășurarea în aer 

liber, în perioada în care în cadrul acestora se desfășoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin 

poluarea sonoră sau vizuală, pe care o produc, pot impieta asupra desfășurării serviciului religios. 

(6) Prin excepție, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul Autorității 

religioase care administrează lăcașul, în condiții care să nu împieteze asupra desfășurării serviciului religios. 

 

ART. 10 

(1) Monumentele istorice sunt protejate indiferent de regimul lor de proprietate sau de starea lor de 

conservare. 

(2) Protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă, economico-

socială, turistică, urbanistică și de amenajare a teritoriului, la nivel național și local. 

(3) Exproprierea pentru cauză de utilitate publică a monumentelor istorice și a zonelor de protecție a acestora 

sau instituirea unor servituți poate fi inițiată și aplicată numai cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor. 

(4) Aplicarea de servituți care au drept consecință desființarea, distrugerea parțială sau degradarea 

monumentelor istorice și a zonelor lor de protecție este interzisă. 

 

ART. 11 

(1) Orice intervenție asupra monumentelor istorice și asupra imobilelor din zona lor de protecție, precum și 

orice modificare a situației juridice a monumentelor istorice se fac numai în condițiile stabilite prin prezenta 

lege. 

(2) Desființarea, distrugerea parțială sau totală, profanarea, precum și degradarea monumentelor istorice sunt 

interzise și se sancționează conform legii. 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

333/413 

 

 Conform Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, TITLUL II: 

Protejarea monumentelor istorice, CAPITOLUL 3: Intervenții asupra monumentelor istorice: 
 
ART. 23 

(1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către 

Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Cultelor. 

(2) În sensul prezentei legi, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt: 

a) toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări 

peisagistice și de punere în valoare, care modifică substanța sau aspectul monumentelor istorice; 

b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice; 

c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcții de protecție, piese de mobilier fix, de 

panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe și în monumente istorice; 

d) schimbări ale funcțiunii sau destinației monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare; 

e) strămutarea monumentelor istorice; 

f) amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de 

protecție a monumentelor istorice. 

(3) Autorizația de construire, autorizația de desființare, precum și autorizațiile referitoare la intervențiile 

prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza și în conformitate cu avizul Ministerului Culturii și 

Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Cultelor și cu celelalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(4) Autorizațiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituțiilor abilitate pr in lege și fără respectarea 

condițiilor acestora, sunt nule de drept. 

(5) Obligația privind folosința monumentului istoric face parte integrantă din Cartea tehnică a construcției. În 

situația în care aceasta nu există obligația privind folosința monumentului istoric ține locul documentației 

tehnice de utilizare a bunului imobil, în condițiile legii. 

 

ART. 24 

(1) Intervențiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în 

zone de protecție a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului 

Ministerului Culturii și Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și 

Cultelor și a celorlalte avize, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

(2) Toate intervențiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a 

funcțiunii sau a destinației, de întreținere sau de reparații curente, indiferent de sursa lor de finanțare și de 

regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspecția și controlul propriu  

ale Ministerului Culturii și Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Cultelor, cu personal atestat, în condițiile legii. 

(3) În condițiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care încalcă avizele de 

specialitate, personalul de inspecție abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să 

aplice sancțiuni și, după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să sesizeze organele de cercetare 

penală. 

(4) Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor 

și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și / sau specialișți atestați de către Ministerul Culturii 

și Cultelor, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor 

Istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții. 

(5) Protejarea și conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice, mase decopertate 

se fac, în condițiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului științific al șantierului și a 

instituției organizatoare. 
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 Conform Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, TITLUL IV: 

Responsabilitățile proprietarilor de monumente istorice și ale autorităților administrației 

publice locale, CAPITOLUL 2: Atribuțiile autorităților administrației publice locale: 
 
ART. 45 

(1) În vederea protejării monumentelor istorice și a respectării prevederilor legale în acest domeniu 

autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții: 

a) cooperează cu organismele de specialitate și cu instituțiile publice cu responsabilități în domeniul 

protejării monumentelor istorice și asigură punerea în aplicare și respectarea deciziilor acestora; 

b) asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, 

respectiv orașului sau comunei, precum și a celor abandonate sau aflate în litigiu, 

alocând resurse financiare în acest scop; 

c) cooperează cu ceilalți proprietari sau administratori de monumente istorice; 

d) se pot asocia între ele, precum și cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare 

a monumentelor istorice și pot înființa în acest scop instituții și servicii publice de interes local; 

e) participă la finanțarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare 

în acest scop în bugetele pe care le administrează; 

f) cuprind în programele de dezvoltare economico-socială și urbanistică, respectiv de amenajare a 

teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează și aprobă 

documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care 

conțin monumente istorice; 

g) iau măsurile tehnice și administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice; 

h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de 

serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice; 

i) elaborează planurile anuale de gestiune și protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul 

unității administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial și asigură monitorizarea 

acestora prin personalul propriu. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să realizeze studiile de fundamentare, delimitare și 

instituire a zonelor de protecție a monumentelor istorice, folosind numai personal de 

specialitate atestat. 

 

ART. 46 

(1) Pentru protejarea monumentelor istorice din unitățile administrativ-teritoriale de competență consiliile 

locale au următoarele atribuții: 

a) colaborează cu Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Județean, respectiv a 

municipiului București, furnizând acesteia toate informațiile actualizate din domeniul protejării 

monumentelor istorice; 

b) în vederea întocmirii sau modificării planurilor urbanistice generale sau a planurilor urbanistice zonale ale 

localităților, asigură elaborarea documentației pentru delimitarea zonelor de protecție a monumentelor 

istorice; 

c) prevăd, în termen de 12 luni de la clasarea monumentelor istorice, fondurile bugetare necesare pentru 

elaborarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și a regulamentelor aferente; 

d) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecție a monumentelor istorice și  

pentru zonele construite protejate și le aprobă numai pe baza și în condițiile avizului Ministerului Culturii și 

Cultelor sau al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, după caz; 

e) elaborează sau, după caz, aprobă programe ori măsuri administrative, bugetare sau fiscale speciale de 

prevenire a degradării monumentelor istorice și a zonelor protejate din municipiul, 

orașul sau comuna respectivă cu respectarea avizului Ministerului Culturii și Cultelor sau al serviciilor 

publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, după caz; 

f) la solicitarea direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a 

municipiului București, împreună cu organele de poliție, interzic circulația vehiculelor grele și transportul de 

materiale explozive în zona de protecție a monumentelor istorice; 
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g) colaborează cu compartimentele specializate ale altor autorități ale administrației publice locale în cazul în 

care monumentele istorice și zonele de protecție a acestora se află pe teritoriul mai multor unități 

administrativ-teritoriale. 

 

(2) La data emiterii autorizațiilor de construcție sau de desființare, pentru lucrări ce urmează a se executa la 

monumente istorice, în zonele de protecție a acestora sau în zonele construite protejate, autoritățile emitente 

ale autorizațiilor transmit copii ale acestor documente serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului 

Culturii și Cultelor. 

 

ART. 47 

Primarul are următoarele atribuții specifice: 

a) verifică existența tuturor avizelor de specialitate în domeniul monumentelor istorice și conformitatea 

autorizației cu prevederile acestora, precum și îndeplinirea dispozițiilor cuprinse în Obligația privind 

folosința monumentului istoric, conform prevederilor legale, asigură menționarea 

în autorizație a tuturor condițiilor conținute în avize la autorizarea lucrărilor asupra monumentelor istorice și 

asupra imobilelor situate în zona lor de protecție, respectiv la eliberarea pentru acestea a 

autorizației de funcționare; 

b) ia măsuri pentru autorizarea cu prioritate a documentațiilor tehnice care se referă la intervenții asupra 

monumentelor istorice; 

c) dispune oprirea oricăror lucrări de construire sau de desființare în situația descoperirii de vestigii 

arheologice, hotărâte și, după caz, organizează paza acestora și anunță, în cel mai scurt timp, direcția pentru 

cultură, culte și patrimoniul cultural național județean, respectiv a municipiului București; 

d) asigură, prin aportul propriu de specialitate și în colaborare cu direcția pentru cultură, culte, și patrimoniul 

cultural național județean, respectiv a municipiului București, aplicarea însemnelor 

distinctive și a siglelor de monumente istorice și controlează întreținerea lor de către proprietar; 

e) asigură paza și protecția monumentelor istorice aflate în domeniul public și privat al statului și al unităților 

administrativ-teritoriale, precum și ale monumentelor istorice abandonate sau aflate 

în litigiu, semnalând de urgență, direcției pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 

județene, respectiv a municipiului București, orice caz de nerespectare a legii; 

f) asigură efectuarea, împreună cu serviciile publice de pompieri, de acțiuni de prevenire și stingere a 

incendiilor la monumente istorice. 

 

Pe teritoriul orașului Ștefănești sunt localizate un număr de 46 situri arheologice. În cazul 

siturilor arheologice identificate pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești se aplică 

prevederile din O.G. nr. 43./2000, republicată în 2007, astfel: 
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 Capitolul II – Protejarea patrimoniului arheologic 

 
ART. 5 

 

(1) Prin protejarea bunurilor de patrimoniu arheologic si a terenurilor din zonele definite la art. 2 alin. (1) lit. 

j) si k) se intelege adoptarea masurilor stiintifice, administrative si tehnice care urmaresc pastrarea vestigiilor 

descoperite intamplator sau ca urmare a cercetarii arheologice pana la clasarea bunurilor respective ori pana 

la finalizarea cercetarii arheologice, prin instituirea de obligatii in sarcina proprietarilor, administratorilor sau 

titularilor de alte drepturi reale asupra terenurilor care contin ori au continut bunurile de patrimoniu 

arheologic respective, precum si 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 si cercetat este reglementat de legislatia 

in vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice si a bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul 

cultural national.  

 

(5) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica, prevazut la alin. (3), este emis de serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, cu obligatia acestora de instiintare a directiei de 

specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 10 zile.  

 

(6) Cercetarile arheologice preventive si supravegherea arheologica sunt obligatorii in cadrul proiectelor de 

restaurare; supravegherea arheologica este inclusa in devizul constructorului, urmand ca decontarea sa se 

realizeze pe baza raportului de cercetare intocmit de arheolog.  

 

(7) Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protecția 

acordată zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.  

 

(8) In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 

alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate 

depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea 

cercetarii si stabilirii regimului de protejare.  

 

(9) Cercetarile arheologice se efectueaza numai pe baza autorizatiei emise de Ministerul Culturii si Cultelor 

si in conformitate cu aceasta, in conditiile prezentei ordonante.  

 

(10) Persoanele fizice si juridice care detin si/sau comercializeaza detectoare de metale sunt obligate sa 

obtina in prealabil autorizatia inspectoratului de politie al judetului respectiv, a Directiei Generale de Politie 

a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, sediul, si sa se 

inregistreze la aceste autoritati.  

 

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplica unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii, Ministerului 

Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza.  
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(12) In vederea detinerii detectoarelor de metale de catre personalul de specialitate atestat si inscris in 

Registrul arheologilor, acesta are obligatia ca, inainte de a obtine autorizatia prevazuta la alin. (10), sa obtina 

avizul prealabil emis de Ministerul Culturii si Cultelor.  

 

13) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic 

prioritar si in toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile 

emise de Ministerul Culturii si Cultelor.  

 

(14) Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit 

arheologic, conform legii.  

 

(15) Autorizarea lucrarilor de construire sau de desfiintare din zonele cu patrimoniu arheologic se aproba 

numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.  

 

(16) In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator, in conditiile prevederilor alin. (8), 

pana la descarcarea de sarcina arheologica, autorizarea de construire se suspenda sau, dupa caz, primarul 

unitatii administrativ-teritoriale dispune intreruperea oricarei alte activitati, in conformitate cu avizul 

serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, si se instituie regimul de supraveghere 

sau sapatura arheologica.  

 

(17) In cazul proiectelor de infrastructura de transport de interes national, Certificatul de descarcare de 

sarcina arheologica se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redata activitatilor umane curente. 

 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000, republicată în 2007,  

CAPITOLUL IV: Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul 

patrimoniului arheologic 

 
Art. 19 
În vederea protejării patrimoniului arheologic și a respectării prevederilor legale în acest domeniu 

autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții:  

a) coopereaza cu organismele si institutiile publice cu responsabilitati in domeniul protejarii 

patrimoniului arheologic pentru punerea in aplicare si respectarea masurilor si deciziilor acestora;  

b) asigura protejarea patrimoniului arheologic rezultat ca urmare a cercetarilor arheologice 

sistematice sau preventive si a descoperirilor arheologice intamplatoare, aflate in domeniul public ori privat 

al unitatilor administrativ-teritoriale respective, alocand resurse financiare in acest scop;  

c) pot colabora cu persoane fizice sau juridice de drept public ori privat pentru finantarea cercetarii si 

punerea in valoare a descoperirilor arheologice; 

d) finanteaza cercetarea arheologica in vederea descarcarii de sarcina arheologica a terenurilor pe 

care se efectueaza lucrari publice pentru care sunt ordonatori principali de credite, prevazand distinct sumele 

necesare in acest scop, potrivit prevederilor prezentei ordonante;  

e) cuprind in programele de dezvoltare economico-sociala si urbanistica, respectiv de amenajare a 

teritoriului, obiective specifice privind protejarea patrimoniului arheologic;  

f) aproba documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, in conformitate cu avizele de 

specialitate ale Ministerului Culturii si Cultelor, si elaboreaza sau modifica astfel de documentatii in scopul 

stabilirii de masuri de protejare a patrimoniului arheologic evidentiat intamplator ori ca urmare a cercetarilor 

arheologice preventive, potrivit legii;  

g) elibereaza autorizatia de construire si desfiintare numai pe baza si in conformitate cu avizul 

Ministerului Culturii si Cultelor, pentru lucrari in zone cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat, 

descoperit intamplator sau de interes arheologic prioritar;  

h) colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, transmitand 

acestora informatii actualizate cu privire la cererile de autorizare de construire in zonele de patrimoniu 

arheologic reperat;  

i) precizeaza in certificatul de urbanism regimul imobilelor aflate in zone cu patrimoniu arheologic 

reperat;  
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j) iau masurile administrative corespunzatoare si notifica proprietarilor si titularilor de drepturi reale 

asupra imobilelor obligatiile ce le revin pentru prevenirea degradarii descoperirilor arheologice 

intamplatoare.  

 

ART. 20  

In domeniul protejarii patrimoniului arheologic aflat in teritoriul sau administrativ de competenta, 

primarul are urmatoarele atributii specifice:  

a) dispune suspendarea autorizatiei de construire si oprirea oricaror lucrari de construire sau de 

desfiintare de constructii, in situatia descoperirii de vestigii arheologice ori de alte bunuri pentru care s-a 

declansat procedura de clasare, anunta in cel mai scurt timp serviciul public deconcentrat al Ministerului 

Culturii si Cultelor si organizeaza paza descoperirilor arheologice intamplatoare;  

b) elibereaza autorizația de construire sau de desfiintare, numai pe baza si in conformitate cu 

prevederile avizului Ministerului Culturii si Cultelor, pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic 

reperat, precum si pentru lucrarile din zonele cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator;  

c) asigură paza si protectia descoperirilor arheologice aflate in proprietate publica, aparute ca urmare 

a cercetarilor sistematice sau preventive, semnaland de urgenta serviciilor publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii si Cultelor orice nerespectare a legii. 

 

 

3.4.3.6. Spații verzi, recreere şi sport 

 

Conform Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, republicata 2009,  

Art. 3 

Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate; 

b) spatii verzi publice de folosinta specializata: 

1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si 

de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie 

sociala, institutii, edificii de cult, cimitire; 

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta; 

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive; 

d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa; 

e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica; 

f) paduri de agrement. 

 

Art. 10  

(2) Strategia privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi are in vedere distributia 

echilibrata a acestora in raport cu specificul unitatii teritoriale de referinta, precum si crearea de 

spatii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si prin aplicarea 

de metode alternative.  

(3) La extinderea suprafetei intravilanului localitatilor, autoritatile publice locale au obligatia 

sa asigure o cota de 5% pentru amenajarea de spatii verzi publice.  

 

În scopul creșterii suprafeței spațiilor verzi aparținând domeniului public în intravilanul 

localităților se propun următoarele: 

 Amenajarea spațiilor verzi aflate în proprietate publică:  

- modernizarea Parcului Central din orașul Ștefănești;  

- amenajarea în centrul orașului Ștefănești a unui pietonal, dotat cu mobilier stradal, iluminat 

public,  
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- amenajarea spațiilor verzi din jurul clădirilor – monument istoric pentru punerea în valoare a 

acestora;  

- amenajarea spațiilor verzi de la instituțiile publice;  

- amenajarea de spații de joacă pentru copii la toate grădinițele din localitățile componente ale 

orașului Ștefănești;  

- modernizarea terenului de sport din localitatea Ștefănești;  

- amenajarea spațiului verde aferent sediului fostului cinematograf „Prutul”;  

- amenajarea de dotări pentru sport la unitățile de învățământ din localitățile Bobulești și Stânca;  

 Extinderea suprafeței de spații verzi prin:  

- înfiinţarea de aliniamente de spaţii verzi de arbuşti / arbori în zonele de protecţie a 

cimitirelor, a staţiei de epurare, a rezervoarelor de apă, de-a lungul culoarelor LEA;  

- înființarea de aliniamente verzi în jurul stației de transfer Ștefănești și în jurul platformei 

de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere;  

- realizarea de perdele de protecţie în intravilan, între zonele de locuit şi unităţile economice 

agro – zootehnice și industriale, perdele care să absoarbă şi şă izoleze mirosurile neplăcute;  

- înfiinţarea de perdele verzi de protecţie / aliniamente verzi în zona de protecție a 

drumurilor județene, de-a lungul cursurilor de apă; 

- menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor stradale;  

- amenajarea de spaţii de joacă pentru copii la toate grădiniţele din oraș;  

 

Conform Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, republicata 2009,  

Art. 16  

(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe 

teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe 

care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.  

(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si 

protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, 

precum si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi.  

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al 

ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului 

administratiei si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora.  

 

Art. 17  

(1) Obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor 

administratiei publice locale.  

(2) Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice 

ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.  

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile 

autoritatilor administratiei publice locale.  

 

 

3.4.4. Turismul 

 

 

Rolul turismului în dezvoltarea economică şi creşterea standardului de viaţă al unei anumite 

unităţi administrativ - teritoriale este dependent de prezenţa resurselor naturale sau antropice, de 

gradul în care acestea sunt cunoscute, de facilităţile oferite pentru „consumul” resurselor şi, nu în 

ultimul rând, de apropierea spaţială a unui potenţial de cerere cât mai ridicat. 
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În timp, se realizează o strânsă relaţie între localizarea resurselor specifice şi dezvoltarea 

turismului, între varietatea acestor resurse şi zonele turistice, între dimensiunea fenomenului turistic 

şi prosperitatea populaţiei locale. 

 Pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești se disting anumite elemente ale potențialului 

turistic care individualizează această unitate teritorial administrativă din punct de vedere turistic.  

În primul rând este vorba despre elemente ale potențialului natural, între care se remarcă peisajul 

către Culoarul Prutului și Lacul de Acumulare Stânca – Costești, prezența a 3 arii naturale 

protejate, cu elemente florale endemice, care se întâlnesc doar local (specia Schivereckia podolica) 

precum și cu o avifaună bogată în lunca Prutului, prezența Parcului Dendrologic Ștefănești, 

prezența a 3 izvoare cu ape sulfuroase, cu proprietăți terapeutice, localizate în satul Stânca. 

 În ceea ce privește potențialul antropic, ca elemente distincte menționăm obiectivul 

tehnico-economic reprezentat de barajul hidrotehnic Stânca-Costești, istoria marcată de 

numeroasa comunitate evreiască care și-a pus amprenta timp îndelungat asupra activităților, 

meșteșugurilor, asupra arhitecturii vechi a orașului, orașul Ștefănești este locul în care s-a născut 

celebrul pictor român Ștefan Luchian. Se mai adaugă câteva monumente istorice de interes 

local: ansamblul bisericii “Sfânta Paraschiva”, casă cu prăvălie, casă de locuit, hala de carne.  

 Deși prezente elemente de potențial turistic atât natural cât și antropic, în prezent nu putem 

vorbi despre activități turistice în orașul Ștefănești, deoarece doar simpla prezență a unor elemente 

de potențial nu este capabilă să genereze fluxuri turistice sau măcar oprirea peste noapte a 

călătorilor aflați în tranzit în orașul Ștefănești.  

 Aceasta se datorează lipsei elementelor de infrastructură specific turistică. În orașul 

Ștefănești nu funcționează nici un motel/hotel/pensiune, nu există unități de alimentație publică 

(restaurante, cafenele, unități de fast-food), nu funcționează unități de agrement, deși există 

potențial pentru odihnp și agrement pe malul lacului Stânca-Costești.  

 Dezvoltarea activităților turistice este încetinită și de o infrastructură tehnico-edilitară 

incompletă și învechită, cele mai mari dezavantaje fiind rețeaua de canalizare degradată, lipsa unei 

stații de epurare, lipsa rețelei de alimentare și distribuție cu gaz metan, o rețea de drumuri care 

necesită lucrări de reabilitare și modernizare.  

Ca potenţiale forme de turism ce ar putea fi dezvoltate pe viitor pe baza potenţialului local al 

orașului Ștefănești menţionăm turismul cultural, turismul de agrement asociat cu turismul pentru 

pescuit sportiv, turismul ecologic pentru observarea avifaunei (birdwatching), turismul de tranzit. 

Dezvoltarea turismului presupune însă investiţii în care, prioritatea o reprezintă în primul 

rând îmbunătăţirea infrastructurii edilitare şi de transport. 

De asemenea, un alt aspect importat, poate chiar esenţial în atragerea turiştilor se referă la 

infrastructura specific turistică. Este deci esenţială stimularea în primul rând a înfiinţării unor 

unităţi turistice de cazare şi alimentaţie publică.  

 

În Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Botoșani 2010 se propun o serie de măsuri 

generice pentru stimularea dezvoltării turismului în județul Botoșani. Pentru orașul Ștefănești au 

relevanță următoarele:  

 

Crearea de noi produse turistice  

Identificarea și marcarea turistică a Drumului Pescarilor (Havârna, Știubieni, Săveni, Vlăsinești, 

Hănești, Sulița, Stăuceni, Ștefănești, Roma). 

 

Punerea în valoare a patrimoniului natural 

Amenajarea unor puncte de observare a avifaunei (pentru activitatea de birdwatching) (Vlăsinești, 

Sulița, Ștefănești, Știubieni, Hănești). 

Pentru protejarea și utilizarea avifaunei din zonele umede ale județului Botoșani în scop turistic, 

este necesară crearea unor puncte de observare pentru activitatea de birdwatching, foarte prolific în 
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mediu școlar și științific dar și pentru pasionații de fotografie. Acestea pot fi sub forma unor mici 

refugii din materiale ecologice specifice locului (stuf, lemn, chirpici etc.) Utilizarea lor în scopurile 

propuse ar crește gradul de conștientizare asupra necesității conservării acestor specii, alături de 

habitatele specifice. 

 

Sprijinirea produselor economice emblematice ale județului 

Sprijinirea vizibilității pe piață a produselor județene care poartă marca geografică locală,  

 

Promovarea industriei sticlăriei ornamentale și a unei industrii a suvenirurilor din sticlă,  

 

Sprijinirea și reînvierea meșteșugurilor locale, a artizanatului.  

Sprijinirea meșteșugurilor locale, a artizanatului și a oricăror forme de producții locale, 

exportabile către alte zone ale țării; este necesară organizarea meșteșugarilor într-o anumită breaslă 

județeană a producătorilor tradiționali, cu rol de sprijinire și promovare a activității acestora; 

 

Reevaluarea arhitecturii tradiționale - casele acoperite cu stuf din zonele umede ale județului 

Botoșani unde acest material există din belșug (lunca Bașeului, lunca Prutului), ceea ce ar putea 

duce la o consolidare a unui specific local.  

 

- Crearea premiselor proiectării unor panouri personalizate de semnalizare a localităților (la 

intrarea în acestea) care să reflecte specificul localității și să exulte mândria și valorile locale prin 

materialele și tematicile folosite (stuf în zonele iazurilor, gard de nuiele în zonele agricole, 

lemn în zona de pădure, etc.) Este necesar ca acestea să fie realizate de către membrii comunității 

sau cel puțin din zonele învecinate. 

 

În orașul Ștefănești, în funcție de potențialul existent se pot dezvolta următoarele forme de 

turism:  

 Turismul cultural  
Dezvoltarea turismului cultural se bazează pe potențialul reprezentat de monumentele 

istorice al orașului, locurile cu semnificație locală legate de pictorul Ștefan Luchian, trecutul și 

moștenirea comunității evreiești (construcții cu specific arhitectonic evreiesc, cimitirul evreiesc, din 

păcate nu se mai păstrează nici o sinagogă), meșteșuguri și manifestări populare tradiționale.  

Dezvoltarea acestei forme de turism necesită:  

 Restaurarea şi reabilitarea obiectivelor patrimoniului cultural - istoric din orașul 

Ștefănești, integrarea obiectivelor de interes arhitectural – istoric, consolidarea, 

restaurarea, amenajarea și protecția obiectivelor, integrarea lor în ansambluri 

arhitectonice;  

 Îmbunătăţirea imaginii vizuale a monumentelor cultural – istorice, evidenţierea 

acestora prin iluminat corespunzător şi amenajarea spaţiilor verzi înconjurătoare;  

 Introducerea obiectivelor din patrimoniul cultural local în circuitele turistice 

judeţene, regionale şi naţionale;  

 Semnalizarea monumentelor istorice de pe teritoriul orașului Ștefănești;  

 Amplasarea panourilor informative care prezintă informaţii pe scurt şi atrag atenţia 

vizitatorilor asupra elementelor de interes, 

 Instituirea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice de arhitectură , pe o raza 

de 100 m în localitate până la elaborarea de PUZ pentru zone construite protejate; 

 Până la îndeplinirea procedurii legale de instituire a regimului de protecţie şi 

conservare, autorităţile administraţiei locale sunt obligate să supravegheze orice 

intervenţie în zonă,  
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 Este interzisă orice lucrare sau activitate susceptibilă să genereze un impact negativ 

asupra monumentelor istorice și de arhitectură,  

 Redescoperirea și valorificarea moșterinii comunității evreiești, înființarea unui mic 

muzeu care să prezinte influența comunității evreiești de-a lungul timpului asupra 

vieții economice și sociale a orașului Ștefănești;  

 Valorificarea obiectivelor cu specific evreiesc: case de locuit din centrul vechi, care 

necesită lucrări de restaurare, cimitirul evreiesc, care necesită de asemenea lucrări de 

îngrijire;  

 Valorificarea prin turism a legăturii între celebrul pictor Ștefan Luchian și orașul 

Ștefănești, ca loc de naștere al artistului prin reînființarea Muzeului “Ștefan Luchian“ 

din localitatea Ștefănești;  

 Reabilitarea clădirii (reparații capitale) în care a funcționat începând din 1989 

Muzeul “Ștefan Luchian“ și punerea în funcțiune a muzeului propriu-zis prin 

repopularea cu exponatele depozitate în magaziile Muzeului Județean de Istorie din 

municipiul Botoșani; 

 Organizarea în cadrul Muzeului “Ștefan Luchian” a diferite evenimente, cum ar fi 

expoziţii, tabere de creaţie, schimburi de experienţă între muzeografi, artişti plastici, 

oameni de cultură; 

 Reabilitarea clădirii în care a funcționat muzeul “Casa Satului” din satul Bobulești și 

organizarea de activități tradiționale și meșteșugărești specifice zonei;  

 Popularizarea obiceiurilor și tradițiilor locale, inițierea de programe culturale în 

cadrul căminului cultural, de revitalizare a obiceiurilor (dansuri populare, cântece 

populare, tradiții legate de sărbătorile de iarnă, etc.);  

 Reabilitarea (reparații capitale, consolidare) imobilului în care a funcționat fostul 

cinematograf “Prutul” și darea în folosință în scop cultural-educativ sau reluarea 

activității inițiale; 

 Profitând de statutul de localitate de frontieră, pe plan artistic și cultural se pot 

organiza schimburi de experiență, manifestații și evenimente artistice între orașul 

Ștefănești și localitățile învecinate de pe malul opus al Prutului pentru promovarea 

unor tradiții locale.  

 

 Turismul de agrement asociat cu turismul pentru pescuit sportiv 
 În linii generale, îmbina caracteristicilc turismului pentru relaxare cu cele ale turismului 

pentru natură.  

 În orașul Ștefănești, premisa dezvoltării turismului de agrement și turismului pentru pescuit 

sportiv este reprezentată de prezența râului Prut și a Lacului de Acumulare Stânca – Costești. De 

altfel, în cadrul PATJ Botoșani, orașul Ștăfănești este inclus în traseul Drumului Pescarilor, 

propunându-se în acest scop montarea unor indicatoare sugestive de-a lungul acestui traseu turistic. 

 

 Astfel, pe malul Lacului de Acumulare, în zona satului Stânca, autoritățile locale au în 

vedere amenajarea unei plaje și a unor dotări pentru agrement în special în timpul sezonului cald.  

 Pentru dezvoltarea acestei forme de turism se propune:  

- realizarea unor spații de campare și dotarea acestora cu utilitățile specifice (grupuri 

sanitare, apă curentă, iluminat etc.); 

- construirea unei baze turistice integrate care să ofere cazare, locuri speciale de pescuit 

(platforme, pontoane, căsuțe pe malul lacului), locuri de joacă pentru copii, închirieri de bărci, 

dotări sportive;  

- amenajarea unor mici pontoane şi locuri de pescuit sportiv pe malul lacului Stânca – 

Costești;  
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- organizarea de competiţii şi concursuri de pescuit sportiv care pot contribui la creşterea 

popularităţii orașului Ștefănești ca destinaţie pentru această formă de turism.  

 

 Ecoturismul asociat cu activitățile pentru observare a avifaunei (birdwatching) 
 Practicarea ecoturismului pe teritoriul orașului Ștefănești este motivată de prezența în 

această unitate teritorial administrativă a 3 arii naturale protejate, din care o arie specială de 

protecție avifaunistică, destinată protecției speciilor de păsări acvatice. De altfel, orașul Ștefănești 

este amplasat pe traseul Culoarului VII de migrație a păsărilor, care urmărește cursul râului Prut.  

 Pentru promovarea ecoturismului și a activităților de birdwatching, dar și pentru pasionații 

de fotografie este necesară crearea unor puncte de observare. Acestea pot fi sub forma unor mici 

refugii din materiale ecologice specifice locului (stuf, lemn, chirpici etc.)  

 Se propune amenajarea în lunca râului Prut (în pădurile de luncă) a unor poteci turistice / 

cărări care să conducă în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor acvatice, pentru practicarea 

unor hobby-uri specifice – fotografierea peisajului, a păsărilor, pentru observarea în scop educativ și 

științific a speciilor sălbatice de floră și faună în mediul lor de viață;  

 Este necesară cooperarea între autoritățile publice locale și autoritatea desemnată pentru 

managementul Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică “Lac Stânca-Costești” și a Sitului de 

Interes Comunitar “Stânca-Ștefănești“ pentru dezvoltarea controlată a ecoturismului local.  

 

 Turismul balnear  

Prezența celor 3 izvoare sulfuroase în satul Stânca reprezintă premisa dezvoltării în 

viitor a unei baze de tratament balnear de interes județean, care să valorifice atât izvoarele 

sulfuroase dar și potențialul peisagistic, de relaxare și agreement al Lacului Stânca-Costești.  

 

Creșterea activității turistice și implicit a dezvoltării serviciilor turistice 

- Inițierea unui studiu de salvare a gospodăriilor țărănești vechi și în 

special al caselor vechi ce exprimă tradiția locală / zonală; 

- Sprijinirea inițiativelor investitorilor în domeniul turismului prin 

inițierea unui studiu pentru investiții în structuri de primire turistice; 

- Inteprinderea de acțiuni menite a promova potențialul turistic prin 

organizarea de târguri și diverse manifestări culturale, festivaluri și sprijinirea 

participării la evenimentele anunțate atât pe plan local dar și transfrontalier. 
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3.5. EVOLUȚIA POPULAȚIEI  

 

3.5.1. Estimarea populaţiei. Elemente demografice şi sociale 

 

 Evoluţia populaţiei orașului Ștefănești, prezentată pe larg în capitolul 2.5. Populația. 

Elemente demografice și sociale, este una ascendentă în intervalul 1992 – 206 și accentuat 

descendentă în intervalul 2006 – 2012, interval în care populația orașului s-a diminuat cu 216 

persoane, adică era mai mică cu 3,7% în 2012 față de anul 2006.  

 Principalele disfuncționalități sunt natalitatea în scădere, mortalitatea mai mare decât 

natalitatea și cu valori mai mari decât rata medie pe județ, sporul natural negativ, sporul migrator 

negativ în intervalul 2006 – 2012, ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active 

(4,46%), mai mică decât ponderea salariaților la nivel de județ (10,66%), ponderea mare a 

populației active ocupate în agricultură (85,94% din populația ocupată) în paralel cu procentul 

ridicat al lucrătorilor familiali (46,71%) și a lucrătorilor pe cont propriu (37,16%) din totalul 

populației active.  

Indicele de evoluție demografică pentru orașul Ștefănești indică o tendință accentuat 

descendentă, de scădere a populației, conform datelor prezentate în Studiul de Fundamentare 

“Evoluția Populației” din cadrul PATJ Botoșani.  

Indicele standardizat al potențialului demografic pentru intervalul 2000 – 2008 indică faptul 

că orașul Ștefănești este caracterizat de un potențial demografic mediu, conform datelor prezentate 

în Studiul de Fundamentare “Evoluția Populației” din cadrul PATJ Botoșani.  

 Conform Atlasului României ediția 2006, luând în calcul dinamica demografică din 

perioada 1956-2002, din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a populaţiei, orașul 

Ștefănești intră în categoria unităților administrativ-teritoriale cu dinamică dezechilibrată, 

declin accentuat.  

 Aspecte pozitive în ceea ce privește efectivul demografic al orașului Ștefănești sunt 

resursele semnificative de forță de muncă, valorile (încă) subunitare ale raportului de dependență 

demografică (64,37% în 2012), raport de substituție favorabil, indicând că populaţia cu vârsta de 

55-64 de ani care va trece în rândul populaţiei inactive va fi înlocuită de un contingent tânăr 

superior numeric, asigurându-se astfel o substituţie bună a forţei de muncă. 

 Pentru estimarea evoluţiei viitoare a populaţiei, trebuie luaţi în calcul indicatorii care 

determină efectivul demografic: fertilitatea, natalitatea, mortalitatea şi migraţia. La aceştia se 

adaugă un alt factor cu pondere semnificativă în comportamentul demografic, şi anume situaţia 

economică a populaţiei din oraș. 

 Analiza situaţiei socio-demografice existente în orașul Ștefănești a relevat o serie de 

caracteristici care pot constitui repere în vederea estimării evoluţiei viitoare a acestei componente a 

orașului.  

Pentru proiectarea evoluţiei socio-demografice a populației orașului Ștefănești pentru 

următorul deceniu au fost emise 3 variante de prognoză, având ca reper evoluţia din intervalul de 

timp analizat anterior.  

Bazându-ne pe populaţia orașului la recensămintele din 1992, şi 2002, datele furnizate de 

Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, structura pe vârste a populaţiei, precum şi tendinţele 

înregistrate în evoluţie până în anul 2011, putem elabora următoarele variante de prognoză.  

 

Varianta I de prognoză 

 

Prima variantă de prognoză a populaţiei orașului Ștefănești pentru orizontul 2023 este 

realizată în funcţie de ritmul mediu anual de creştere a populaţiei în intervalul 1990 - 2012. 

Valoarea înregistrată a fost de -0,21. Ritmul mediu anual negativ reflectă de fapt scăderea de la an 
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la an a populaţiei stabile. Astfel, în intervalul 1990 - 2012, populaţia orașului s-a redus cu 40 

persoane.  

Conform acestei ipoteze, populaţia îşi va menţine aceeaşi tendinţă de evoluţie 

(descrescătoare) până la nivelul anului 2023, continuând să scadă susținut, după cum reiese din 

algoritmul de calcul următor:  

 

POPULAŢIA ÎN 

1990 (PERS.) 

POPULAŢIA ÎN 

2012 (PERS.) 

RITMUL MEDIU ANUAL 

DE CREŞTERE (%) 

5631 5591 -0,03 

Sursa: date provenite din prelucrarea datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 

 

Anul 2013: 5591 * 0,997  = 5574 locuitori 

Anul 2018: 5574 * 0,997
5 

= 5490 locuitori 

Anul 2023: 5490 * 0,997
5 

= 5408 locuitori 

 

Conform acestei variante, populaţia orașului Ștefănești va scădea până în anul 2023 cu  

183 persoane. Este, prin urmare, o evoluţie negativă, ca urmare a trendului descendent din intervalul 

1990 - 2012.  

 

 

Varianta II de prognoză:  

 

A doua variantă de prognoză are, de asemenea, caracter tendenţial şi prevede, pentru 

orizontul 2023, evoluţia populaţiei în funcţie de soldul mediu anual. S-a luat drept punct de plecare 

valoarea bilanțului mediu anual din perioada 2000 - 2012, care a fost de -86 persoane. Se presupune 

aşadar că populaţia orașului va continua să scadă cu acelaşi număr de persoane în fiecare an.  

 

POPULAŢIA ÎN 

2000 (PERS.) 

POPULAŢIA ÎN 2012 

(PERS.) 

SOLDUL MEDIU ANUAL 

(NR.PERSOANE) 

5677 5591 -7,16 

 Sursa: date provenite din prelucrarea datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani  

 

Anul 2013: 5591 + (- 7) = 5584 locuitori 

Anul 2018 : 5584 + (- 7 X 5) = 5549 locuitori 

Anul 2023 : 5549 + (- 7 X 5) = 5514 locuitori 

 

Aşadar, conform acestei variante, populaţia orașului Ștefănești va atinge, în anul 2023, 

valoarea de 5514 locuitori. Este o variantă ce reflectă tendinţa de scădere a populaţiei, datorită 

perpetuării soldului natural negativ. Este o variantă pesimistă de evoluţie, comparativă cu varianta I. 

Această variantă secundă (varianta II de prognoză) este elaborată pe baza soldului mediu anual de 

creştere.  

 

 

Varianta III de prognoză 

 

Această variantă de prognoză a evoluției populației orașului Ștefănești se bazează pe 

natalitatea din perioada 1990-2012.  

Am considerat natalitatea un parametru elocvent în vederea realizării variantei III de 

prognoză.  
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POPULAŢIA ÎN 

1990 (PERS.) 

POPULAŢIA ÎN 

2012 (PERS.) 

NATALITATE MEDIE 

ANUALĂ (NR.PERSOANE) 

5677 5591 -1 

 Sursa: date provenite din prelucrarea datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani  

 

Anul 2013: 5591 + (- 1) = 5590 locuitori 

       Anul 2018 : 5590 + (- 1 X 5) = 5585 locuitori 

        Anul 2023 : 5585 + (- 1 X 5) = 5580 locuitori 

 

Se observă, din tabelul anterior, că și a treia variantă de prognoză, elaborată pe baza 

numărului mediu de născuți vii, indică o evoluție descrescătoare a populației orașului, populația 

continuând să scadă până în 2023, ajungând la valoarea de 5580 locuitori.  

 

  Sursa: date provenite din prelucrarea datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani  
 

Din structura pe grupe de vârstă a populaţiei orașului Ștefănești în anul 2010, pot fi 

estimate unele modificări ce vor apărea în cadrul structurilor demografice. Astfel, un contingent din 

populaţia tânără va trece în categoria populaţiei active, după cum o parte din populaţia de peste 55 

de ani va intra în rândul pensionarilor. 

Analizând structura pe vârste a resurselor de forţă de muncă, remarcăm că, în 2010, 

eşalonul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani este mai numeros decât cel de 55-64 de 

ani, ceea ce înseamnă că înlocuirea generaţiilor se va realiza cu succes, orașul Ștefănești beneficiind 

astfel şi pe viitor de forţă de muncă numeroasă, cu vitalitate ridicată (raport de substituție în 2010 de 

135,53%).  

Dacă extindem analiza la ansamblul populaţiei, pentru a putea realiza o estimare a 

resurselor de muncă pentru un orizont de 10 ani, respectiv până la nivelul anului 2021, situaţia se 

modifică puţin, în sensul că grupa populaţiei cu vârsta între 5 şi 14 ani în 2010, care va trebui să 

asigure înlocuirea eşalonului de vârstă 15 - 24 de ani în 2021 este semnificativ mai mare decât 

grupa actuală a populației de 45 - 54 ani care va înlocui în 10 ani populația cuprinsă între 55-64 de 
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ani, rezultând un raport teoretic de substituție de 142,14%, astfel încât substituția se va realiza cu 

succes. 

Efectivul forţei de muncă de care va putea dispune orașul Ștefănești pentru orizontul de 

prognoză 2021 va fi, aşadar, conform datelor statistice, de 2064 persoane.  

Va creşte numeric grupa populaţiei adulte și vârstnice şi se va diminua cea a populaţiei 

tinere, fiind astfel afectată şi populaţia şcolară. Aceste mutaţii vor conduce şi la modificarea 

priorităţilor şi responsabilităţilor sociale, în sensul acordării unei atenţii sporite serviciilor adresate 

populaţiei vârstnice, dar şi măsurilor de stimulare a natalităţii, în vederea acoperirii deficitului 

demografic. 

În concluzie, pentru orizontul de prognoză considerat, orașul Ștefănești se va confrunta cu 

o accentuare a declinului demografic, atât sub raportul scăderii numerice a populaţiei, cât şi al 

degradării structurilor demografice, datorită fenomenului de îmbătrânire. 

În contextul actualei crize economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare 

exactă a evoluţiei demografice, datorită mutaţiilor permanente de pe piaţa forţei de muncă, ce 

influenţează în primul rând mişcarea migratorie şi implicit şi pe cea naturală. Declinul demografic 

ar putea fi atenuat prin întoarcerea în zonă a unui efectiv din populaţia plecată la muncă în 

străinătate, dar numai în condiţiile în care ar putea asigura numărul corespunzător de locuri de 

muncă pentru a absorbi acest excedent de forţă de muncă, astfel încât să determine stabilirea sa 

definitivă în teritoriu. În caz contrar, înrăutăţirea situaţiei economice va contribui în mod decisiv la 

accentuarea declinului demografic.  

 

 

3.5.2. Obiective privind dezvoltarea socio-economică 

 

Problemele demografice identificate, asociate cu cele din domeniul economic din orașul 

Ștefănești, determină obiectivele majore şi direcţiile de acţiune în elaborarea unei strategii de 

dezvoltare durabilă în aceste sectoare.  

 Orașul Ștefănești prezintă actualmente un profil economic agrar - industrial şi un sector 

terţiar încă slab diversificat și reprezentat.  

 Activităţile curente nu sunt capabile să genereze suficiente locuri de muncă pentru a absorbi 

integral forţa de muncă disponibilă pe teritoriul orașului. De asemenea, cea mai mare parte din 

populaţia ocupată activează în domeniul agriculturii, fără a fi însă salariată.  

 Orașul Ștefănești se confruntă, de asemenea, cu probleme de natură demografică: natalitate 

în scădere, rata mare a mortalităţii, bilanț natural negativ, precum şi un fenomen al emigraţiei cu 

valori negative ale bilanţului migratoriu în ultimii ani (2006 – 2012).  

Obiectivul major în domeniul demografic îl constituie stoparea degradării structurilor 

demografice ale orașului. În domeniul social, principalele obiective sunt: 

- creşterea nivelului de trai al orașului;  

- atragerea investitorilor pentru crearea de locuri de muncă,  

- îmbunătăţirea serviciilor medicale şi sociale din oraș;  

- ameliorarea stării de sănătate a populaţiei,  

- creşterea numărului de locuri de muncă, 

- reducerea ponderii populaţiei ocupate în agricultură şi creşterea celei ocupate în sectorul 

productiv şi al serviciilor, 

- creşterea gradului de confort al locuinţelor.  

Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al orașului Ștefănești poate fi 

stimulată prin stabilirea şi atingerea unor obiective sectoriale, care includ: 

- Stabilizarea şi menţinerea populaţiei în oraș prin creşterea atractivităţii sub aspectul 

pieţei muncii (locuri de muncă în secundar şi terţiar, în special pentru populaţia adultă tânără),  
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- Ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesibilităţii la servicii 

medicale de calitate, în special având în vedere creșterea ponderii populaţiei vârstnice,  

- Creşterea nivelului de instruire a populaţiei, cu implicaţii directe în calitatea resurselor 

umane,  

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare şi de transport,  

- Asigurarea accesului echitabil la dotările edilitare pentru toţi locuitorii orașului, care se 

reflectă în confortul sporit al populaţiei.  

Furnizarea şi accesul la serviciile medicale reprezintă o problemă cheie pentru asigurarea 

unei mai bune calităţi a vieţii în comunităţile rurale şi pentru dezvoltarea economică şi socială a 

zonelor rurale. Este necesară îmbunătăţirea sprijinului comunitar pentru grupurile vulnerabile, cum 

ar fi vârstnicii. 

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a orașului Ștefănești prevede o serie de 

măsuri de reabilitare şi modernizare a infrastructurii sanitare, de informare a populaţiei cu privire la 

factorii de risc pentru sănătatea umană, precum şi de monitorizare a acestora.  

Obiectivele principale în acest sector sunt: 

 Asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate,  

 Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială,  

 Modernizarea dotărilor sanitare din cabinetele medicale individuale de familie, 

 Implementarea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru persoanele dezavantajate 

(persoane în vârstă sau cu dizabilităţi), 

 Derularea unor programe / campanii de educare si informare a populaţiei privind 

starea generală de sănătate si comportamentul adecvat pentru prevenţie. 

 

Educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce priveşte 

infrastructura şcolară există discrepanţe evidente. Deşi uneori numărul de şcoli din mediul rural, 

depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din cauza slabei dotări 

a infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte, datorită nivelului de pregătire/experienţă al 

profesorilor.  

Infrastructura şi facilităţile aferente educaţiei profesionale şi educaţiei primare constituie 

instrumente importante pentru conversia forţei de muncă agricole în forţă de muncă non-agricolă. 

Structurile de învăţământ profesional sunt esenţiale pentru formarea populației tinere dar și pentru 

reconversia profesională a lucrătorilor agricoli. 

 Este necesară asigurarea unui nivel superior al procesului educaţional, pentru populaţia 

şcolară din oraș, atât prin calitatea infrastructurii şi a materialelor didactice, cât şi prin corelarea 

programei şi a materiilor cu cererea de forţă de muncă de pe piaţă.  

 Pentru îmbunătăţirea educaţiei din oraș se recomandă: 

 înnoirea materialului didactic din unitățile de învățământ și introducerea mijloacelor 

moderne de predare – învățare; 

 extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale si de comunicaţii pentru 

unităţile şcolare; 

 dimensionarea corpului didactic în funcţie de efectivul şcolar şi asigurarea calificării 

corespunzătoare a acestora – creşterea numărului de cadre didactice titularizate; 

 acordarea de asistenţă educațională și socială copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 

în străinătate; 

 iniţierea unor cursuri de formare continuă pentru adulţi;  

 încurajarea absolvenţilor de gimnaziu pentru a urma studiile liceale / profesionale.  

 

Dezvoltarea forţei de muncă este un alt domeniu prioritar în care sunt necesare acţiuni de 

susţinere, care includ: 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

349/413 

 

 integrarea forţei de muncă în structurile economice locale precum și în cele din localităţile 

apropiate; 

 organizarea unor cursuri de reconversie profesională a populaţiei şomere, în parteneriat cu 

AJOFM sau organizaţii abilitate pentru aceste activităţi;  

 informarea populaţiei in privinţa importanţei urmării cursurilor de reconversie 

profesională şi a posibilităţilor reale oferite de acestea pentru reintegrarea pe piaţa muncii 

la nivelul orașului;  

 îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, în vederea facilitării accesului la ocupare în 

activităţi non-agricole;  

 asigurarea sustenabilităţii pe termen lung prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 

întreprinderilor profitabile non-agricole;  

 

 Mişcarea demografică cu o tendinţă defavorabilă pe termen lung şi procesul de îmbătrânire 

a populaţiei necesită combaterea printr-o serie de măsuri specifice: 

 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 oraș 

prin acordarea unor facilităţi de tipul bonificaţiilor, primelor de instalare, sau suport 

pentru construcţia de locuinţe (concesionarea unor terenuri ale primăriei, etc.).  

 încurajarea și stimularea populației adulte tinere în vederea asocierii, creării de 

asociații agricole, preluării terenurilor agricole de la populația îmbătrânită, implicării în 

activități agricole generatoare de profit;  

 acordarea de stimulente și subvenții tinerilor fermieri;  

 

Creşterea atractivităţii orașului pentru rezidenţii din grupa de vârstă adultă, în special 

pentru cei din eşantionul inferior de vârstă, poate fi realizată prin:  

 Diversificarea activităţilor economice non-agricole din gospodăriile agricole şi 

încurajarea micilor întreprinzători; 

 Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;  

 Îmbunătățirea calităţii mediului social, natural şi economic; 

 Crearea şi modernizarea infrastructurii rurale. 

O infrastructura modernă reprezintă punctul de pornire cheie în transformarea zonelor rurale 

în zone atractive, în care locuitorii să-şi desfăşoare activitatea economică şi să trăiască. Principalele 

domenii care necesită atenţie sunt:  

(i) Infrastructura fizică de bază – străzile orășenești/drumurile comunale; reţelele de 

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

electrică şi gaze;  

(ii) Serviciile comunitare de bază – facilităţi pentru copii şi vârstnici; servicii de transport 

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

alte facilităţi culturale;  

(iii) Păstrarea şi conservarea patrimoniului rural şi a identităţii culturale, a tradiţiilor şi 

obiceiurilor. 

 

 În ceea ce priveşte locuirea, creşterea atât a suprafeţei construite, cât şi a numărului de 

locuinţe denotă o îmbunătăţire a calităţii fondului locativ. Excepţie fac locuinţele mai vechi, din 

materiale nedurabile sau care nu au beneficiat de lucrări de modernizare (datorită lipsei / 

insuficienţei resurselor economice) sau cele construite în zone de risc.  

 Creşterea gradului de confort poate fi realizată prin: 
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 utilizarea de materiale durabile pentru construcţii, păstrându-se însă pe cât posibil 

valorile şi materialele locale;  

 realizarea construcţiilor în conformitate cu proiectele de specialitate şi cu 

reglementările urbanistice; 

 corelarea amplasării locuinţelor cu protecţia zonelor vulnerabile şi evitarea zonelor de 

risc (în special terenuri inundabile şi afectate de alunecări); 

 racordarea locuinţelor la reţelele de utilităţi.  
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI  

 

 

Circulaţia rutieră în orașul Ștefănești se realizează prin intermediul drumurilor naționale DN 

29 D, DN 29 E, DN 24 C, a drumului județean DJ 294 B, la care se racordează reţeaua de drumuri 

comunale şi de străzi existente şi propuse pentru deservirea locuinţelor şi dotărilor. Pentru 

îmbunătăţirea circulaţiei şi în conformitate cu planurile de dezvoltare a infrastructurii se prevăd 

următoarele: 

- modernizarea drumului județean DJ 294 B, km 0+000 – 2+400;  

- modernizarea drumului comunal DC 23 Stânca – Năstase; 

- reabilitarea drumului comunal DC 33 A Bobulești – Românești (km 0+000 – 2+500); 

- reabilitarea drumului comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți (km 0+000 – 1+000); 

- refacere pod peste râul Bașeu;  

- modernizarea infrastructurii de acces exploataţii agricole în orașul Ștefănești – 

modernizarea drumurilor de exploatare; 

- pietruirea drumurilor săteşti de pământ;  

- amenajarea sistemului de colectare a apelor pluviale, atât de-a lungul drumurilor 

existente cât și în zonele de extinderi ale intravilanului; 

 - marcarea corespunzătoare a drumurilor care străbat teritoriul orașului Ștefănești;  

 - amenajare intersecțiilor între drumul județean DJ 294 B și DN 24 C; 

 - decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi 

nemodernizate în vederea colectării apelor pluviale şi prevenirii degradării suprafeţei carosabile; 

- amenajarea de parcări la instituțiile publice (primărie, poliție, cămine culturale, unități 

de învățământ, biserici, unități medicale); 

- extinderea rețelei de drumuri în zonele de extinderi ale intravilanului propus al 

localităților orașului Ștefănești; 

 - reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza orașului Ștefănești 

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

 - realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală, în special de-a lungul drumurilor 

naționale din intravilanul localităților.  

 

Este recomandat ca lucrările de modernizare a drumurilor să se facă concomitent cu 

echiparea cu utilităţi a localităţilor orașului.  

Organizarea intravilanului prin propunerile din documentaţia P.U.G. impune trasarea de noi 

accese. In planşele de propuneri s-au trasat drumuri orientative, definitivarea urmând să se facă pe 

baza unor studii de specialitate ulterioare, avându-se în vedere că se impune trecerea terenurilor 

respective în domeniul public. 

Profilele de drumuri, figurate în planşa "Reglementări" au ţinut seama de profilele tramei 

existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face 

conform cu prevederile R.L.U. (vezi Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile rurale - M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV.1998). 
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. BILANȚ 

TERITORIAL 

 

 

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale existente au suferit modificări in 

structură şi mărimea lor prin mărirea suprafeţei intravilanului. 

Limita intravilanului localităţilor orașului Ștefănești s-a modificat, noua limită incluzând 

toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii sau amenajări, precum şi suprafeţele 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. 

În urma măsurătorilor cu ajutorul tehnicii S.I.G. (digitizarea PUG anterior avizat) au rezultat 

următoarele suprafețe ale intravilanelor propuse ale localităților componente:  

 Ștefănești      159,66 ha, 

 Ștefănești-Sat    223,04 ha, 

 Stânca     339,01 ha, 

 Bobulești     266,55 ha, 

 Bădiuți      108,79 ha. 

TOTAL INTRAVILAN MĂSURAT: 1097,05 ha  

 

Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

SATUL 

EXISTENT 

(ha) 

EXTIND

ERI (ha) 

EXCLUD

ERI (ha) 

PROPUS 

(Ha) 

DIFERENȚA 

PROPUS  / 

EXISTENT 

(ha) 

1. ȘTEFĂNEȘTI 161,66 0,07 2,07 159,66 - 2,00 

2. ȘTEFĂNEȘTI-

SAT 
216,54 6,5 - 223,04 6,5 

3. STÂNCA 347,70 1,00 9,69 339,01 - 8,69 

4. BOBULEȘTI 264,14 2,41  266,55 2,41 

5. BĂDIUȚI 108,33 0,46  108,79 0,46 

TOTAL 

INTRAVILAN 

ORAȘUL 

ȘTEFĂNEȘTI  

1098,37 10,44 11,76 1097,05 - 1,32 

 

Zonele de extinderi ale intravilanului orașului Ștefănești sunt următoarele: 

 

EXTINDERI LOCALITATEA ȘTEFĂNEȘTI 

Localitatea Ștefănești se extinde astfel:  

- În vederea introducerii în intravilan a ocolului silvic situat în Trup A2 se realizează o 

extindere de 0,07 ha;  

TOTAL EXTINDERI LOCALITATEA ȘTEFĂNEȘTI: 0,07 HA.  
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EXTINDERI LOCALITATEA ȘTEFĂNEȘTI-SAT 

Localitatea Ștefănești-Sat se extinde astfel:  

- Se introduce în intravilan o suprafață de 0,61 ha, în partea de nord a localității, în vederea 

extinderii zonei locuibile (introducerea în intravilan a unor locuințe);  

- Se introduce în intravilan o suprafață de 5,89 ha, în partea de nord-vest a localității, de-a 

lungul drumului județean D.J. 294B, în vederea extinderii zonei locuibile. 

TOTAL EXTINDERI LOCALITATEA ȘTEFĂNEȘTI- SAT: 6,5 HA.  

 

EXTINDERI LOCALITATEA BĂDIUȚI 

Localitatea Bădiuți se extinde astfel: 

- Se introduce în intravilan o suprafață de 0,46 ha, în vederea extinderii zonei locuibile 

(introducerea în intravilan a unor locuințe). 

TOTAL EXTINDERI LOCALITATEA BĂDIUȚI: 0,46 HA.  

 

EXTINDERI LOCALITATEA BOBULEȘTI 
Localitatea Bobulești se extinde astfel: 

- În partea de nord se introduc în intravilan 3 suprafețe totalizând 0,37 ha;  

- Zona agro-zootehnică se extinde cu o suprafață de 0,14 ha;  

- O extindere în zona „La Șipote”, pentru zona locuibilă, cu o suprafață de 1,56 ha;  

- La nord de biserica “Sfinții Mihail și Gavril” se realizează o extindere de 0,22 ha;  

- La sud de LEA 20 kv se realizează o extindere de 0,12 ha. 

TOTAL EXTINDERI LOCALITATEA BOBULEȘTI: 2,41 HA.  

 

EXTINDERI LOCALITATEA STÂNCA 
Localitatea Stânca se extinde astfel: 

- În partea de sud - sud-vest a localității Stânca se realizează 4 extinderi cu o suprafață 

totală de 0,31 ha;  

- În extremitatea estică, în imediata vecinătate a vămii se introduce în intravilan o 

suprafață de 0,69 ha, destinată amplasării unui posibil parc industrial-terenuri pentru 

investitori în viitor.  

TOTAL EXTINDERI LOCALITATEA STÂNCA: 1,00 HA. 

 

Din intravilanul orașului Ștefănești, se va exclude o suprafață de 2,07 ha, la ieșirea DN 29D, 

către satul Cucuteni, comuna Durnești. 

 

Din intravilanul localității Stânca, se va exclude o suprafață de 9,44 ha, la ieșirea DN 29E 

din intravilanul localității, pe partea stângă, spre amplasamentul Vămii Stânca – Costești și o 

suprafață de 0,25 ha, Trupul E2, reprezentând fosta groapă de gunoi desființată. 

 

 

 

TOTAL EXTINDERI ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI: 10,44 HA 

TOTAL EXCLUDERI DIN INTRAVILAN ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI: 11,76 HA 

DIFERENȚA EXCLUDERI - EXTINDERI: 1,32 HA 
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BILANŢUL ZONELOR FUNCŢIONALE PE LOCALITATILE COMPONENTE – 

INTRAVILAN PROPUS: 

 

 

Bilanţ teritorial propus localitatea ȘTEFĂNEȘTI 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanţ teritorial propus localitatea ȘTEFĂNEȘTI – SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA PROPUSĂ 

Zone funcţionale 
ȘTEFĂNEȘTI 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 24,63 15,42 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 4,18 2,61 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 10,17 6,36 

Zonă unităţi agro-zootehnice 18,15 11,42 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 14,15 8,86 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 4,5 2,81 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 1,8 1,12 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 28,28 17,71 

Terenuri libere 53,22 33,33 

Ape 0,58 0,36 

Păduri - - 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL teritoriu intravilan propus 159,66 100 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA PROPUSĂ 

Zone funcţionale 

ȘTEFĂNEȘTI-

SAT 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 38,63 17,32 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 1,69 0,79 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 3,48 1,56 

Zonă unităţi agro-zootehnice 4,11 1,84 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 17,12 7,68 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement - - 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 0,1 0,04 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 4,16 1,87 

Terenuri libere 153,65 68,89 

Ape 0,1 0,04 

Păduri - - 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL teritoriu intravilan propus 223,04 100 
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Bilanţ teritorial propus localitatea BOBULEȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanţ teritorial propus localitatea BĂDIUȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA PROPUSĂ 

Zone funcţionale 
BOBULEŞTI 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 62,84 23,58 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 2,12 0,79 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 1,43 0,54 

Zonă unităţi agro-zootehnice 2,63 0,98 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 24,02 9,01 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 0,43 0,16 

Zonă construcţii tehnico-edilitare - - 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 1,2 0,45 

Terenuri libere 171,18 64,23 

Ape 0,1 0,04 

Păduri - - 

Terenuri neproductive 0,6 0,22 

TOTAL teritoriu intravilan propus 266,55 100 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA PROPUSĂ 

Zone funcţionale 
BĂDIUȚI 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 23,18 21,31 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 0,64 0,59 

Zonă unităţi industriale şi depozitare - - 

Zonă unităţi agro-zootehnice 1,62 1,49 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi 

transport 
11,6 10,66 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement - - 

Zonă construcţii tehnico-edilitare - - 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 0,23 0,21 

Terenuri libere 70,82 65,1 

Ape 0,7 0,64 

Păduri - - 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL teritoriu intravilan propus 108,79 100 
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Bilanţ teritorial propus localitatea STÂNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pentru întreaga suprafaţă a teritoriului – 

SITUAȚIA PROPUSĂ 

 

NR. 

CRT. 

ZONE FUNCȚIONALE  SUPRAFAȚA 

(HA) 

PROCENT DIN 

INTRAVILAN (%) 

1. Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 174,67 15,92 

2. Zonă instituţii şi servicii de interes public 12,76 1,16 

3. Zonă unităţi industriale şi depozitare 15,5 1,41 

4. Zonă unităţi agro-zootehnice 26,51 2,41 

5. Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 86,72 7,91 

6. Zonă spaţii verzi, sport, agrement 5,93 0,54 

7. Zonă construcţii tehnico-edilitare 2,36 0,22 

8. Zonă gospodărie comunală, cimitire 34,72 3,16 

9. Zonă destinație specială 146,44 13,35 

10. Terenuri libere 541,16 49,33 

11. Ape 49,18 4,49 

12. Păduri - - 

13. Terenuri neproductive 1,1 0,1 

14. TOTAL teritoriu intravilan propus 1097,05 100 

 

 

 

 

 

BILANŢ TERITORIAL – SITUAŢIA PROPUSĂ 

Zone funcţionale 
STÂNCA 

ha % 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 25,39 7,49 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 4,13 1,22 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 0,42 0,13 

Zonă unităţi agro-zootehnice 0 0 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi 

transport 
19,83 5,85 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 1 0,29 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 0,46 0,13 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 0,85 0,25 

Zonă destinație specială 146,44 43,2 

Terenuri libere 92,29 27,22 

Ape 47,70 14,07 

Păduri - - 

Terenuri neproductive 0,5 0,15 

TOTAL teritoriu intravilan propus 339,01 100 
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BILANŢUL ZONELOR FUNCŢIONALE IN INTRAVILANUL EXISTENT ŞI PROPUS: 

 

 

 

ZONE FUNCŢIONALE 

EXISTENT PROPUS 

 

Suprafaţa 

(ha) 

Procent 

% din 

total 

intravilan 

 

Suprafaţa 

(ha) 

Procent 

% din 

total 

intravilan 

Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare 173,74 15,81 174,67 15,92 

Zonă instituţii şi servicii de interes public 15,94 1,45 12,76 1,16 

Zonă unităţi industriale şi depozitare 2,09 0,2 15,5 1,41 

Zonă unităţi agro-zootehnice 22,7 2,06 26,51 2,41 

Zonă căi de comunicaţie rutieră şi transport 86,71 7,9 86,72 7,91 

Zonă spaţii verzi, sport, agrement 5,93 0,53 5,93 0,54 

Zonă construcţii tehnico-edilitare 2,36 0,21 2,36 0,22 

Zonă gospodărie comunală, cimitire 7,06 0,64 34,72 3,16 

Zonă destinație specială 146,44 13,33 146,44 13,35 

Terenuri libere 569,55 51,85 541,16 49,33 

Ape 49,18 4,47 49,18 4,49 

Păduri 15,57 1,41 - - 

Terenuri neproductive 1,1 0,10 1,1 0,1 

TOTAL INTRAVILAN 1098,37 100 1097,05 100 

 

 

Bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pe întreaga suprafaţă a teritoriului administrativ 

pentru teritoriul intravilan propus se prezintă astfel: 

BILANŢ TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

PROPUS 

 

BILANŢ TERITORIAL PROPUS AL FOLOSINŢEI SUPRAFEŢELOR DIN 

TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL ORAȘULUI ȘTEFĂNEȘTI - Judeţul BOTOŞANI* 

Teritoriul  

administrativ 

al orașului 

ȘTEFĂNEȘTI 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ 

 

Total 

(ha) 

Agricol 

(ha) 

Neagricol 

Păduri 

(ha) 

Ape 

(ha) 

Drumuri 

(ha) 

Curţi 

construcţii 

(ha) 

Neproductiv 

(ha) 

Extravilan 7135,48 548,25 541,82 64,6 2,07 276,9 8569,12 

Intravilan 533,52 0 49,18 86,72 426,53 1,1 1097,05 

Total 7669 548,25 591 151,32 428,6 278 9666,17 

% din total 79,34 5,67 6,12 1,57 4,43 2,87 100% 
*surse: O.C.P.I. Botoşani, date Primărie Ștefănești, studiu O.S.P.A. orașului Ștefănești, Prefectura Botoșani 

 
 Terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol treptat, prin autorizaţia de 

construire. 
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 Zona pentru locuinţe cu regim mic de înălțime se va mări prin introducerea în intravilan 

a unor suprafețe destinate construirii de locuințe și funcțiuni complementare (nordul localității 

Ștefănești-Sat, vestul localității Bădiuți, vestul localității Bobulești).  

 Zona instituțiilor și serviciilor de interes public se va extinde prin adăugarea la 

obiectivele existente a noului sediu al Primăriei Ștefănești și a Centrului de Tratament propus în 

localitatea Stânca pentru valorificarea celor 3 izvoare sulfuroase.  

Zona de unităţi industriale și depozitare se va extinde prin introducerea în intravilan a 

unor terenuri destinate înființării unui parc industrial în localitatea Stânca, respectiv pentru 

asigurarea unor terenuri pentru investitori.  

Zona căi de comunicaţie rutieră se va extinde prin realizarea de drumuri și accese noi în 

toate zonele unde se realizează lotizări (pentru construcţii de locuinţe) din extinderi, prin construirea 

de trotuare și alei pietonale, prin realizarea de lucrări de lărgire și modernizare a drumurilor 

existente necorespunzătoare din punct de vedere tehnic (de exemplu a drumurilor de exploatație 

agricolă).  

Zona de gospodărie comunală se va extinde prin realizarea Stației de Transfer a Deșeurilor 

Ștefănești, a unei zone cu această destinație în partea de est a localității Ștefănești și înființarea 

platformelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere conform Master Planului “Sistem Integrat 

de Management al Deșeurilor în județul Botoșani“. 

Zona pentru echipare tehnico-edilitară nu va suferi modificări întrucât noua stație de 

epurare este propusă a se realiza pe amplasamentul celei vechi, nemodificând astfel suprafața 

acestei zone funcționale. 
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3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

 

 

Aşa cum am precizat în capitolul 2.8. Zone cu riscuri naturale, pe teritoriul orașului 

Ștefănești există zone expuse riscului de inundabilitate şi deplasărilor de teren (alunecări).  

 În planșele 1. Încadrarea în teritoriul a orașului Ștefănești, 2.1. Situația existentă – 

Disfuncționalități și 3.1. Reglemetări urbanistice – Zonificare, au fost inventariate și delimitate 

zonele expuse la riscuri naturale de inundabilitate și cu alunecări de teren. 

 Pentru zonele cu riscuri naturale – inundații periodice, eroziuni, alunecări de teren - 

inventariate și delimitate în intravilanul localităților, se va impune interdicție de construire 

până la eliminarea riscurilor, cu excepția acelor lucrări care au drept scop eliminarea și 

limitarea acestora (consolidări, combaterea eroziunii, regularizări, drenaje). 

 În continuare vom prezenta măsurile necesare în vederea atenuării, până la eliminare a 

riscurilor naturale reprezentate de inundaţiile şi alunecările de teren care afectează teritoriul orașului 

Ștefănești. 

 

3.8.1. Măsuri în zonele cu risc de inundaţii 

 

Zonele de pe teritoriul oraşului Ştefăneşti afectate de inundaţii / vulnerabile la 

inundaţii sunt următoarele:  

- lunca râului Başeu, pe întreaga lungime, inclusiv Başeul Vechi,  

- lunca râului Prut (Culoarul Prutului), din aval de satul Stânca, pe toată limita de est a 

teritoriului administrativ al oraşului Ştefăneşti;  

Zona vulnerabilă la inundaţii pe râul Başeu se intersectează cu zona expusă riscului la 

inundaţii pe râul Prut, determinând ca aproape toată jumătatea estică a teritoriului administrativ al 

oraşului Ştefăneşti să prezinte risc ridicat de producere a inundaţiilor.  

În special în ultimii ani, (de exemplu în anii 2008 şi 2010), datorită viiturilor venite din 

Ucraina, a crescut riscul de inundaţii pe râul Prut pe fondul creşterii debitului de apă deversat din 

acumularea Stânca - Costeşti. 

Sunt expuse riscului de inundaţii toate localităţile aparţinătoare oraşului Ştefăneşti, astfel:  

- extremitatea sudică a localităţii Stânca,  

- partea de est (periferia) oraşului Ştefăneşti, în anul 2010 de aici fiind evacuate 116 

locuinţe;  

- extremitatea estică a localităţilor Bădiuţi şi Bobuleşti; 

În anul 2010 (iunie), au fost inundate pe teritoriul administrativ al oraşului Ştefăneşti 43 ha 

teren arabil şi 65 ha păşune.  

 

Reducerea/eliminarea riscului de producere a inundaţiilor şi a consecinţelor acestora se 

desfăşoară în mai multe etape, cu măsuri specifice: 

Prevenire: utilizarea adecvată a terenului, practici agricole şi forestiere corecte - evitarea 

dezvoltării urbane şi industriale în zonele inundabile. 

- Utilizarea zonelor inundabile trebuie adaptată la pericolele naturale existente (inundaţii, 

subinundare, eroziuni, depuneri). 

 Instituirea şi respectarea zonei de protecţie a cursurilor de apă de pe teritoriul oraşului, cu 

interdicţie de construire de o parte şi de alta a albiei în limita a 5 m - evitarea construcţiei de 

locuinţe şi de obiective sociale, culturale şi/sau economice în zonele potenţial inundabile;  

 Instituirea interdicţiei temporare de construire în zonele din intravilan afectate de 

inundaţii precum şi în apropierea zonei de protecţie a cursurilor de apă până la 
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efectuarea de lucrări de prevenire a producerii inundaţiilor (regularizări, 

supraînălţări de maluri, îndiguiri); 

 Zonele luncilor inundabile vor fi analizate în vederea stabilirii zonelor de interdicţie în care 

se interzice orice construcţie în zona canalului de inundaţie, a zonelor de restricţie în care 

sunt admise unele construcţii şi a zonelor de avertizare situate în afara nivelului inundaţiei 

de proiectare;  

 În zonele cu risc de inundabilitate datorită apelor de versant sau a scurgerilor torenţiale se 

vor efectua studii pentru identificarea unor noi direcţii de scurgere a apelor de şiroire, 

regularizarea cursurilor de apă existente, îndiguiri. 

 In zonele potenţial inundabile datorită creşterii nivelului apei pâraielor, construirea devine 

potenţial posibilă numai în urma unor studii de specialitate (realizarea de hărţi de risc, 

proiect de indiguire aprobat în condiţiile legii). 

 

Protecţie: măsuri structurale şi nestructurale pentru a reduce probabilitatea viiturilor şi a 

impactului acestora. 

 Realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din 

afluenţii mai mici ai bazinelor sau din torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi 

abundente sau prin topirea zapezilor, etc. Aceste lucrări pot fi:  

- acţiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor (în vederea reducerii 

scurgerii rapide a apeli pe suprafaţa solului); 

- crearea unor tipuri de învelişuri - însămânţări pentru dezvoltarea vegetaţiei 

ierboase dense - care sa favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe 

versanţi,  

 

 Întreţinerea (îndepărtarea deşeurilor) albiilor majore şi minore ale cursurilor de apă: Valea 

Jidovinei, Valea Rângăuţi, Valea Omiteanca, Valea lui Ojog, cursuri de apă cu caracter 

torenţial, care străbat intravilanele localităţilor Bădiuţi şi Bobuleşti, prin controlul strict al 

depozitării deşeurilor şi a altor materiale / construcţii care pot colmata şi obstrucţiona 

secţiunea de scurgere a apei; 

 Amenajarea torenţilor de pe versanţi, executarea de rigole şi drenarea torenţilor de viitură în 

satele Bădiuţi şi Bobuleşti; 

 Monitorizarea albiilor pâraielor în perioadele cu precipitaţii mai ales în zona podurilor şi 

podeţelor de pe raza oraşului care nu au capacitate mare de preluare a debitelor;  

 Decolmatarea periodică a cursurilor de apă care pun probleme în perioadele cu precipitaţii 

abundente,  

 Decolmatarea rigolelor, podurilor şi a podeţelor din intravilan; 

 

Pentru prevenirea inundaţiilor generate de topirea brusca a zăpezii şi gheţurilor se prevăd 

măsuri precum:  

- supravegherea cursurilor de apă necodificate (mici), unde, în cursul zilei, apa are 

o curgere lentă, noaptea îngheţând şi putând provoca inundaţii. 

- curăţarea rigolelor în localităţi; 

 

Pregătire:  

- Implementarea sistemelor de prognoză, avertizare şi alarmare pentru cazuri de 

inundaţii; 

- Comunicarea cu populaţia şi educarea ei în ceea ce priveşte conduita de adoptat în 

cazuri de inundaţii; 
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- Asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru 

intervenţia operativă;  

 

Măsuri în situaţii de urgenţă: dezvoltarea de către autorităţi a planurilor de intervenţie în 

caz de inundaţii. 

 

 

3.8.2. Măsuri în zonele cu alunecări de teren şi eroziune 

 

 Cauzele producerii de alunecări de teren sunt atât de origine naturală (perioade cu 

precipitaţii deosebit de bogate, substratul impermeabil, mişcări seismice), cât mai ales de natură 

antropogenă (tasarea solului de către animale, păşunatul pe timp umed, primăvara timpuriu şi 

toamna târziu, păşunatul excesiv, defrişarea şi distrugerea plantaţiilor silvice cu rol de protecţie, 

construcţii amplasate inadecvat). 

 O precizare importantă este faptul că, pe teritoriul orașului Ștefănești nu există 

suprafețe afectate de alunecări de teren în intravilan, datorită prezenței unui relief aproape 

plan în jumătatea estică.  

 În acest sens se impun a fi luate măsuri de prevenire şi combatere a acestor fenomene, în 

ideea reducerii intensităţii acestora şi chiar a stopării lor totale. 

Principalele măsuri de combatere a alunecărilor de teren şi eroziunii sunt:  

- stabilirea unei reţele de canale de drenaj pentru evacuarea dirijată a surplusului de apă de 

pe versanţi şi prevenirea eroziunii în adâncime; 

- captarea izvoarelor de coastă;  

- realizarea de lucrări de împădurire cu plantaţii silvice de protecţie (salcâmi) pe versanţii 

afectaţi din vestul teritoriului precum şi în vecinătatea satului Stânca, în locul fostelor 

livezi şi plantaţii viticole;  

Lucrări de împădurire și reconstrucție a versanților degradați prin plantații silvice de 

protecție se propun pe următoarele areale:  

 pe versanţii pârâului Murguţa, 

 pe versanţii pârâului Hîlboca, 

 pe versanţii pârâului Hulboca,  

 pe versanţii pârâului Corogea,  

 pe versanţii pârâului Botcea,  

 în partea de nord a teritoriului, pe versanţii Dealului Bursucăriei şi valea pârâului 

Popoaia; 

 

- se recomandă prevenirea declanșării fenomenelor de alunecare a terenului la nord de 

satul Stânca, pe versantul sudic al Dealului Țarna, prin reînființarea plantațiilor 

pomicole și viticole / practicarea unor agrotehnici corespunzătoare zonelor de versant, 

întrucât zona respectivă, provenită de la la fostul C.A.P. local, a fost ocupată cu vii şi 

livezi, care, după 1990 au fost defrişate, terenul având în prezent categoria de folosinţă 

păşune. 

 

Se interzic construcţiile de orice tip, defrişările, excavaţiile la baza versanţilor.  
Modul de valorificare adecvat pentru suprafeţele ce ocupă porţiuni importante din 

versanţii degradaţi este utilizarea acestor suprafeţe ca fâneţe şi plantaţii pomicole/viticole sau 

silvice. 

Concesionarea pășunilor către asociațiile de crescători de animale de pe raza orașului 

Ștefănești se va condiționa de efectuarea de către aceste asociații a lucrărilor specifice de 
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întreținere a pășunilor și combatere a eroziunii solului în arealele de pășune degradată, afectată 

de ravenare, alunecări de teren, torenți. 

- interzicerea efectuării de săpături la piciorul unor versanţi ameninţaţi de alunecare; 

- stoparea evoluţiei ravenelor prin lucrări transversale; 

- realizarea de lucrări de consolidare a versanţilor prin:  

- nivelări ale gropilor şi depresiunilor,  

- captarea şi evacuarea dirijată a apelor subterane din zona instabilă prin construirea 

unei reţele de drenuri impermeabile,  

- efectuarea de drenuri pe versanţii cu potenţial de alunecare, drenuri care să preia 

apa din intercalaţiile de nisip şi realizarea de sistematizări verticale şi rigole, care să 

conducă rapid apa de ploaie în afara zonelor de alunecare;  

- realizarea de lucrări de susţinere şi sprijinire: banchete, ziduri de sprijin, ranforţi, 

chesoane, piloni şi coloane de rezistenţă înfipte în pământ, capabile să preia 

împingerea exercitată de masivul de pământ care încearcă să se mişte;  

- instalarea de plase pentru protecţia terenurilor ranforsate, împotriva eroziunii în 

suprafaţă. Instalate direct pe teren, plasele împiedică, datorită geometriei lor speciale, 

deplasarea particulelor de sol, formarea de şiroiri şi ogaşe, contribuind substanţial la 

reducerea eroziunii. Pe terenul protejat cu astfel de plase se dezvoltă un covor vegetal 

viguros, rădăcinile plantelor fiind protejate şi fixate. Înainte şi după instalare se 

recomandă împrăştierea pe versant a unui strat vegetal amestecat cu seminţe de ierburi 

perene. În aceste condiţii, stabilitatea solului se va realiza mult mai rapid iar covorul 

vegetal va fi mult mai dens şi mai rezistent. 

- toate drumurile de exploatare al căror traseu intersectează normal sau oblic linia de 

scurgere, pe terenurile cu alunecări şi eroziune puternică, trebuie să fie prevăzute cu canal 

marginal; 

- amplasarea viitoarelor construcţii să se facă pe cât posibil, cât mai la baza versanţilor, în 

scopul îmbunătăţirii condiţiilor de echilibru şi stabilitate naturală prin supraîncărcare la 

picior şi evitarea aplicării unei suprasarcini pe versant; 

- interzicerea amplasării de construcţii grele pe versanţii cu alunecări potenţiale;  

- în zonele cu fenomene de alunecare active şi potenţiale se recomandă efectuarea de studii 

geotehnice de detaliu (etapa a II-a de cercetare a zonelor de risc) pentru trasarea unei 

limite de stabilitate şi efectuarea de lucrări pentru stabilizare sau ameliorarea stabilizării. 

 

Construcţiile noi se vor amplasa numai după întocmirea unui studiu geotehnic şi de 

stabilitate care să confirme că terenul cu stabilitate incertă sau precară nu este afectat în acest sens 

de încărcarea transmisă de construcţie. 

 

Alte măsuri care se recomandă sunt cele de prevenire a declanșării alunecărilor de teren și 

combatere a eroziunii de suprafață și adâncime prin aplicarea unor agrotehnici corespunzătoare:  

- înfiinţarea de perdele forestiere, înierbarea sau împădurirea versanţilor cu înclinare mai 

mare de 20; 

- recuperarea terenurilor ameninţate de alunecări de teren prin înfiinţarea / reînfiinţarea de 

plantaţii pomicole / viticole; 

- transformarea în fâneţe a terenurilor puternic erodate şi cu risc de deplasare a terenului 

(strat ierbos protector); 

- utilizarea în culturile agricole de pe terenurile expuse eroziunii a plantelor agricole cu 

grad ridicat de protecţie, în special leguminoase şi graminee perene, urmate de cereale 

păioase şi culturi furajere anuale;  

- realizare drumurilor de exploatare agricole în zig-zag, de-a lungul curbelor de nivel; 

- interzicerea amplasării de construcţii grele pe versanţii cu alunecări potenţiale;  
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- interzicerea efectuării de săpături la piciorul unor versanţi ameninţaţi de alunecare; 

- implementarea agrotehnicii antierozionale, efectuarea lucrărilor agrotehnice pe direcţia 

generală a curbelor de nivel;  

- cultivarea culturilor agricole în fâşii alternative cu benzi înierbate - sistemul de benzi 

înierbate se aplică pe terenuri cu pante între 8-20%, realizându-se dintr-un amestec de 

leguminoase cu graminee perene. Scopul lor principal este reţinerea materialului solid;  

- sunt necesare lucrări pentru întreţinerea păşunilor – ca bază furajeră pentru creşterea 

animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării păşunilor afectate de alunecări de 

teren prin întreruperea temporară a păşunatului şi măsuri pentru refacerea covorului 

vegetal: compartimentarea păşunii pe tarlale şi utilizarea alternativă a perimetrelor 

respective; 

- netezirea, pe terenurile arabile, a formelor de relief existente pe versanţi, pentru a asigura 

eliminarea apei din micile depresiuni, contribuie, de asemenea, la prevenirea atât a 

alunecărilor, cât şi a reactivării alunecărilor stabilizate;  

- schimbarea modului de folosinţă a unor terenuri cu risc de alunecare prin renunţarea la 

arabil în favoarea înfiinţării de plantaţii viti – pomicole; 

- realizarea de gărduleţe din nuiele folosite pentru fixarea versanţilor sau taluzurilor 

abrupte pentru instalarea vegetaţiei. Durata lor de funcţionare este de 3-5 ani, după care 

rolul de fixare este preluat de vegetaţie.  

 

Acțiuni de prevenire și combatere a inundațiilor și alunecărilor de teren pe termen scurt, 

mediu și lung 

 

OBIECTIVE PROPUSE PE 

TERMEN SCURT 

2013 - 2016 

OBIECTIVE PROPUSE PE 

TERMEN MEDIU 

2016 - 2019 

OBIECTIVE PROPUSE PE 

TERMEN LUNG 

2019 - 2023 

 Prevenirea declanșării fenomenelor de alunecare a terenului la 

nord de satul Stânca, pe versantul sudic al Dealului Țarna, prin 

reînființarea plantațiilor pomicole și viticole / practicarea unor 

agrotehnici corespunzătoare zonelor de versant, în fosta zonă 

ocupată de vii și livezi. 

Efectuarea de lucrări de împădurire și reconstrucție a versanților degradați prin plantații silvice 

de protecție se propun pe următoarele areale: pe versanţii pârâului Murguţa, pe versanţii pârâului 

Hîlboca, pe versanţii pârâului Hulboca, pe versanţii pârâului Corogea, pe versanţii pârâului 

Botcea, pe versanţii Dealului Bursucăriei şi valea pârâului Popoaia. 

Concesionarea pășunilor către asociațiile de crescători de 

animale de pe raza orașului Ștefănești se va condiționa de 

efectuarea de către aceste asociații a lucrărilor specifice de 

întreținere a pășunilor și combatere a eroziunii solului în 

arealele de pășune degradată, afectată de ravenare, alunecări 

de teren, torenți. 

 

Eliminarea vegetației din albia minoră și majoră a cursurilor de 

apă din zona malurilor, apărări de maluri pe cursurile de apă 

predispuse la apariția viiturilor torențiale. 

 

Întreţinerea periodică (îndepărtarea deșeurilor) a albiilor majore 

şi minore ale cursurilor de apă Valea Jidovinei, Valea Rângăuţi, 

Valea Omiteanca, Valea lui Ojog, cursuri de apă cu caracter 

torenţial, care străbat intravilanele localităţilor Bădiuţi şi 

Bobuleşti prin controlul strict al depozitării deşeurilor şi a altor 
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OBIECTIVE PROPUSE PE 

TERMEN SCURT 

2013 - 2016 

OBIECTIVE PROPUSE PE 

TERMEN MEDIU 

2016 - 2019 

OBIECTIVE PROPUSE PE 

TERMEN LUNG 

2019 - 2023 

materiale / construcţii care pot colmata şi obstrucţiona secţiunea 

de scurgere a apei. 

Decolmatarea rigolelor și/sau refacerea sistemului de rigole de 

scurgere a apei de ploaie în localități. 

 

Asigurarea secțiunilor de scurgere pe cursurile de apă și 

punerea în siguranță a podurilor afectate de fenomene de 

eroziune în albii și maluri. 

 

Asigurarea unei întrețineri corespunzătoare a lucrărilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a 

albiilor minore ale cursurilor de apă care traversează localități. 

 

 Eliminarea construcțiilor neautorizate din zonele inundabile ale 

albiilor minore și majore ale cursurilor de apă. 

 Realizarea, acolo unde nu există, a unor sisteme de rigole de 

evacuare a apelor pluviale de pe suprafata carosabilului 

drumurilor. 

 Amenajări antierozionale complexe pe versanți (lucrări de 

corectare și stingere a torenților, acțiuni de împădurire a zonelor 

de formare a viiturilor). 

 

 

 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

 

 

 Conform PATJ Botoșani – Planșa 3b.1 Infrastructuri tehnice ale teritoriului (Gospodărirea 

apelor, rețele energetice și echipare tehnico-edilitară, probleme și disfuncționalități), orașul 

Ștefănești este caracterizat ca fiind: 

- unitate administrativ teritorială cu sisteme de canalizare lipsite de stații de 

epurare;  

- unitate administrativ teritorială cu localități neracordate la rețeaua de alimentare 

cu gaze naturale.  

 

 

3.9.1. Gospodărirea apelor 

 

Lucrări hidro - edilitare propuse pe teritoriul orașului Ștefănești: 

- dirijarea controlată a apelor meteorice; 

- 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 hidro - geologică la captările de apă; 

- gospodărirea apelor pe versanţi: 

 acţiunile de combatere a eroziunii solului (privită ca măsură de reducere a 

debitelor solide ale cursurilor de apă); 
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 acţiunile de prevenire a alunecărilor de teren; 

 combaterea şi prevenirea inundaţiilor provocate de viiturile torenţiale, care se 

produc pe cursuri de apă mici, unde scurgerea pe versanţi are ponderea 

majoră. 

- Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996 cu modificările şi completările 

ulterioare, se instituie zone de protecţie în lungul cursurilor de apă pe lăţimea de 5 m 

măsurată de la malurile albiei minore, în lungul digurilor de apărare împotriva inundaţiilor 

pe o lăţime de minimum 4 m, măsurată de la piciorul taluzului digului spre interiorul incintei 

îndiguite, precum şi în zona de protecţie în jurul lacurilor de acumulare cuprinsă între 

nivelul normal de retenţie şi cota coronamentului.  

 

- Indiferent de deţinătorul terenului, în zonele de protecţie este interzisă realizarea de 

construcţii de orice fel fără avizul autorităţii competente de gospodărire a apelor.  

 

- În zona de protecţie a cursurilor de apă şi lacurilor de acumulare sunt interzise:  

 realizarea de depozite de deşeuri, reziduuri, dejecţii sau substanţe chimice;  

 utilizarea de substanţe chimice pentru aplicarea de tratamente fito-sanitare;  

 aplicarea de îngrăşăminte de orice fel.  

 

- Lucrările aferente staţiilor de epurare, depozitelor de gunoi şi reziduuri, puţuri seci şi alte 

asemenea se vor realiza cu asigurarea condiţiilor de protecţie a resurselor de apă; în jurul 

lucrărilor respective se vor realiza perdele forestiere de protecţie.  

 

- Lucrările de traversare a albiilor cursurilor de apă (cu lucrări de poduri, podeţe, conducte, 

reţele, etc.) se vor realiza numai cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a apelor mari 

şi în baza avizului de gospodărire a apelor.  

 

 

3.9.2. Alimentarea cu apă 

 

În prezent, infrastructura de alimentare cu apă potabilă este necorespunzătoare pentru o 

aşezare urbană, deoarece nu deservește complet localitățile componente ale orașului Ștefănești. De 

asemenea, este degradată datorită vechimii.  

Pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Ştefăneşti, autorităţile locale 

trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru 

extinderea alimentării cu apă a tuturor localităţilor. Acest proiect trebuie să se încadreze în Planul 

Coordonator privind „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”.  

Potabilitatea apei freatice din fântâni este necorespunzătoare, oraşul făcând parte, 

conform Ordinului 1552 / 2008 din categoria unităţilor administrativ-teritoriale vulnerabile la 

nitraţi, figurând în Lista localităților unde există surse de nitrați din activitățile agricole. În 

aceste condiții, devine esențială dezvoltarea sistemului centralizat de alimentare cu apă.  

Pe termen lung, pentru alimentarea cu apă a tuturor localităților oraşului Ştefăneşti, se vor 

aplica prevederile Planului Coordonator privind „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea 

apelor uzate în judeţul Botoşani”.  

Strategia Planului Coordonator prevede, în ceea ce priveşte managementul apei potabile, 

amplificarea prizei de apă la Lacul Stânca, reabilitarea Staţiei de Tratare Ştefăneşti şi extinderea 

reţelei de apă pentru a alimenta toată partea de est a judeţului Botoşani cu apă potabilă pompată (cu 

potenţial de includere a oraşului Săveni). 
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Astfel, pentru Staţia de Tratare a apei Ştefăneşti sunt prevăzute lucrări de reabilitare şi 

extindere în etape, pentru o capacitate de 27 Ml/zi pentru a alimenta partea estică a judeţului 

Botoşani.  

Este necesară o nouă magistrală de aducţiune la nord pentru a transporta apa către toate 

comunităţile de-a lungul rutei relativ înguste către partea de nord-est a judeţului, la graniţa 

internaţională, dar şi zone din sud-estul judeţului. 

Se vor adăuga conducte de derivaţie suplimentare la conductele de aducţiune mergând la sud 

şi la vest de staţia de tratare, astfel încât toate comunele din cadranul de sud-est al judeţului 

Botoşani să poată fi alimentate din staţia de tratare Ştefăneşti. 

Reabilitarea staţiei de tratare Ştefăneşti pentru a produce 14 Ml/zi apă tratată (faza 1) a fost 

inclusă în programul de investiţii prioritare (Etapa 1), 2009 - 2012 (termen mediu). Finalizarea 

lucrărilor de reabilitare şi extindere ale staţiei de tratare Ştefăneşti (faza 2) sunt incluse în planul de 

investiţii pe termen lung, 2019 - 2030. 

 

 
Imag. 42: Strategia de dezvoltare a resurselor de apă brută şi a staţiilor de tratare în judeţul Botoşani 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul 

Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

Pe termen mediu se propune extinderea sistemului de alimentare cu apă în toate 

localităţile oraşului Ştefăneşti, astfel încât să fie deserviți toți locuitorii, aşa cum rezultă din 

tabelul următor: 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
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Localitatea 

lungimea reţelei de 

distribuţie termen 

mediu - km  

nr. de 

racordări - 

termen mediu 

lungimea reţelei 

de distribuţie 

termen lung - km 

Nr. de 

racordări - 

termen lung  

Ştefăneşti 16,458 206 - - 

Bădiuţi 10,418 278 - - 

Bobuleşti 11,600 363 - - 

Stânca 10,856 290 - - 

TOTAL 49,332 1137 - - 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf,  

Planul Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

Img. 43: Alimentarea cu apă în zona de centru -est a jud. Botoşani - Termen mediu 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul 

Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf


 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

368/413 

 

 
Img. 44: Alimentarea cu apă în zona de centru - est a jud. Botoşani - Termen lung 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul Coordonator 

General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

Situaţia prognozată a investiţiilor pe termen mediu şi lung, specifică reţelei de distribuţie şi 

branşamente case la nivelul oraşului Ştefăneşti constă din extinderea reţelei de alimentare cu apă 

potabilă pe o lungime totală de 49,332 km şi realizarea unui număr de 1.137 racordări la reţea. 

 

 

Se vor respecta prevederile HOTĂRÂRII nr. 930 din 11 august 2005, pentru aprobarea 

Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și 

hidrogeologică.  
 

ANEXA - NORME SPECIALE privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară 

și hidrogeologică 

 

CAP. I 

Dispozitii generale 

ART. 1 

In jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa 

potabila, surselor de apa potabila destinate imbutelierii, surselor de ape minerale utilizate pentru 

cura interna sau pentru imbuteliere, lacurilor si namolurilor terapeutice, in conformitate cu art. 5 

alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie zone 

de protective sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica, in scopul prevenirii pericolului de 

alterare a calitatii surselor de apa si, respectiv, a lacurilor si a namolurilor terapeutice. 

 

ART. 2 

Sunt supuse prevederilor Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de 

protective sanitara si hidrogeologica, denumite in continuare norme, urmatoarele obiective: 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
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a) sursele de ape subterane sau de suprafata, precum si captarile aferente acestora folosite 

pentru alimentarea centralizata cu apa potabila a populatiei, a agentilor economici din industria 

alimentara si farmaceutica, a unitatilor sanitare si social-culturale, constructiile si instalatiile 

componente ale sistemelor pentru alimentare cu apa potabila; 

b) zacamintele de ape minerale si captarile aferente acestora utilizate pentru cura interna sau 

pentru imbuteliere, instalatiile de imbuteliere si instalatiile de exploatare a namolurilor terapeutice; 

c) lacurile si namolurile terapeutice; 

d) captarile de ape subterane sau de suprafata folosite pentru imbutelierea apei potabile, alta 

decat apa minerala naturala. 

 

ART. 3 

Protectia sanitara a obiectivelor prevazute la art. 2 se realizeaza prin aplicarea masurilor de 

protectie a calitatii apelor, stabilite prin actele normative in vigoare, precum si prin instituirea in 

teren a urmatoarelor zone de protectie, cu grade diferite de risc fata de factorii de poluare, si anume: 

a) zona de protectie sanitara cu regim sever; 

b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie; 

c) perimetrul de protectie hidrogeologica. 

 

ART. 4 

In zonele de protectie sanitara si hidrogeologica, instituite pentru obiectivele prevazute la 

art. 2, se impun, diferentiat, masuri specifice in scopul evitarii contaminarii sau impurificarii apelor 

si, respectiv, a lacurilor si namolurilor terapeutice. 

Zona de protectie sanitara cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor 

prevazute la art. 2, unde este interzisa orice amplasare de folosinta sau activitate care ar putea 

conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apa. 

 

ART. 6 

Zona de protectie sanitara cu regim de restrictie cuprinde teritoriul din jurul zonei de 

protective sanitara cu regim sever, astfel delimitat incat, prin aplicarea de masuri de protectie, in 

functie de conditiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a calitatii apei. 

 

ART. 7 

Perimetrul de protectie hidrogeologica cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare si de 

descarcare la suprafata si/sau in subteran a apelor subterane prin emergente naturale (izvoare), 

drenuri si foraje si are rolul de a asigura protectia fata de substante poluante greu degradabile sau 

nedegradabile si regenerarea debitului prelevat prin lucrarile de captare. 

 

ART. 8 

(1) Masurile pentru instituirea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, incluse in 

documentatiile tehnice prevazute la art. 2 alin. (1) din hotarare, intocmite pentru obiectivele 

prevazute la art. 2, sunt: 

a) planuri de situatie cu zonele de protectie delimitate conform prezentelor norme si, dupa 

caz, instructiunilor prevazute la art. 12, fundamentate printr-o nota explicativa, in cazul captarilor 

de ape de suprafata, sau printr-un studiu hidrogeologic, in cazul captarilor de ape subterane si in 

cazul lacurilor si namolurilor terapeutice; 

b) lucrarile de constructii-montaj necesare instituirii in teren a acestor zone de protectie, 

inclusiv costul acestora, care va fi cuprins in costul total al investitiei; 

c) o lista-indrumar cu masurile ce trebuie respectate in interiorul zonelor de protectie in 

conformitate cu prevederile prezentelor norme. 
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(2) In cazul captarilor de ape subterane, inainte de instituirea in teren a zonelor de protectie, 

proiectantul va face obligatoriu o verificare finala si, daca este cazul, o corectare a planurilor de 

situatie prevazute la alin. (1) lit. a), in functie de datele rezultate din executia lucrarilor de captare si 

din testele de pompare. 

(3) Documentatiile de urbanism elaborate si aprobate potrivit legii vor cuprinde obligatoriu 

planuri de situatie cu marcarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrelor de protective 

hidrogeologica. Regulamentele de urbanism aferente acestor documentatii, ce se intocmesc potrivit 

legii, vor include si protectia sanitara si hidrogeologica a obiectivelor cuprinse la art. 2, in vederea 

atingerii scopurilor specifice de conservare. 

(4) Documentatiile de urbanism existente, in care nu au fost luate in considerare si marcate 

zonele de protectie sanitara si hidrogeologica, vor fi refacute cu respectarea prezentelor norme, in 

termen de un an de la intrarea in vigoare a acestora. 

 

CAP. III 

Indicatii tehnice pentru dimensionarea zonelor de protectie sanitara a captarilor de apa 

potabila din subteran si de ape minerale utilizate pentru cura interna si pentru imbuteliere 

 

ART. 11 

In vederea evitarii oricarei posibilitati de impurificare a apei, dimensionarea zonelor de 

protective se va face luandu-se in considerare toti factorii locali, naturali si antropici, care pot 

interveni in impurificarea apei, si anume: 

a) caracteristicile geomorfologice, geotectonice si geotehnice ale zonei; 

b) structura si parametrii hidrogeologici ai stratelor situate deasupra acviferului captat; 

c) structura si parametrii hidrogeologici ai acviferului captat; 

d) calitatea apelor de suprafata, in cazurile cand acestea sunt in legatura hidraulica cu 

acviferul 

captat; 

e) regimul de exploatare a captarilor; 

f) sursele punctuale si difuze de poluare existente; 

g) alte aspecte constatate in teren. 

 

ART. 12 

(1) Dimensiunile si configuratia zonelor de protectie se stabilesc de catre unitatile atestate de 

autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin studii hidrogeologice elaborate in 

conformitate cu instructiunile privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de 

protective hidrogeologica, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din 

domeniul apelor; zonele de protectie astfel stabilite se reprezinta cartografic pe planul de situatie in 

sistem Stereo 70 al lucrarilor respective, la o scara corespunzatoare, cu precizarea masurilor de 

protectie impuse in conformitate cu prezentele norme. 

(2) Detinatorii si/sau operatorii cu orice titlu ai captarilor de ape subterane destinate 

alimentarii centralizate cu apa potabila vor supune studiile hidrogeologice prevazute la alin. (1) 

expertizei efectuate in cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. Fac 

exceptie de la aceasta prevedere captarile care furnizeaza debite medii de pana la 10 mc/zi sau care 

deserves mai putin de 50 de persoane. 

 

ART. 13 

Principiile de dimensionare a zonelor de protectie au la baza aplicarea selectiva a criteriilor 

de dimensionare, in functie de conditiile specifice fiecarei captari, astfel incat suprafetele delimitate 

sa asigure protectia corespunzatoare gradului lor de risc: 
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a) la dimensionarea zonelor de protectie sanitara cu regim sever si cu regim de restrictie se 

utilizeaza, de regula, criteriul timpului de tranzit in subteran al unei particule de apa hidrodinamic 

active, folosindu-se in calcule parametrii hidrogeologici ai acviferului; 

b) mărimea zonei de protecție sanitară cu regim sever se determină astfel încât să fie 

asigurat un timp de tranzit în subteran de minimum 20 de zile pentru orice particule de apă 

presupuse contaminate care s-ar infliltra la limita acestei zone și ar ajunge la locul de captare 

a apei. In cazul captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente date 

pentru aplicarea metodelor de dimensionare cuprinse în instrucțiunile prevăzute la art. 12 

alin. (1), dimensiunile zonei de protecție sanitară cu regim sever vor fi de minimum 50 m 

amonte, 20 m aval de captare și 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii, pe directia de 

curgere a apelor subterane, in cazul forajelor si drenurilor, iar in cazul captarilor de izvoare, 

de minimum 50 m amonte si 20 m lateral, de o parte si de alta a captarii; 

c) marimea zonei de protectie cu regim de restrictie se determina luand in considerare un 

timp de tranzit in subteran de minimum 50 de zile de la punctul de infiltrare pana la locul captarii; 

d) dimensionarea perimetrului de protectie hidrogeologica se face pentru captarile de 

izvoare, pentru drenuri si pentru forajele la freatic; aceasta dimensionare necesita o analiza detaliata 

a situatiei hidrogeologice, avand in vedere aria de regenerare a resurselor de apa exploatate. 

 

ART. 14 

In cazul forajelor care exploateaza acvifere de adancime sub presiune si care sunt executate 

astfel incat sa realizeze conditiile de izolare a stratului captat fata de suprafata terenului si fata de 

stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie numai zona de protectie sanitara cu 

regim sever, care va fi circulara, cu centrul pe pozitia forajului si raza de 10 m; in acest caz zona de 

protectie sanitara cu regim de restrictie coincide cu zona de protectie sanitara cu regim sever, iar 

perimetrul de protectie hidrogeologica, situat in zona de alimentare a acviferului, se instituie 

simultan pentru toate captarile care exploateaza aceeasi structura acvifera regionala. Zonele de 

alimentare ale structurilor acvifere regionale se declara zone protejate prin ordin al conducatorului 

autoritatii publice centrale din domeniul apelor, stabilindu-se totodata si masurile de protectie 

necesare. 

 

ART. 15 

Terenurile pe care s-au executat lucrari deschise pentru aductiunea apei, precum si bazine de 

infiltrare sau alte amenajari realizate in scopul realimentarii artificiale a acviferului exploatat vor fi 

incluse integral in zona de protectie sanitara cu regim sever a lucrarilor de captare. 

 

ART. 16 

(1) Zona de protectie sanitara cu regim sever, cu exceptia celei instituite pentru aductiuni si 

retele de distributie, se va imprejmui si se va marca prin placute avertizoare. Inaltimea si tipul 

imprejmuirii, marcajele si distanta intre acestea se stabilesc de catre detinatorul si/sau operatorul 

captarii, constructiilor si instalatiilor, de comun acord cu autoritatea de gospodarire a apelor, astfel 

incat sa fie oprit accesul populatiei, animalelor si utilajelor de orice fel. Pot fi exceptate de la 

imprejmuire si acele zone care se gasesc in locuri greu accesibile persoanelor fizice datorita 

configuratiei terenului. 

(2) Limitele zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie vor fi marcate de catre 

detinatorul si/sau operatorul captarii prin borne sau semne vizibile, cu mentiunea: zona de protectie 

sanitara.  

Tipul si inaltimea marcajelor, precum si distanta dintre ele se stabilesc de catre detinatorul 

si/sau operatorul captarii, de comun acord cu autoritatea de gospodarire a apelor. Marcajele se 

amplaseaza pe teren de catre detinatorul si/sau operatorul captarii, impreuna cu reprezentantii 
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consiliului local si cu detinatorii terenurilor, astfel incat de la fiecare marcaj sa se vada celelalte 

doua marcaje invecinate. 

 

CAP. IV 

Marimea zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru captarile din surse de suprafata si 

pentru lacurile si namolurile terapeutice 

ART. 17 

(1) Pentru captarile din cursurile de apa zona de protectie sanitara cu regim sever va fi 

determinata dupa caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale acesteia vor fi de: 

a) 100 m, pe directia amonte de priza. 

b) 25 m, pe directia aval de ultimele lucrari componente ale prizei; 

c) 25 m lateral, de o parte si de alta a prizei. 

(2) Cand dimensiunea laterala nu poate fi respectata, vor fi executate lucrari compensatorii. 

(3) Pentru captarile din lacuri zona de protectie sanitara cu regim sever va avea urmatoarele 

dimensiuni minime, masurate la nivelul minim de exploatare al captarii: 

a) 100 m radial, pe apa, fata de locul in care este situat punctul de captare; 

b) 25 m radial, pe malul unde este situata priza. 

(4) Pentru lacurile si namolurile terapeutice zona de protectie sanitara cu regim sever 

cuprinde toata suprafata apei lacului, iar pe mal are 5 m latime in jurul lacului. 

 

ART. 18 

Zona de protectie sanitara cu regim sever se va marca pe suprafata apei prin geamanduri sau 

prin alte semne conventionale vizibile si se va imprejmui pe maluri, imprejmuirea fiind marcata cu 

placute avertizoare. Suprafata astfel delimitata va fi pastrata curata prin grija detinatorului captarii, 

care va lua masurile de protectie corespunzatoare, prevazute in capitolul VII al prezentelor norme. 

 

CAP. V 

Masuri referitoare la utilizarea terenurilor cuprinse in perimetrele de protectie 

hidrogeologica 

ART. 19 

(1) In perimetrele de protectie hidrogeologica masurile de protectie au drept scop pastrarea 

regimului de alimentare a acviferelor cat mai aproape de cel natural, precum si evitarea poluarii 

apelor subterane si a lacurilor si namolurilor terapeutice cu substante poluante greu degradabile sau 

nedegradabile, in special cu substante radioactive si cu substante periculoase si prioritar periculoase 

prevazute in anexa A la Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de 

substante prioritar periculoase, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005. 

(2) In cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere a gospodaririi apelor a tuturor 

lucrarilor situate in perimetrele de protectie hidrogeologica, se vor lua in considerare posibilele 

efecte ale acestor lucrari asupra captarilor de ape subterane si a lacurilor si namolurilor terapeutice, 

impunandu-se toate masurile de precautie necesare pentru prevenirea poluarii acestora cu substante 

greu degradabile sau nedegradabile, precum si pentru prevenirea sau compensarea modificarilor 

semnificative a regimului de regenerare a resurselor de apa exploatate. 

 

ART. 20 

(1) Pentru toate lucrarile si activitatile de pe terenurile situate in perimetrele de protectie 

hidrogeologica este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de 

reglementare din punct de vedere al protectiei mediului. 

(2) Studiul de evaluare a impactului asupra mediului trebuie sa prevada toate masurile 

necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau 
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nedegradabile in apele subterane sau in lacurile si namolurile terapeutice, masuri care vor constitui 

conditii impuse prin actul de reglementare. 

 

CAP. VI 

Masuri cu privire la exploatarea si amenajarea terenurilor incluse in zonele de protectie 

sanitara cu regim de restrictie 

ART. 21 

(1) Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie pot fi exploatate 

agricol de catre detinatorii acestora, dar cu interzicerea: 

a) utilizarii ingrasamintelor naturale si chimice; 

b) utilizarii substantelor fitosanitare; 

c) irigarii cu ape uzate, chiar epurate complet; 

d) amplasarii grajdurilor si cotetelor de animale si a depozitarii de gunoi animalier; 

e) pasunatului si insilozarii nutreturilor; 

f) amplasarii de sere si de iazuri piscicole. 

(2) In vederea respectarii prevederilor alin. (1) detinatorii si/sau operatorii captarilor de ape 

subterane, cu exceptia celor prevazute la art. 14, vor intocmi si vor tine la zi un inventar al folosintei 

terenurilor aflate in zona de protectie sanitara cu regim de restrictie a captarilor respective. 

 

ART. 22 

In afara masurilor restrictive prevazute la art. 21 alin. (1), pe aceste terenuri sunt interzise: 

a) amplasarea de abatoare, triaje de cale ferata, baze auto; 

b) amplasarea de bazine neetanse pentru ape reziduale, puturi absorbante, haznale cu groapa 

simpla; 

c) amplasarea de locuinte, spitale, aeroporturi, unitati militare, daca nu dispun de un sistem 

de canalizare care sa transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afara 

zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie; 

d) amplasarea de cimitire umane si de animale, cimitire de masini, containere de deseuri; 

e) vidanjarea si spalarea cisternelor care transporta ape fecaloid-menajere; 

f) infiltrarea sau injectarea de ape de zacamant si/sau de racire; 

g) efectuarea de manevre militare, amplasarea de balastiere, exploatari de turba, cariere de 

piatra, executia lucrarilor de drenaj sau a oricaror alte lucrari prin care se diminueaza stratul 

acoperitor, protector al acviferului; 

h) executarea de constructii pentru activitati industriale si agricole, precum: grajduri, 

silozuri, 

depozite de ingrasaminte si de substante fitosanitare, depozite de carburanti, lubrifianti, 

combustibili solizi; 

i) amplasarea de campinguri si de stranduri, daca nu dispun de un sistem de canalizare care 

sa transporte apele reziduale si pluviale, in conditii de deplina siguranta, in afara zonei de protective 

sanitara cu regim de restrictie; 

j) spalarea masinilor si efectuarea schimburilor de ulei; 

k) transportul pe conducte al substantelor poluante de orice fel, cu exceptia conductelor de 

canalizare a obiectivelor situate in interiorul zonei de protectie sanitara cu regim de restrictie, pentru 

care trebuie prevazute masuri stricte de asigurare a etanseitatii. 

 

ART. 23 

Pentru captarile existente si in cazuri bine justificate se admit exceptari de la prevederile art. 

22 lit. b), i) si k), cu avizul unitatilor de sanatate publica si cu respectarea urmatoarelor conditii: 

a) asigurarea cu sisteme complete de canalizare a cladirilor de locuit si a obiectivelor 

economice si social-culturale; 
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b) captarea apelor de siroire prin canale adecvate si dirijarea lor in afara zonei de protectie 

sanitara cu regim de restrictie; 

c) desfiintarea puturilor absorbante, a haznalelor si a latrinelor. 

 

CAP. VII 

Masuri cu privire la utilizarea suprafetelor incluse in zonele de protectie sanitara cu regim 

sever 

ART. 24 

Terenurile cuprinse in zona de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi folosite numai 

pentru asigurarea exploatarii si intretinerii sursei, constructiei si instalatiei de alimentare cu apa. 

 

ART. 25 

In zonele de protectie sanitara cu regim sever instituite pentru captarile de ape 

subterane, precum si in partea de pe mal a zonelor de protectie sanitara cu regim sever 

instituite pentru sursele de apa de suprafata, sunt interzise toate activitatile prevazute pentru 

zona de protectie sanitara cu regim de restrictie, precum si: 

a) amplasarea de constructii sau amenajari care nu sunt legate direct de exploatarea sursei si 

a instalatiilor; 

b) efectuarea de explozii, sapaturi si excavatii de orice fel; 

c) depozitarea de materiale, cu exceptia celor strict necesare exploatarii sursei si a 

instalatiilor. 

In aceste cazuri se vor lua masuri pentru a preintampina patrunderea in sol a oricaror 

substante poluante; 

d) traversarea zonei de catre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu exceptia celor ce se 

colecteaza prin canalizarea aferenta obiectivului protejat. In aceste cazuri se vor lua masuri de 

asigurare a etanseitatii sistemelor de canalizare. 

 

ART. 26 

In zonele de protectie sanitara cu regim sever, instituite pentru apele de suprafata, 

sunt, de asemenea, interzise: 

a) deversarea de ape uzate, chiar daca sunt epurate; 

b) navigarea si acostarea de ambarcatiuni, oprirea acestora si acostarea plutelor si a lemnului 

flotant, in alte conditii decat cele stabilite la instituirea zonei de protectie sanitara cu regim sever; 

c) pescuitul si scaldatul; 

d) recoltatul ghetii si moraritul pe apa, precum si adaparea animalelor. 

 

ART. 27 

In zona de protecție sanitară cu regim sever se vor lua urmatoarele masuri de 

protectie: 

a) nu sunt permise nici un fel de interventii asupra stratului de sol activ si depozitelor 

acoperitoare ale acviferului; 

b) terenul aferent zonei de protectie sanitara cu regim sever va fi protejat impotriva eroziunii 

si inundatiilor, toate lucrarile vechi de excavatii deschise si galerii, canale, puturi, foraje, palnii de 

explozii vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrarii apelor cu potential poluant. 

 

ART. 28 

(1) Terenurile agricole cuprinse in zonele de protectie sanitara cu regim sever vor putea fi 

exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase si de pomi fructiferi, in conditii 

care sa nu provoace degradarea lucrarilor de alimentare cu apa. 

(2) Pe terenurile agricole din zona de protectie sanitara cu regim sever sunt interzise: 
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a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice si a substantelor fitofarmaceutice; 

b) irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 

c) culturile care necesita lucrari de ingrijire frecventa sau folosirea tractiunii animale; 

d) pasunatul. 

 

ART. 29 

Lucrarile si instalatiile de captare a apei vor fi aparate impotriva inundatiilor prin lucrari 

specifice, conform normelor tehnice in vigoare, iar in cazul captarilor de mal intreaga arie aferenta 

zonei de protectie sanitara cu regim sever va fi indiguita, cu respectarea normelor tehnice specifice. 

 

 

CAP. VIII 

Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiilor si instalatiilor  

ART. 30 

Dimensionarea zonei de protectie sanitara cu regim sever pentru statiile de pompare, 

instalatiile de imbunatatire a calitatii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, stati de dezinfectie si 

altele asemenea -, statiile de imbuteliere a apelor minerale, rezervoarele ingropate, aductiunile si 

retelele de distributie se va face cu respectarea urmatoarelor limite minime: 

a) statii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 

b) instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei; 

c) rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor; 

d) aductiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora; 

e) alte conducte din retelele de distributie, 3 m. 

 

ART. 31 

(1) La intersectia aductiunilor de apa potabila sau de ape minerale pentru cura interna ori 

pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile 

de apa potabila, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, 

asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala. 

(2) In zonele de traversare prevazute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi 

metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte si de alta a punctului de intersectie. 

 

ART. 32 

(1) In cazul in care retelele de apa potabila se intersecteaza cu canale sau conducte de ape 

uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea, reteaua de apa 

potabila se va aseza totdeauna mai sus decat aceste canale ori conducte, cu conditia de a se realiza 

adancimea minima pentru prevenirea inghetului. 

(2) Atunci cand, din cauze obiective, nu se pot indeplini conditiile prevazute la alin. (1), se 

vor lua masuri speciale care sa previna exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a 

apelor uzate. 

 

ART. 33 

La proiectarea si executia retelelor de apa potabila se vor avea in vedere evitarea oricaror 

legaturi intre acestea si retelele de apa nepotabila, precum si realizarea si mentinerea in timp a 

etanseitatii. 

 

ART. 34 

Se interzice trecerea conductelor de apa potabila sau de ape minerale prin camine de vizitare 

a retelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc. 
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 Se vor respecta de asemenea prevederile:  

 Hotărârii Guvernului 930 / 2005 privind protecția sanitară a construcțiilor și 

instalațiilor de aprovizionare cu apă,  

 Legii 458 / 2002 modificată și completată cu Legea 311 / 2004 privind calitatea apei 

potabile,  

 Hotărârii Guvernului 974 / 2004 privind normele de supraveghere, inspecție sanitară și 

monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției 

și distribuției apei potabile.  

 

 

3.9.3. Canalizarea 

 

Evaluarea infrastructurii de canalizare existente şi a nivelului serviciului, realizată în cadrul 

Planului Coordonator „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”, 

evidenţiază pentru oraşul Ştefăneşti următoarele:  

 

Oraş  Lungimea reţelei de 

canalizare, km 

Epurarea apelor 

uzate 

Starea sistemului 

Ştefăneşti 4,4 Fără epurare Puţ Imhoff. Staţia de 

epurare nu a fost 

niciodată terminată. 
Sursa: Planul Coordonator privind „Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare a oraşului, există 2 reţele mici de apă uzată, una 

care preia pur şi simplu apa de spălare inversă de la staţia de tratare ducând-o printr-o conductă de 

250 mm către un curs de apă din apropierea vechii staţii de epurare, iar cealaltă care deserveşte 

blocurile de apartamente şi instituţiile din zona centrală a oraşului. Sistemul are diametre cuprinse 

între 200 şi 400 mm se opreşte la vechiul curs de apă al Başeului la aproximativ 100 m de vechea 

staţie de epurare. Materialele din care este făcută reţeaua sunt azbociment şi beton, cuprinzand şi 

conducte îmbinate cu eclise. Acest sistem deserveşte 200 de persoane (60-70 apartamente), spitalul, 

două şcoli şi alte instituţii. Nu este racordată nici o locuinţă particulară. 

De asemenea, nici una din localităţile aparţinătoare oraşului Ştefăneşti nu dispune de sistem 

de canalizare. În lipsa acestui sistem, evacuarea apelor uzate provenite din gospodării se realizează 

la suprafaţa terenului prin scurgeri la rigole, sau prin infiltrarea în sol, prin intermediul haznalelor 

nevidanjabile, ceea ce duce la poluarea solului şi respectiv a pânzei de apă subterană, precum şi a 

cursurilor de apă de suprafaţă. Locuitorii utilizează closete simple uscate, care constituie surse de 

poluare pentru pânza freatică. 

Staţia de epurare nu a fost finalizată niciodată iar acum este complet nefuncţională. Staţia a 

fost proiectată să aibă gratare, o staţie de pompare, îndepărtarea nisipului, două decantoare Imhoff, 

un filtru de pietriş şi tratarea nămolurilor. Deversarea ar fi avut loc într-un curs de apă mic din valea 

râului Başeu într-un punct aflat la 6 km în amonte de râul Prut. Există semne de conţinut ridicat de 

nutrienţi în cursul de apă mic dar nu din contaminări directe de ape uzate. Tehnologia vechii staţii 

de tratare nu este adecvată pentru o populaţie de peste 2000 de locuitori (conform cerinţelor 

directivei UE nr. 91/271/EEC) şi reabilitarea staţiei nu ar aduce nici un beneficiu. Se impune aşadar 

construirea unei staţii de epurare moderne care să fie conformă normelor şi standardelor în vigoare. 

Introducerea reţelei de canalizare şi construirea staţiei de epurare care va deservi localităţile 

oraşului Ştefăneşti se va realiza în acord cu prevederile Planului Coordonator privind 

„Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”.  

Planul de investiţii pe termen lung şi mediu în ceea ce priveşte apa uzată din cadrul Planului 

Coordonator prevede, că, aglomerările umane cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi, aşa cum 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

377/413 

 

este cazul oraşului Ştefăneşti, trebuie sa aibă sisteme de canalizare şi tratare secundară 

(biologică) a apelor uzate. Colectarea şi tratarea trebuie implementate până pe 31 decembrie 

2018. 

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. 536/1997 privind distanţa de protecţie 

sanitară în jurul staţiei de epurare - 300 m. 

În ceea ce priveşte staţia de epurare, conform Planului Coordonator privind „Alimentarea 

cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”, preluarea, epurarea şi evacuarea 

apelor uzate de pe teritoriul localităţilor oraşului Ştefăneşti în emisarii naturali se va realiza astfel:  

- conform Imag. 13, în localităţile Ştefăneşti, Stânca, Bădiuţi va fi introdusă reţeaua de 

canalizare iar apele uzate vor fi direcţionate către staţia de epurare Ştefăneşti; 

Staţia de epurare Ştefăneşti este programată a se realiza pe termen mediu, în intervalul 2013 

- 2018. 

- în localitatea Bobuleşti va fi introdusă reţea de canalizare însă apa uzată va fi direcţionată 

către staţia de epurare Româneşti, din comuna învecinată. 

Staţia de epurare Româneşti este programată a se realiza pe termen lung, în intervalul 2019 - 

2030. 

 

 
Imag. 45: Locaţiile staţiilor de epurare ce deservesc aglomerări cu un echivalent al populaţiei mai mare de 2000 l. p. e. 

în zona de centru - est a judeţului Botoşani 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul Coordonator 

General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
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În tabelul următor sunt prezentate date privind investiţiile pe termen mediu şi lung specifice 

pentru realizarea colectorului principal şi a canalizărilor locale: 

 

Detalii privind Colectorul şi canalizările locale pentru Planurile de investiţii prioritare, 

pe termen mediu şi lung - Staţie epurare > 2,000 E.P. < 10,000 E.P. 

 

Nume 

staţie de 

epurare 

Sate 

deservite 

Lungime 

canalizare 

prioritară, 

m 

Lungime 

colector 

principal 

termen 

mediu, m 

Lungime 

reţea 

locală, 

termen 

mediu, m 

Lungime 

colector 

principal 

termen 

lung, m 

Lungime 

reţea 

locală, 

termen 

lung, m 

Ştefăneşti Ştefăneşti 4103 1500 12308 - - 

Stânca - - - 3000 5790 

Bădiuţi - - - 2000 5556 

TOTAL 4103 1500 12308 5000 11436 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul 

Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” (ANEXA 9 - 

Oraşele şi satele deservite de staţiile de epurare propuse) 

 

Denumire 

staţie 

Localităţi 

deservite 

Lungime 

colector 

principal - 

termen 

mediu - m 

Lungime 

reţea locală 

canalizare 

termen 

mediu - m 

Lungime 

colector 

principal - 

termen lung 

- m 

Lungime 

reţea locală 

canalizare 

termen lung - 

m 

Româneşti Româneşti  - - 500 10632 

Bobuleşti - - 0   8700 

 TOTAL - - 500 19332 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul 

Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” (ANEXA 11 - 

Detalii privind costurile estimative ale Colectorului şi canalizărilor locale pentru Planurile de investiţii prioritare, pe 

termen mediu şi lung) 

 

Introducerea reţelei de canalizare şi construirea staţiei de epurare care va deservi localităţile 

oraşului Ştefăneşti se va realiza în acord cu prevederile Planului Coordonator privind 

„Alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”.  

Planul de investiţii pe termen lung şi mediu în ceea ce priveşte apa uzată din cadrul Planului 

Coordonator prevede că, aglomerările umane cu peste 2.000 de locuitori echivalenţi, aşa cum este 

cazul oraşului Ştefăneşti, trebuie sa aibă sisteme de canalizare şi tratare secundară (biologică) a 

apelor uzate. Colectarea şi tratarea trebuie implementate până pe 31 decembrie 2018. 

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. 536/1997 privind distanţa de protecţie 

sanitară în jurul staţiei de epurare - 300 m. 

În ceea ce priveşte staţia de epurare, conform Planului Coordonator privind „Alimentarea 

cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”, preluarea, epurarea şi evacuarea 

apelor uzate de pe teritoriul localităţilor oraşului Ştefăneşti în emisarii naturali se va realiza astfel:  

- conform Imag. 13, în localităţile Ştefăneşti, Stânca, Bădiuţi va fi introdusă reţeaua de 

canalizare iar apele uzate vor fi direcţionate către staţia de epurare Ştefăneşti; 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
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Staţia de epurare Ştefăneşti este programată a se realiza pe termen mediu, în intervalul 2013 

- 2018. 

- în localitatea Bobuleşti va fi introdusă reţea de canalizare însă apa uzată va fi direcţionată 

către staţia de epurare Româneşti, din comuna învecinată. 

Staţia de epurare Româneşti este programată a se realiza pe termen lung, în intervalul 2019 - 

2030. 

 

 
Imag. 46: Locaţiile staţiilor de epurare ce deservesc aglomerări cu un echivalent al populaţiei mai mare de 2000 l. p. e. 

în zona de centru - est a judeţului Botoşani 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul Coordonator 

General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” 

 

În tabelul următor sunt prezentate date privind investiţiile pe termen mediu şi lung specifice 

pentru realizarea colectorului principal şi a canalizărilor locale: 

 

Detalii privind Colectorul şi canalizările locale pentru Planurile de investiţii prioritare, 

pe termen mediu şi lung - Staţie epurare > 2,000 E.P. < 10,000 E.P. 

 

Nume 

staţie de 

epurare 

Sate 

deservite 

Lungime 

canalizare 

prioritară, 

m 

Lungime 

colector 

principal 

termen 

mediu, m 

Lungime 

reţea 

locală, 

termen 

mediu, m 

Lungime 

colector 

principal 

termen 

lung, m 

Lungime 

reţea 

locală, 

termen 

lung, m 

Ştefăneşti Ştefăneşti 4103 1500 12308 - - 

Stânca - - - 3000 5790 

Bădiuţi - - - 2000 5556 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
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Nume 

staţie de 

epurare 

Sate 

deservite 

Lungime 

canalizare 

prioritară, 

m 

Lungime 

colector 

principal 

termen 

mediu, m 

Lungime 

reţea 

locală, 

termen 

mediu, m 

Lungime 

colector 

principal 

termen 

lung, m 

Lungime 

reţea 

locală, 

termen 

lung, m 

TOTAL 4103 1500 12308 5000 11436 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul 

Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” (ANEXA 9 - 

Oraşele şi satele deservite de staţiile de epurare propuse) 

 

Denumire 

staţie 

Localităţi 

deservite 

Lungime 

colector 

principal - 

termen 

mediu - m 

Lungime 

reţea locală 

canalizare 

termen 

mediu - m 

Lungime 

colector 

principal - 

termen lung 

- m 

Lungime 

reţea locală 

canalizare 

termen lung - 

m 

Româneşti Româneşti  - - 500 10632 

Bobuleşti - - 0   8700 

 TOTAL - - 500 19332 

Sursa: http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf, Planul 

Coordonator General “Alimentare cu apă, colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” (ANEXA 11 - 

Detalii privind costurile estimative ale Colectorului şi canalizărilor locale pentru Planurile de investiţii prioritare, pe 

termen mediu şi lung) 

 

 

3.9.4. Alimentarea cu energie electrică 

 

Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de locuinţe, de obiective social-

administrative, economice şi comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de energie 

electrică la nivelul orașului.  

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 localităților şi în apropierea consumatorilor importanţi. 

 Se va realiza racordarea gospodăriilor izolate la alimentarea cu energie electrică (5-6 

KV/locuință);  

 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 orașulle, 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. 

 Se interzice trecerea LEA peste locuințe;  

 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/AlimentareCuApaColectare%20ApeUzate.pdf
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 Conform, Hotărârii nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 

utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, ANEXA Nr. 2 la regulament, 

 

 CAPITOLUL I - Principii pentru realizarea racordării locuințelor individuale la 

rețeaua electrică de distribuție, 

 

SECȚIUNEA a 2-a 

In zone în care nu există rețea electrică de interes public de joasă tensiune 

 

 Art. 4 

 (1) Realizarea rețelei este finanțată, de regulă, de către autoritățile publice, din bugetele 

locale (din fonduri alocate de către Consiliul Local) din bugetul de stat sau din alte fonduri legal 

constituite. 

 (2) In condițiile prevăzute la alin. (1), rețeaua se realizează de către autoritatea publică locală 

în calitate de titular de investiție și rămâne în patrimoniul acesteia. 

 (3) In condițiile prevăzute la alin. (2), autoritatea publică locală încheie cu operatorul de 

rețea* un contract de comodat având drept obiect rețeaua realizată, pe toata durata de viață a 

acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o menține în stare de funcționare pe costurile sale. 

 (4) După încheierea contractului prevăzut la alin. (3), pentru racordarea locuințelor 

individuale se parcurg aceleași etape, cu aceleași precizări, prevăzute la art. 1–3. 

Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către proiectanţii de specialitate ai 

Centrului de Rețea Botoşani (C.R.) conform prescripţiilor în vigoare PE 132 (PE 132 – 1995 

Normativ privind proiectarea rețelelor electrice de distribuție publică), PE 136 (Normativ 

republican privind folosirea rațională a energiei electrice la iluminatul artificial și în utilizările 

casnice) precum și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 90 / 2008 pentru aprobarea 

Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.  

 

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 extindere a intravilanului; 

 Înlocuirea posturilor de transformare defecte. 

 Extinderea sistemului de iluminat stradal în toate localitățile orașului Ștefănești; 

 

 

3.9.5. Reţeaua de telefonie şi poştă 

 

În orașul Ștefănești se propune dezvoltarea reţelei telefonice, care să rezolve cererile de 

instalare de noi posturi telefonice neonorate până în prezent, precum şi eventualele noi solicitări ca 

urmare a extinderii intravilanului. 

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; 
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- 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. 

 

 

3.9.6. Alimentare cu gaze naturale 

 

În orașul Ștefănești nu există sistem de alimentare cu gaze naturale. De fapt, întreaga 

jumătate estică a județului Botoșani este deficitară în ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale. 

Alimentarea cu gaze naturale a orașului Ștefănești depinde de realizarea în viitor a magistralei de 

transport gaze naturale de presiune înaltă Botoșani - Ștefănești.  

 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 1 m 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 împotriva 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 1 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: 

 - 2 mm pentru izolaţia foarte întărită,  

 - 1,5 mm 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. 

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: 

2. Presiunea de intrare în staţie p1 = 6÷ 40 bari 
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3. Presiunea de ieşire din staţie p2 = max 1,8 bari 

4. 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. 

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 energie termică 

 

 În prezent locuitorii orașului folosesc pentru încălzire combustibil solid (lemne, deşeuri 

agricole, etc.), combustibil lichid sau utilizează echipamente electrice de încălzire.  

 Se recomandă ca alimentarea cu energie termică a locuinţelor şi a clădirilor cu caracter 

socio-cultural din satele orașului să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe 

bază de gaze naturale din conducta propusă de distribuţie de gaze cu presiune redusă. 

 

Lucrări prioritare: 

- Realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului pentru alimentarea 

centralelor termice individuale necesare preparării agentului termic de încălzire. 

- Racordarea construcţiilor din localit[‚ile componente ale orașului la reţeaua de gaze naturale 

propusă; 

- Înfiinţarea reţelei de repartiţie si distribuţie de gaze în toate localităţile orașului; 

- Înfiinţarea staţiei de reglare-măsură. 

 

 

3.9.8. Gospodărirea comunală  

 

 În prezent, în oraşul Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare, colectarea deşeurilor menajere de 

la populaţie se face în pubele distribuite în gospodăriile populației și containere de 1,1 mc, 

localizate pe domeniul public, dar fără a deservi în totalitate localitățile aparținătoare orașului. 

Serviciul de colectare şi transport a deşeurilor menajere este realizat de către societatea S.C. 

Predemet S.A. Podu Iloaiei, Iaşi care ridică deșeurile de 2 ori pe săptămână, joia și sâmbăta. 

Deșeurile sunt transportate la Săveni. Această soluţie este una temporară, întrucât, pe teritoriul 

judeţului Botoşani, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor sunt reglementate de Master 

Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”. 

 Astfel, sistemul de gestiune a deşeurilor pe teritoriul oraşului Ştefăneşti se va implementa 

prin următoarele măsuri:  

1. Colectarea deşeurilor reziduale (conform precizărilor extrase din Master Planul 

„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”, 

furnizate de A.P.M. Botoşani) 
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Conform Master Planului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Botoşani”, sistemul de colectare va fi un sistem de colectare zonal / unitar în întreg judeţul pe baza 

celor 5 zone definite prin sistemul de transfer. 

Deşeurile menajere din oraşul Ştefăneşti vor fi colectate utilizând sistemul de colectare la 

punct fix, cu puncte de precolectare. 

Sistemul de precolectare selectivă a deşeurilor cu puncte de colectare constă în amplasarea 

în intravilanele localităţilor a unui număr de platforme de precolectare. Platformele vor fi 

organizate astfel încât să deservească 90 de locuitori / container în zonele rurale, iar pe aceste 

platforme vor fi amplasate eurocontainere metalice de 1,1m
3
. 

2. Sistem de colectare pentru deşeurile din ambalaje (conform precizărilor 

extrase din Master Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în 

judeţul Botoşani 2007 - 2037”, furnizate de A.P.M. Botoşani). 

Conform Master Planului, colectarea deşeurilor reciclabile se va realiza prin colectarea la 

punct fix pentru anumite fracţii - colectarea sticlei şi a fracţiei uşoare (metal+plastic). 

Descriere tehnică:  

- segregarea deşeurilor reciclabile la sursă (în gospodării), în diferite fracţii,  

- populaţia aduce deşeurile din ambalaje sortate la un punct de colectare, 

- conţinutul containerelor umplute este dus la staţia de sortare pentru a îmbunătăţi 

calitatea deşeurilor reciclabile, în scopul respectării cerinţelor reciclatorilor. 

Se vor utiliza euro - containere de 1,1 mc pentru colectarea separată a sticlei şi a fracţiei 

uşoare. Containerele vor fi de culori diferite şi dotate conform utilizării lor.  

Materiale reciclabile colectate: 

- sticlă: 2 containere / 500 locuitori (2 culori diferite), 

- fracţie uşoară: 1 container / 500 locuitori.  

Sticla se va colecta separat în 2 culori: transparentă şi colorată, în 2 containere diferite. 

Această metodă permite judeţului Botoşani să îndeplinească ţintele privind recuperarea deşeurilor 

din ambalaje în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor.  

Colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile de la populaţie se va face în puncte de 

colectare selectivă dotate cu containere de 1100 litri. 

3. Sistem pentru îndeplinirea obiectivelor privind limitarea cantităţilor de 

deşeuri biodegradabile depozitate (conform precizărilor extrase din Master 

Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 

2037”, furnizate de A.P.M. Botoşani) 

Principala contribuţie pentru îndeplinirea ţintei va fi asigurată de compostarea individuală a 

deşeurilor biodegradabile în gospodăriile din oraș (compostarea individuală). Deşeurile 

biodegradabile cuprind deşeuri din lemn, deşeuri de grădină, textile, inclusiv hârtie şi carton. Se 

estimează că 79% din gospodăriile rurale îţi vor composta deşeurile până în anul 2013.  

Pentru depozitarea și gospodărirea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere 

biodegradabile, pe teritoriul orașului Ștefănești se va construi o platformă specială, în partea de est a 

intravilanului localității Ștefănești.  

 

Conform Master Planului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 

2007 - 2037”, Anexa 8.2. Numărul punctelor de colectare, în oraşul Ştefăneşti platformele de 

precolectare sunt distribuite astfel:  

- în localitatea (oraşul) Ştefăneşti- se vor realiza 3 puncte de precolectare; 

- în Ştefăneşti Sat - se vor realiza 2 puncte de precolectare, 

- în satul Bădiuţi - se vor realiza 2 puncte de precolectare;  

- în satul Stânca - se vor realiza 2 puncte de precolectare, 

- în satul Bobuleşti - se vor realiza 3 puncte de precolectare. 

Punctele de colectare vor fi de tipul “punct combinat pentru reziduuri / reciclabile 3+3”, 
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pe fiecare platformă existând: 3 containere pentru reziduuri, 1 container pentru fracţia uşoară şi câte 

2 containere pentru sticlă (transparentă şi colorată). 

Deşeurile vor fi colectate de compactoare de 24 m
3
 sau 16 m

3
.  

Referitor la transportul şi depozitarea deşeurilor, conform Studiului de Fezabilitate aferent 

proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” (vezi imaginea 

următoare), deşeurile din oraşul Ştefăneşti vor fi transportate la propria staţie de transfer - 

Staţia de Tansfer Ştefăneşti, deservind Zona III a judeţului Botoşani. 

 

 
Imag. 47: Localizarea staţiilor de transfer în judeţul Botoşani 

Sursa: "Master plan privind gestionarea deşeurilor 2007-2037", elaborat de către consorţiul C&E Consulting and 

Engineering Gmbh, Louis Berger SAS, Poyry Environment Gmbh. (http://www.cjbotosani.ro/portal/files/2008-12-

19_LIM_Botosani_anexa%203.3_new%20transfer%20system_rom.pdf) 

 

Tehnologia de transfer se va realiza prin transfer simplu constând în reîncărcarea prin 

gravitaţie a deşeurilor din camioanele de transport mai mici în containere roll-on / roll-off de 25 mc, 

care vor fi transportate la depozit după ce au fost umplute.  

Staţia de transfer Ştefăneşti va fi dotată cu un cântar pentru înregistrarea deşeurilor şi va 

funcţiona cu minim 2 muncitori pe schimb. Va fi instalată o zonă de colectare deşeuri mici la staţia 

de transfer pentru a colecta deşeurile voluminoase, DEEE şi deşeurile periculoase de la populaţia 

rurală într-un sistem de colectare la punct fix.  

Transporturile între staţia de transfer şi depozit se vor face cu camioane care transportă 

containere de 25 mc containere roll-on / roll-off.  

 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Master%20Plan%204%20deseuri.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/2008-12-19_LIM_Botosani_anexa%203.3_new%20transfer%20system_rom.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/2008-12-19_LIM_Botosani_anexa%203.3_new%20transfer%20system_rom.pdf
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Se impune realizarea de campanii de informare publică pentru tratarea biologică şi reducerea 

cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate. 

 Deşeurile spitaliceşti provenind de la dispensarele veterinar şi uman 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. 

Se va asigura existenţa unui serviciu centralizat de colectare a deşeurilor de la populaţie, 

instituţii şi agenţi economici, cu respectarea reglementărilor specifice de colectare şi transport 

deşeuri. De asemenea, este necesară informarea locuitorilor prin mijloace adecvate privind sistemul 

de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor oraşului. 

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 selective a deşeurilor. 

 

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

Conform HG 1037/2010, Art. 5, se prevede colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice generate în gospodăriile populației. 

Se prevede colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

generate de gospodăriile populației prin înființarea unui punct de colectare a DEEE, în 

localitatea Ștefănești-Sat, în apropierea Subunității de Pompieri.  

 

Conform H.G. 1037/2010,  

Alin. (1) In vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodariile particulare, 

autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale au urmatoarele obligații: 

a) de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separată a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice de la gospodăriile particulare, inclusiv a celor care nu conțin 

componentele esențiale sau a celor care conțin alte deșeuri decât DEEE, și transportul acestora la 

punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, în conformitate cu 

prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, ca deșeuri municipale cod 20.01, sau prin încredințarea colectării DEEE, 

dacă nu fac obiectul colectării prin serviciul de salubrizare, către un operator economic colector 

autorizat de către agenția județeană pentru protecția mediului, ca deșeuri de la echipamente electrice 

și electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  

 

b) de a stabili și de a comunica agenției județene pentru protecția mediului modalitatea și 

frecvența de colectare a DEEE de la gospodăriile particulare, prin intermediul operatorului de 

salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și atunci când apar modificări. 

Frecvența de colectare trebuie să fie de cel puțin o dată pe trimestru; 

 

c) de a preda DEEE colectate către producătorii sau organizațiile colective ale acestora în 

vederea realizării tratării/reciclării DEEE colectate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. 

Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale pot solicita producătorilor/organizațiilor 

colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport până la punctele de colectare și stocare 

temporara a DEEE, dar nu mai mult decât taxa/tariful unitar stabilita/stabilit pentru serviciul de 

salubritate pentru populație; 

 

d) de a asigura existența și funcționarea cel puțin a unui punct de colectare selectivă a DEEE 

provenite de la gospodăriile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un punct de 

colectare în fiecare localitate;  
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e) de a asigura evidența DEEE intrate și ieșite din punctele de colectare prevăzute la lit. d) și 

de a raporta anual datele agențiilor județene pentru protecția mediului.  

 

Alin. (2) - Se interzice eliminarea prin depozitare finala a DEEE.  

 

Alin. (3) Punctele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d) se amplasează în locuri și la distanțe 

care să asigure un acces ușor, ținându-se seama în special de densitatea populației.  

 

Alin. (4) Punctele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d) au obligația de a prelua, cel puțin gratuit, 

deșeurile de echipamente electrice și electronice de la deținători și distribuitori. 

 

Alin. (5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să 

preia DEEE în sistem unul la unul, fără a solicita plata, în aceleași condiții precum cele de livrare a 

produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și 

echipamentul nou furnizat. 

 

Alin. (6) Obligația prevăzută la alin. (5) nu se aplică dacă echipamentul nu conține componentele 

esentiale sau în cazul în care echipamentul conține alte deșeuri decât DEEE. 

 

Alin. (7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate către punctele municipale de 

colectare, cel puțin gratuit, ori către producători sau către organizațiile colective ale acestora pentru 

tratare și reciclare, cu excepția cazului în care aparatele sunt reutilizate în întregime. 

 

Alin. (8) Fără a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) si alin. (5), producătorii pot 

organiza și exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la 

gospodăriile particulare, in scopul respectarii obiectivelor prezentei hotarari. 

 

Alin. (9) Luandu-se in consideratie normele in materie de sanatate si securitate, DEEE care prezinta 

riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare pot fi 

refuzate la colectare.  

 

Alin. (10) Pentru categoria de DEEE prevazute la alin. (9) trebuie respectate prevederile Ordinului 

ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea masurilor specifice 

pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin 

contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare.  

 

Alin. (11) Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodariile particulare si fara sa fie 

prejudiciata aplicarea dispozitiilor art. 9, producatorii sunt obligati sa asigure colectarea acestor 

deseuri. 

 

Alin. (12) Producătorii sunt obligați să urmărească ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor 

alin. (1) lit. d), alin. (5) si (8) să fie transportate la instalațiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu 

exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime. Producătorii urmăresc ca reutilizarea 

preconizată să nu conducă la încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, în special ale art. 5 și 6. 

Colectarea și transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze 

reutilizarea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi reutilizate ori reciclate. 

 

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor 

de ecarisaj 
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 Pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale, Primăria Ștefănești a încheiat 

contract cu societatea S.C. PROTAN ROMAN, județul Neamț. Se propune amenajarea unei camere 

frigorifice în localitatea Ștefănești, în partea de est, într-o locație aparținând Primăriei Ștefănești. 

 

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 (50 m 

faţă de zona locuită) a cimitirelor. 

 

 

 

3.10. PROTECŢIA MEDIULUI  

 

În dezvoltarea oricărei unităţi teritorial – administrative rurale, una din priorităţile care va 

ghida dezvoltarea rurală este protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.  

Protecţia şi conservarea mediului reprezintă unul din obiectivele de bază ale amenajării 

teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea si valorificarea durabilă şi echilibrată a resurselor 

acestuia. Asigurarea unei calităţi corespunzătoare a mediului, protejarea lui – ca necesitate a 

supravieţuirii şi progresului – reprezintă o problema de interes major şi certă actualitate pentru 

evoluţia socială. În acest sens, se impune păstrarea calităţii mediului şi diminuarea efectelor 

negative ale activităţii umane cu implicaţii asupra acestuia. 

Pentru eliminarea şi prevenirea poluării şi degradării calităţii aerului, apelor, solului şi 

biodiversităţii, în orașul Ștefănești se propun următoarele măsuri: 

 

 

3.10.1. Protecţia aerului 

 

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanţilor, deoarece 

favorizează dispersia rapidă a acestora în mediul înconjurător, astfel că supravegherea calităţii 

atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitoring. 

Monitoringul calităţii aerului presupune elaborarea unui program coerent care să vizeze 

toate problemele de poluare precum şi responsabilităţile autorităţilor locale.  

În orașul Ștefănești calitatea aerului nu este afectată de surse majore de poluare, putând fi 

caracterizată ca fiind corespunzătoare standardelor şi normelor în vigoare. Totuşi, în vederea 

menţinerii bunei calităţi a aerului se propun următoarele măsuri: 

- reabilitarea şi modernizarea reţelei rutiere, în special a drumurilor orașulle şi judeţene, în 

vederea eliminării poluării aerului cu particule de praf rezultate în urma circulaţiei rutiere, 

vânturilor puternice; 

- realizarea de spatii verzi de protecţie în intravilan, între zonele de locuit şi unităţile 

economice agro – zootehnice și industriale care să absoarbă şi şă izoleze mirosurile neplăcute (de 

exemplu în jurul microfermelor zootehnice);  

- măsuri pentru diminuarea impactului/disconfortului generat de trafic: perdele verzi de 

aliniament în lungul arterelor importante (DN 29 D, DN 24 C);  

- depozitarea controlată a deşeurilor zootehnice, astfel încât mirosurile neplăcute să nu 

afecteze zona locuită;  

- amplasarea platformelor de colectare a deşeurilor menajere la o distanţă minimă de 5m faţă 

de cele mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind prin plantaţii de arbori şi 

arbuşti (pentru a se evita poluarea olfactivă); 

- menţinerea zonelor verzi existente şi înfiinţarea unora noi, precum şi respectarea regimului 

silvic în situaţia pădurilor existente cu rol de protecţie; 
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 Referitor la calitatea aerului, trebuie precizat că, autorităţile administraţiei publice au 

obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, o suprafaţă de spaţiu verde (aparținând domeniului 

public) de 26mp/loc. Până la data de 31 decembrie 2013.  

 

 

3.10.2. Protecţia apei 

 

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 

celorlalţi factori de mediu (sol, vegetaţie, faună) şi sănătăţii umane, în contextul realizării unei 

exploatări durabile a resurselor de apă.  

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilităţi de utilizare pentru orice fel de 

necesităţi. Supravegherea calităţii apelor are ca scop protecţia împotriva efectelor nocive ale 

poluării şi implică monitorizarea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane.  

Măsurile necesare pentru protejarea resurselor de apă ale orașului Ștefănești, atât de 

suprafaţă cât şi subterane, constau în:  

 conectarea tuturor localităţilor orașului la sistemul centralizat de alimentare cu apă 

potabilă în vedere eliminării riscului de consumare a apelor nepotabile;  

 asigurarea calităţii apei potabile prin realizarea unui sistem centralizat de canalizare 

în vederea colectării apelor reziduale de la utilizatorii casnici şi industriali şi 

diminuarea numărului de closete uscate permeabile din gospodării;  

 realizarea staţiei de epurare a apelor reziduale pentru a se evita poluarea emisarilor 

naturali – stația de epurare Ștefănești;  

 delimitarea şi respectarea zonelor de protecţie ale apelor de suprafaţă (30m), 

interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri şi depuneri de 

deşeuri în albiile minore ale cursurilor de apă şi pe malurile acestora; 

 utilizarea raţională şi depozitarea controlată a îngrăşămintelor chimice şi a 

pesticidelor; 

 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 (izvoare, fântâni, cişmele), 

 realizarea de lucrări de captare, reţele de transport, distribuţie şi de înmagazinare a 

apei cu respectarea distantelor sanitare între acestea şi eventualele surse de 

impurificare (gospodării, ferme de animale, unităţi industriale, etc.); 

 deversarea apelor uzate menajere în şanturile laterale drumurilor este interzisă; 

evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, 

neracordate la un sistem de canalizare, se va face prin instalaţii de preepurare sau 

fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate şi executate conform 

normativelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m faţă de cea mai apropiată 

locuinţă; 

 preluarea apelor pluviale se propune a se realiza în rigole amplasate pe laturile 

carosabilului, cu deversare liberă în emisar, considerându-se că aceste ape sunt 

convenţional curate. Acest lucru implică faptul că, la gospodăriile individuale care 

au grajduri pentru creşterea animalelor, panta de scurgere de la grajduri să nu fie spre 

trama stradală;  

 controlul depozitării deşeurilor solide, astfel încât acestea să nu fie antrenate în 

sursele de apă de suprafaţă sau subterane; 

 identificarea şi implementarea unor mijloace de prevenire, limitare şi diminuare a 

efectelor poluării accidentale. 
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- Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 / 1996 cu modificările şi completările 

ulterioare, se instituie zone de protecţie în lungul cursurilor de apă pe lăţimea de 5 m 

măsurată de la malurile albiei minore, în lungul digurilor de apărare împotriva inundaţiilor 

pe o lăţime de minimum 4 m, măsurată de la piciorul taluzului digului spre interiorul 

incintei îndiguite, precum şi în zona de protecţie în jurul lacurilor de acumulare cuprinsă 

între nivelul normal de retenţie şi cota coronamentului.  

 

- Indiferent de deţinătorul terenului, în zonele de protecţie este interzisă realizarea de 

construcţii de orice fel fără avizul autorităţii competente de gospodărire a apelor.  

- În zona de protecţie a cursurilor de apă şi lacurilor de acumulare sunt interzise:  

 realizarea de depozite de deşeuri, reziduuri, dejecţii sau substanţe chimice;  

 utilizarea de substanţe chimice pentru aplicarea de tratamente fito-sanitare;  

 aplicarea de îngrăşăminte de orice fel.  

 

- Lucrările aferente staţiilor de epurare, depozitelor de gunoi şi reziduuri, puţuri seci şi alte 

asemenea se vor realiza cu asigurarea condiţiilor de protecţie a resurselor de apă; în jurul 

lucrărilor respective se vor realiza perdele forestiere de protecţie.  

- Lucrările de traversare a albiilor cursurilor de apă (cu lucrări de poduri, podeţe, conducte, 

reţele, etc.) se vor realiza numai cu asigurarea condiţiilor normale de scurgere a apelor 

mari şi în baza avizului de gospodărire a apelor.  

 

Zone de protecție sanitară:  

In zonele din care se captează apa ce va fi folosită ca apă potabilă se instituie „zone de 

protecţie sanitară”. Ele sunt reglementate prin H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 

speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară și hidrologică. 

a. Dimensiunile zonelor de protecţie sanitară stabilite conform criteriilor de mai sus au 

următoarele condiţii de dimensiune: minim 50 metri în amonte şi 20 metri în aval de captare pentru 

zona severă. Pentru acviferele de adâncime zonele de protecţie sanitară pot fi reduse numai la zona 

de regim sever. Acestea trebuie împrejmuite pentru oprirea accesului necontrolat al populaţiei, 

animalelor şi utilajelor de orice fel. 

b. Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de pompare, 

instalaţiile de îmbunătăţire a calităţii apei, rezervoarelor îngropate, aducţiunile şi reţelele de 

distribuţie, etc. Se va face cu respectarea următoarelor limite minime: 

- staţie de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

- instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei; 

- rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

- conducte de aducţiune, 30 m față de orice sursă potenţială de contaminare; 

- reţele de distribuţie: 3 m; 

- este necesară respectarea unei distanțe minime de 30m între fântâni și fosele septice. 

c. Distanțele minime de protecţie sanitară, recomandate între zonele protejate şi o serie de 

unități care produc disconfort şi unele riscuri sanitare se vor institui conform Ord. 536 / 23.06.1997 

al M.S. 

 

3.10.3. Protecţia solului 

 

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. Fragilitatea acestei componente de mediu, ritmul lent de regenerare a resursei de sol, 
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vulnerabilitatea la agresiunea exercitată de procesele naturale şi antropice, toate acestea impun 

trasarea unor măsuri concrete de protecţie în vederea utilizării durabile.  

Ca măsuri pentru prevenirea poluării solurilor, se impun:  

 asigurarea instalaţiilor şi capacităţilor de utilizare controlată a îngrăşămintelor chimice şi 

pesticidelor la producătorii agricoli, depozitarea controlată a deşeurilor de pesticide; 

 desfiinţarea puţurilor seci, colectarea mortalităţilor de animale, depozitarea temporară în camere 

frigorifice şi încheierea unui contract cu un agent autorizat care să preia, să tranporte şi să 

incinereze cadavrele de animale; 

 reconstrucţia ecologică a zonelor care au fost afectate de depozitarea deşeurilor; 

 respectarea tehnologiilor de utilizare şi tratare a terenurilor cu îngrăşăminte chimice; 

 nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura sau tipul solului; 

 administrarea dejecţiilor zootehnice semilichide şi lichide pe terenuri cu pantă accentuată, pe 

terenuri slab drenate, înghetate, pe terenuri situate în apropierea cursurilor de apă sau prin 

aplicarea unor cantităţi excesive şi alegerea greşită a momentului administrării trebuie evitate;  

 igienizarea maluri şi albiilor de râuri, igienizarea şanturilor, a locurilor publice (parcări la 

instituţii, drumurile de pe teritoriul orașului, etc.);  

 sprijinirea activităţii şi programelor de colectare, reciclare şi valorificare a deşeurilor din comerţ 

şi din construcţii; 

 stimularea parteneriatelor dintre administraţia locală şi ONG-uri în scopul creării infrastructurii 

capabile să asigure valorificarea deşeurilor prin aplicarea de noi tehnologii; 

 

O importantă sursă de poluare a solului o reprezintă deșeurile menajere, din gospodăriile 

populației. Prin urmare, pentru protecția solului se impune implementarea unui sistem de 

management al deșeurilor, care să elimine sursele de poluare și, în același timp, să fie în acord cu 

principiile dezvoltării durabile (economisirea resurselor prin reciclare).  

 În prezent, în oraşul Ştefăneşti şi localităţile aparţinătoare, colectarea deşeurilor menajere de 

la populaţie se face în pubele distribuite în gospodăriile populației și containere de 1,1 mc, 

localizate pe domeniul public, dar fără a deservi în totalitate localitățile aparținătoare orașului. 

Serviciul de colectare şi transport a deşeurilor menajere este realizat de către societatea S.C. 

Predemet S.A. Podu Iloaiei, Iaşi care ridică deșeurile de 2 ori pe săptămână, joia și sâmbăta. 

Deșeurile sunt transportate la Săveni. Această soluţie este una temporară, întrucât, pe teritoriul 

judeţului Botoşani, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor sunt reglementate de Master 

Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”. 

 Astfel, sistemul de gestiune a deşeurilor pe teritoriul oraşului Ştefăneşti se va implementa 

prin următoarele măsuri:  

4. Colectarea deşeurilor reziduale (conform precizărilor extrase din Master Planul 

„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 2037”, 

furnizate de A.P.M. Botoşani) 

Conform Master Planului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul 

Botoşani”, sistemul de colectare va fi un sistem de colectare zonal / unitar în întreg judeţul pe baza 

celor 5 zone definite prin sistemul de transfer. 

Deşeurile menajere din oraşul Ştefăneşti vor fi colectate utilizând sistemul de colectare la 

punct fix, cu puncte de precolectare. 

Sistemul de precolectare selectivă a deşeurilor cu puncte de colectare constă în amplasarea 

în intravilanele localităţilor a unui număr de platforme de precolectare. Platformele vor fi 

organizate astfel încât să deservească 90 de locuitori / container în zonele rurale, iar pe aceste 

platforme vor fi amplasate eurocontainere metalice de 1,1m
3
. 

5. Sistem de colectare pentru deşeurile din ambalaje (conform precizărilor 

extrase din Master Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în 

judeţul Botoşani 2007 - 2037”, furnizate de A.P.M. Botoşani). 
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Conform Master Planului, colectarea deşeurilor reciclabile se va realiza prin colectarea la 

punct fix pentru anumite fracţii - colectarea sticlei şi a fracţiei uşoare (metal+plastic). 

Descriere tehnică:  

- segregarea deşeurilor reciclabile la sursă (în gospodării), în diferite fracţii,  

- populaţia aduce deşeurile din ambalaje sortate la un punct de colectare, 

- conţinutul containerelor umplute este dus la staţia de sortare pentru a îmbunătăţi 

calitatea deşeurilor reciclabile, în scopul respectării cerinţelor reciclatorilor. 

Se vor utiliza euro - containere de 1,1 mc pentru colectarea separată a sticlei şi a fracţiei 

uşoare. Containerele vor fi de culori diferite şi dotate conform utilizării lor.  

Materiale reciclabile colectate: 

- sticlă: 2 containere / 500 locuitori (2 culori diferite), 

- fracţie uşoară: 1 container / 500 locuitori.  

Sticla se va colecta separat în 2 culori: transparentă şi colorată, în 2 containere diferite. 

Această metodă permite judeţului Botoşani să îndeplinească ţintele privind recuperarea deşeurilor 

din ambalaje în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor.  

Colectarea selectivă a deşeurilor valorificabile de la populaţie se va face în puncte de 

colectare selectivă dotate cu containere de 1100 litri. 

6. Sistem pentru îndeplinirea obiectivelor privind limitarea cantităţilor de 

deşeuri biodegradabile depozitate (conform precizărilor extrase din Master 

Planul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 2007 - 

2037”, furnizate de A.P.M. Botoşani) 

Principala contribuţie pentru îndeplinirea ţintei va fi asigurată de compostarea individuală a 

deşeurilor biodegradabile în gospodăriile din oraș (compostarea individuală). Deşeurile 

biodegradabile cuprind deşeuri din lemn, deşeuri de grădină, textile, inclusiv hârtie şi carton. Se 

estimează că 79% din gospodăriile rurale îţi vor composta deşeurile până în anul 2013.  

Pentru depozitarea și gospodărirea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere 

biodegradabile, pe teritoriul orașului Ștefănești se va construi o platformă specială, în partea de est a 

intravilanului localității Ștefănești.  

 

Conform Master Planului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani 

2007 - 2037”, Anexa 8.2. Numărul punctelor de colectare, în oraşul Ştefăneşti platformele de 

precolectare sunt distribuite astfel:  

- în localitatea (oraşul) Ştefăneşti- se vor realiza 3 puncte de precolectare; 

- în Ştefăneşti Sat - se vor realiza 2 puncte de precolectare, 

- în satul Bădiuţi - se vor realiza 2 puncte de precolectare;  

- în satul Stânca - se vor realiza 2 puncte de precolectare, 

- în satul Bobuleşti - se vor realiza 3 puncte de precolectare. 

Punctele de colectare vor fi de tipul “punct combinat pentru reziduuri / reciclabile 3+3”, 

pe fiecare platformă existând: 3 containere pentru reziduuri, 1 container pentru fracţia uşoară şi câte 

2 containere pentru sticlă (transparentă şi colorată). 

Deşeurile vor fi colectate de compactoare de 24 m
3
 sau 16 m

3
.  

Referitor la transportul şi depozitarea deşeurilor, conform Studiului de Fezabilitate aferent 

proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani” (vezi imaginea 

următoare), deşeurile din oraşul Ştefăneşti vor fi transportate la propria staţie de transfer - 

Staţia de Tansfer Ştefăneşti, deservind Zona III a judeţului Botoşani. 

 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

393/413 

 

 
Imag. 48: Localizarea staţiilor de transfer în judeţul Botoşani 

Sursa: "Master plan privind gestionarea deşeurilor 2007-2037", elaborat de către consorţiul C&E Consulting and 

Engineering Gmbh, Louis Berger SAS, Poyry Environment Gmbh. (http://www.cjbotosani.ro/portal/files/2008-12-

19_LIM_Botosani_anexa%203.3_new%20transfer%20system_rom.pdf) 

 

Tehnologia de transfer se va realiza prin transfer simplu constând în reîncărcarea prin 

gravitaţie a deşeurilor din camioanele de transport mai mici în containere roll-on / roll-off de 25 mc, 

care vor fi transportate la depozit după ce au fost umplute.  

Staţia de transfer Ştefăneşti va fi dotată cu un cântar pentru înregistrarea deşeurilor şi va 

funcţiona cu minim 2 muncitori pe schimb. Va fi instalată o zonă de colectare deşeuri mici la staţia 

de transfer pentru a colecta deşeurile voluminoase, DEEE şi deşeurile periculoase de la populaţia 

rurală într-un sistem de colectare la punct fix.  

Transporturile între staţia de transfer şi depozit se vor face cu camioane care transportă 

containere de 25 mc containere roll-on / roll-off.  

 

Se impune realizarea de campanii de informare publică pentru tratarea biologică şi reducerea 

cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate. 

 Deşeurile spitaliceşti provenind de la dispensarele veterinar şi uman 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. 

Se va asigura existenţa unui serviciu centralizat de colectare a deşeurilor de la populaţie, 

instituţii şi agenţi economici, cu respectarea reglementărilor specifice de colectare şi transport 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Master%20Plan%204%20deseuri.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/2008-12-19_LIM_Botosani_anexa%203.3_new%20transfer%20system_rom.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/2008-12-19_LIM_Botosani_anexa%203.3_new%20transfer%20system_rom.pdf
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deşeuri. De asemenea, este necesară informarea locuitorilor prin mijloace adecvate privind sistemul 

de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor oraşului. 

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 selective a deşeurilor. 

 

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) 

Conform .U.G. 5 / 2015, se prevede colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice 

și electronice generate în gospodăriile populației. 

Se prevede colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice generate de 

gospodăriile populației prin înființarea unui punct destinat stocării deșeurilor gratuit de la 

generatori, în localitatea Ștefănești-Sat, în imediata apropiere a desiului Subunității de Pompieri 

Ștefănești. 

 

Conform O.U.G. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice  

Colectarea separată Art. 9 (1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate și 

pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la 

gospodăriile particulare se realizează de către:  

a) serviciul public de colectare a DEEE organizat potrivit art. 36 alin. (2) lit d) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

b) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11;  

c) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE 

care acționează în baza unui contract cu producători/organizații colective sau a unui contract cu 

operatori economici care desfășoară operații de tratare a DEEE în numele 

producătorilor/organizaților colective.  

 

(2) Activitatea desfăşurată de distribuitori în temeiul art. 9 alin. (1) lit. b) nu se supune 

cerinţelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată.  

 

(3) Distribuitorii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) sunt obligaţi să predea DEEE colectate către 

centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) și lit. c) sau direct operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de tratare a DEEE în vederea valorificării, în numele producătorilor.  

 

(4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) și lit. c) au obligația de a prelua toate 

DEEE de la deținători și distribuitori, în mod gratuit și de a asigura evidența DEEE intrate și ieșite 

din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredințate în vederea pregătirii pentru reutilizare 

unităților specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi.  

 

(5) Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deșeuri municipale nesortate, așa cum sunt 

definite la pct. 3 alin. (4) al art. 2 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, 

republicată, precum și predarea DEEE către, respectiv, preluarea DEEE de către alți operatori 

economici decât cei prevăzuți la alin. (1).  

 

Art. 10  

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alin. (2) – (5), art. 9 alin. (1) și art. 11 alin. (1) – 

(2), producătorii organizează și exploatează sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE 

provenite de la gospodării particulare, cu obligația preluării tuturor DEEE rezultate de la EEE 

introduse pe piață, cu condiția ca aceste sisteme să respecte obiectivele prezentei ordonanțe de 

urgență, precum și reglementările legale în vigoare legate de protecția mediului.  

 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

395/413 

 

(2) Unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile deliberative asigură, în conditiile Legii 

nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, colectarea DEEE provenite de la 

gospodăriile particulare, prin cel puțin una din următoarele:  

a) centre fixe de colectare, cel puțin unul la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru 

în fiecare unitate administrativ-teritorială;  

b) puncte de colectare mobile în măsura în care acestea sunt accessible populaţiei ca 

amplasament şi perioadă de timp disponibilă;  

c) colectare periodică, cu operatori desemnați, cel puțin o dată pe trimestru. 

 

(3) Unităţile administrativ-teritoriale prin autoritățile deliberative stabilesc înființarea și/sau 

operarea centrelor publice de colectare menționate la alin. (2) de către autoritățile executive sau de 

către operatori economici, în conditiile Legii nr. 51/2006 și cu respectarea prevederilor Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

 

(4) Centrele și punctele de colectare publice prevăzute la alin (2) lit. a) și b) se amplasează în 

locuri și la distanțe care să asigure un acces facil, ținându-se seama în special de densitatea 

populației.  

 

(5) Producătorii sau organizațiile colective care acționează în numele acestora sunt obligați să 

asigure preluarea tuturor deșeurilor de echipamente electrice și electronice provenite de la 

gospodăriile particulare colectate separat potrivit art. 9 alin. (1).  

 

(6) Obligația prevăzută la alin. (5) se aplică inclusiv pentru DEEE care nu conțin 

componentele esențiale sau a celor care conțin alte deșeuri decât DEEE și în special și prioritar în 

ceea ce privește echipamentele de transfer termic care conțin substanțe care depreciază stratul de 

ozon și gaze fluorurate cu efect de seră, lămpile fluorescente care conțin mercur, panourile 

fotovoltaice și echipamentele de mici dimensiuni prevăzute la punctele 5 și 6 din anexa nr. 5. 

 

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor 

de ecarisaj 

 Pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale, Primăria Ștefănești a încheiat 

contract cu societatea S.C. PROTAN ROMAN, județul Neamț. Se propune amenajarea unei camere 

frigorifice în localitatea Ștefănești, în partea de est, într-o locație aparținând Primăriei Ștefănești.  

 

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 (50 m 

faţă de zona locuită) a cimitirelor. 

 

 Un al doilea set de măsuri vizează protecţia împotriva degradării solurilor prin procesele 

de deplasare în masă precum şi pe terenurile cu exces de umiditate. Astfel, este necesar:  

- menţinerea învelişului vegetal arboricol şi arbustiv pe versanţii înclinaţi; 

- raţionalizarea păşunatului sau interzicerea acestuia pe pantele care indică alunecări în 

viitor;  

- combaterea şi ameliorarea sărăturării solurilor;  

- combaterea şi prevenirea alunecărilor de teren; 

- măsuri de prevenire şi combatere a eroziunii de suprafaţă; 

- efectuarea lucrărilor de drenaj; 

- combaterea inundabilităţii în partea de est a teritoriului; 
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- se recomandă împădurirea terenurilor arabile afectate puternic de procesele de eroziune 

în adâncime. 

- 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, şi de asemenea trebuie însoţite de rigole laterale;  

- 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 înfiinţarea de plantaţii pomicole şi viticole;  

- diversificarea culturilor în vederea îmbunătăţirii şi conservării structurii solului; 

- 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); 

- combaterea şi ameliorarea sărăturării solurilor;  

- combaterea şi prevenirea alunecărilor de teren; 

- măsuri de prevenire şi combatere a eroziunii de suprafaţă; 

- efectuarea lucrărilor de drenaj; 

- combaterea inundabilităţii în partea de est a teritoriului; 

- se recomandă împădurirea terenurilor arabile afectate puternic de procesele de eroziune 

în adâncime. 

Lucrări de împădurire și reconstrucție a versanților degradați prin plantații silvice de 

protecție se propun pe următoarele areale:  

 pe versanţii pârâului Murguţa, 

 pe versanţii pârâului Hîlboca, 

 pe versanţii pârâului Hulboca,  

 pe versanţii pârâului Corogea,  

 pe versanţii pârâului Botcea,  

 în partea de nord a teritoriului, pe versanţii Dealului Bursucăriei şi valea pârâului 

Popoaia; 

 

- se recomandă prevenirea declanșării fenomenelor de alunecare a terenului la nord de 

satul Stânca, pe versantul sudic al Dealului Țarna, prin reînființarea plantațiilor 

pomicole și viticole / practicarea unor agrotehnici corespunzătoare zonelor de versant, 

întrucât zona respectivă, provenită de la la fostul C.A.P. local, a fost ocupată cu vii şi 

livezi, care, după 1990 au fost defrişate, terenul având în prezent categoria de folosinţă 

păşune. 

- interzicerea incendierii miriştilor deoarece contravine bunelor practici agricole (se 

îndepărtează astfel materia vegetală care contribuie la păstrarea orizontului de suprafaţă şi conduce 

la regenerarea fertilităţii solului);  

- efectuarea în perioada optimă de lucrabilitate şi traficabilitate (în funcţie de conţinutul de 

apă din sol şi adâncimea de lucrare) a tuturor lucrărilor solului precum şi a celor de recoltat şi 

transport; 

- 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; 

- utilizarea practicilor agricole specifice agriculturii ecologice pentru a menţine şi 

îmbunătăţi sănătatea solului includ: 

 adoptarea unei rotaţii largi şi variate a culturilor pentru a rupe ciclurile bolilor şi 

dăunătorilor, a lăsa solului timp de recuperare şi a adăuga nutrienţi folositori. 

Leguminoasele, de exemplu trifoiul, „fixează” azotul din atmosferă în sol; 
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 folosirea de îngrăşăminte organice pe bază de gunoi de grajd – pentru 

îmbunătăţirea structurii solului şi prevenirea eroziunii acestuia; 

 restricţionarea folosirii îngrăşămintelor artificiale şi a pesticidelor chimice – 

pentru a evita schimbările pe termen lung ale compoziţiei chimice şi creşterea 

independenţei solului de astfel de produse; 

 cultivarea păşunilor cu amestecuri de soiuri plante furajere – pentru a evita 

suprapăşunarea, a permite solului timp de recuperare şi pentru a evita pierderile 

de nutrienţi; 

 însămânţarea de culturi folosite ca îngrăşăminte verzi care acoperă solul după 

recoltare – pentru prevenirea eroziunii solului şi pierderea de nutrienţi; 

 plantarea de garduri vii şi înfiinţarea de fâneţe – pentru prevenirea eroziunii 

solului şi pierderea de nutrienţi. 

 

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 – pentru a se evita inflitrarea apei în sol – 

factor declanşator al deplasărilor de teren. 

În concluzie, activitatea umană trebuie să fie orientată către exploatarea raţională a solului, 

exploatare care să vizeze refacerea structurii solului, menţinerea echilibrului nutrienţilor din sol, 

înlăturarea factorilor de degradare (eroziune, deplasări de teren, exces de umiditate), eliminarea 

proceselor de poluare.  

 

 

3.10.4. Protecţia vegetaţiei şi faunei 

 

Pierderea diversităţii biologice continuă, mai ales ca urmare a distrugerii habitatelor, în urma 

urbanizării, extinderii culturilor agricole, extinderii suprafeţelor despădurite, recoltărilor excesive, 

dar şi ca urmare a impactului poluării.  

Obiectivul principal îl reprezintă asigurarea conservării şi utilizării durabile a 

patrimoniului natural, prin:  

 menţinerea şi stabilirea unei stări favorabile de conservare a habitatelor şi a speciilor 

din flora şi fauna sălbatică,  

 asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare in situ a bunurilor 

patrimoniului natural.  

Pentru toate categoriile de arii, situri şi monumente naturale se propun următoarele măsuri 

de amenajare, conservare şi dezvoltare: 

 desemnarea unui custode şi exercitarea custodiei ariei naturale protejate pe baza unei 

selecţii de propuneri viabile de planuri de management / de acţiune care să vizeze 

protejarea, conservarea şi valorificarea durabilă siturilor naturale respective,  

 practicarea turismului ecologic în ariile protejate; 

 semnalarea și delimitarea clară a ariei naturale protejate SPA “ Lac Stânca – 

Costești” și a Sitului de Importanță Comunitară “Stânca Ștefănești“ prin realizarea 

de marcaje şi amplasarea de bariere şi panouri de avertizare şi explicative, 

 îmbunătăţirea administrării şi pazei rezervației naturale Stânca Ștefănești, 

 implicarea comunităţilor locale şi a altor grupuri de interes în administrarea ariilor 

naturale protejate,  
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 realizarea de activităţi informaţionale şi educaţionale în vederea mediatizării şi 

conştientizării importanţei conservării şi protejării habitatelor naturale,  

 conservarea în regim de protecţie cu rol de coridoare ecologice, a tufişurilor naturale, 

a vegetaţiei malurilor şi a luncilor din lungul pâraielor, a malurilor iazurilor, a 

păşunilor, a pajiştilor naturale, a vegetaţiei de pe terenurile marginale ale culturilor 

agricole şi a vegetaţiei naturale din lungul căilor de comunicaţie rutieră.  

 

Având în vedere importanţa ecosistemelor forestiere şi de pajişti naturale pentru protecţia 

factorilor de mediu în general şi pentru conservarea biodiversităţii, sunt necesare următoarele 

măsuri: 

 creşterea importanţei pe care o au pădurile ca factor de stabilitate în protecţia 

mediului în ansamblul său; 

 eliminarea practicilor ilegale de exploatare abuzivă a pădurilor retrocedate,  

 controlul respectării regimului silvic a pădurilor aflate în proprietate privată; 

 evitarea exploatării selective a speciilor valoroase (fag, stejar, gorun, etc.),  

 exploatarea raţională şi amenajarea terenurilor cu pajişti naturale, ameliorarea celor 

degradate,  

 interzicerea păşunatului în zonele vulnerabile şi declarate arii protejate, menţinerea 

în limite optime a faunei caracteristice. 

 

Pentru conservarea biodiversităţii se propun următoarele măsuri: 

- iniţierea unor programe de refacere a pădurilor în scopul diminuării proceselor de 

degradare a solului, în special pe versanții afectați de fenomene de alunecare; 

- atragerea ONG-urilor de mediu şi a instituţiilor locale de învăţământ în vederea 

derulării în colaborare cu Primăria Ștefănești a unor programe de educare a populaţiei 

locale,  

- elaborarea şi punerea în practică a unor programe de reamenajare agro – silvo – 

pastorală prin care prioritatea să o deţină lucrările de creştere a productivităţii păşunilor în 

zonele în care acestea sunt deteriorate; 

- conservarea de lungă durată a vegetaţiei lemnoase (grupuri, pâlcuri, arbori izolati, 

etc.) pentru menţinerea peisajului şi a utilităţilor economice pentru care au fost create; 

- evitarea degradării ecosistemelor naturale de stepă şi de luncă prin optimizarea 

structurii suprafeţelor utilizate, reglementarea impactului antropic, restabilirea comunităţilor 

ierboase, a vegetaţiei de luncă; 

- supraînsămânţarea sau reînsămânţarea păşunilor şi fâneţelor cu covor ierbos degradat 

cu amestecuri de graminee şi leguminoase de pajişti specifice condiţiilor ecopedologice 

respective, pretabile la folosirea prin păşunat sau cosit; 

- regenerarea vegetaţiei spontane a păşunilor prin evitarea păşunatului excesiv şi 

organizarea de parcele alternative pentru păşunat; 

- ameliorarea ecosistemelor acvatice, reglementarea folosirii ecosistemelor acvatice şi 

a zonelor umede prin diminuarea impactului antropic şi evitarea schimbării condiţiilor 

hidrologice; 

- conservarea biodiversităţii pe terenuri agricole prin crearea de habitate şi coridoare 

de circulaţie (benzi înierbate) – 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 spontane; 

- protejarea speciilor autohtone prin prevenirea răspândirii speciilor invazive şi a 

speciilor modificate genetic; 

- protejarea şi restabilirea resurselor cinegetice din păduri şi a celor piscicole.  
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Având în vedere că pe teritoriul administrativ al orașului Ștefănești este localizată o parte a 

Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică “Lacul Stânca – Costești“ – ROSPA 0058, inclusă în 

Rețeaua Natura 2000, este necesară prevederea unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea 

durabilă a acestor arii protejate. Este cu atât mai importantă conservarea acestor elemente ale 

patrimoniului natural cu cât Aria Specială de Protecție Avifaunistică “Lacul Stânca – Costești “ 

este ameninţată de braconaj, distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor, vânătoare în timpul 

cuibăritului, arderea stufului, arderea vegetației, etc.. 

În prezent, Aria Specială de Protecție Avifaunistică “Lacul Stânca-Costești” nu dispune de 

Plan de Management. Până la elaborarea Planului de Management al ROSPA 0058 “Lacul Stânca – 

Costești”, pe teritoriului administrativ al orașului Ștefănești inclus în sit se vor respecta Măsurile 

generale de conservare aprobate de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice:  

 monitorizarea activităţilor de turism;  

 educarea şi conştientizarea comunităţilor locale cu privke la protejarea speciilor de păsări şi 

a habitatelor lor;  

 este interzisa distrugerea oricărui panou de informare şi semnalizare a sitului;  

 este interzisă abandonarea deşeurilor în alte locuri decât cele amenajate;  

 sunt interzise orice activităţi de obţinere, cultivare depozitare prelucrare comercializare a 

organismelor vii modificate genetic în interiorul sitului;  

 controlarea factorilor perturbatori care pot afecta situl;  

 utilizarea raţională a păşunilor(10% din sit) astfel in cât să nu fie afectate habitatele naturale 

şi speciile de floră/ faună; 

 activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun 

prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei sifaunei sălbatice cu modificările şi completările 

ulterioare şi OUG 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu modificările si 

completările ulterioare; 

 monitorizarea speciilor avifaunistice de interes comunitar şi naţional din 

ROSPA0058 “Lacul Stânca – Costești”, precum şi a habitatelor speciilor;  

 reglementarea şi controlul pescuitului; 

 este interzisă evacuarea de ape uzate în lacurile din sit; 

 este interzisă spălarea în lacurile din sit şi pe maluri a vehiculelor, a altor utilaje şi 

agregate mecanice, precum şi a ambalajelor sau obiectelor care conţin substanţe 

periculoase; 

 este interzisă spălarea în lacurile din sit sau pe maluri, a obiectelor de uz casnic cu 

folosirea substanţelor chimice de orice fel; 

 în zonele de protecţie a lacurilor din sit, este interzisă depozitarea şi folosirea de 

îngrăşăminte, pesticide şi alte subsanţe periculoase şi se vor respecta restricţiile pentru 

construcţii şi zone agricole prevăzute de legislaţia în vigoare;  

 sunt interzise orice alte activităţi şi intervenţii care pot altera calitatea apei din 

lacurile din sit; 

 interzicerea/limitare intervenţiilor de tip desecare, drenare. 

 

 

3.10.5. Spaţii verzi, sport, agrement 

 

Conform Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, republicata 2009,  

Art. 3 

Spatiile verzi se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din intravilanul localitatilor: 

a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate; 
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b) spatii verzi publice de folosinta specializata: 

1. gradini botanice si zoologice, muzee in aer liber, parcuri expozitionale, zone ambientale si 

de agrement pentru animalele dresate in spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unitati sanitare sau de protectie 

sociala, institutii, edificii de cult, cimitire; 

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta; 

c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze sportive; 

d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa; 

e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica; 

f) paduri de agrement. 

 

Art. 10  

(2) Strategia privind conservarea si dezvoltarea retelei de spatii verzi are in vedere distributia 

echilibrata a acestora in raport cu specificul unitatii teritoriale de referinta, precum si crearea de 

spatii verzi prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si prin aplicarea 

de metode alternative.  

(3) La extinderea suprafetei intravilanului localitatilor, autoritatile publice locale au obligatia 

sa asigure o cota de 5% pentru amenajarea de spatii verzi publice.  

 

În scopul creșterii suprafeței spațiilor verzi aparținând domeniului public în intravilanul 

localităților se propun următoarele: 

 Amenajarea spațiilor verzi aflate în proprietate publică:  

- modernizarea Parcului Central din orașul Ștefănești;  

- amenajarea în centrul orașului Ștefănești a unui pietonal, dotat cu mobilier stradal, iluminat 

public,  

- amenajarea spațiilor verzi din jurul clădirilor – monument istoric pentru punerea în valoare a 

acestora;  

- amenajarea spațiilor verzi de la instituțiile publice;  

- amenajarea de spații de joacă pentru copii la toate grădinițele din localitățile componente ale 

orașului Ștefănești;  

- modernizarea terenului de sport din localitatea Ștefănești;  

- amenajarea spațiului verde aferent sediului fostului cinematograf „Prutul”;  

- amenajarea de dotări pentru sport la unitățile de învățământ din localitățile Bobulești și Stânca;  

 Extinderea suprafeței de spații verzi prin:  

- înfiinţarea de aliniamente de spaţii verzi de arbuşti / arbori în zonele de protecţie a 

cimitirelor, a staţiei de epurare, a rezervoarelor de apă, de-a lungul culoarelor LEA;  

- înființarea de aliniamente verzi în jurul stației de transfer Ștefănești și în jurul platformei 

de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere;  

- realizarea de perdele de protecţie în intravilan, între zonele de locuit şi unităţile economice 

agro – zootehnice și industriale, perdele care să absoarbă şi şă izoleze mirosurile neplăcute;  

- înfiinţarea de perdele verzi de protecţie / aliniamente verzi în zona de protecție a 

drumurilor județene, de-a lungul cursurilor de apă; 

- menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor stradale;  

- amenajarea de spaţii de joacă pentru copii la toate grădiniţele din oraș;  

 

Conform Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 

intravilanul localitatilor, republicata 2009,  

Art. 16  
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(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa tina evidenta spatiilor verzi de pe 

teritoriul unitatilor administrative, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe 

care le actualizeaza ori de cate ori intervin modificari.  

(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerarii si 

protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, 

precum si asigurarea informatiilor despre spatiile verzi.  

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi se constituie pe baza normelor tehnice aprobate prin ordin al 

ministrului dezvoltarii regionale si locuintei, cu avizul ministrului mediului si al ministrului 

administratiei si internelor, in termen de un an de la elaborarea si publicarea acestora.  

 

Art. 17  

(1) Obligatia organizarii si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritatilor 

administratiei publice locale.  

(2) Registrul local al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice 

ale tuturor spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.  

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi facute publice si vor putea fi consultate la sediile 

autoritatilor administratiei publice locale.  

 

Cu toate că evidențierea spațiilor verzi este un demers energofag și nu face obiectul 

prezentei documentații de urbanism, pe baza informațiilor prelucrate în tehnica S.I.G. putem 

considera ca spații verzi următoarele: 

- Parc în satul Bobulești cu o suprafață de 4300 m.p. 

- Teren de sport din localitatea Ștefănești-Sat cu o suprafață de 18.000 m.p. 

- Parcul dendrologic din localitatea Ștefănești-Sat cu o suprafață de 24.500 m.p. 

- Parcul central din vecinătatea D.N. 24C cu o suprafață de 1.600 m.p. 

- Spațiu de joacă amenajat în vecinătatea blocurile din localitatea Ștefănești cu o suprafață de 700 

m.p. 
- Cimitirele ortodoxe și cel evreiesc din localitățile u.a.t. Ștefănești cu o suprafață de 73.200 m.p.  

 

Adunând suprafețele de mai sus și raportând la populația stabilă consemnată la 

Recensământul Populației și Locuințelor din 2011 rezultă o valoare a spațiului verde de 24 

m.p./locuitor. Această valoare trebuie privită cu reținere deoarece cuantificarea, inventarierea și 

legiferarea spațiilor verzi constituie subiectul unui studiu de specialitate de sine stătător intitulat 

Registrul Local al Spațiilor Verzi. Această documentație este singura care poate și trebuie să 

inventarieze toate spațiile verzi din domeniul public al u.a.t. Ștefănești.  

 

  

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE  

 

 

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza reglementărilor – partea 

grafică (planşele 3), precum şi a Regulamentului local de urbanism (volumul 2). 

Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se aplică atât la teritoriul 

intravilan al localităților, cât şi la cel extravilan, în limitele teritoriului administrativ. 

Pentru zonele funcţionale, prevederile Regulamentului se grupează în 3 capitole, cuprinzând 

reglementări specifice: 

 

Capitolul I – Generalităţi 

- Tipurile de zone şi subzone funcţionale 

- Funcţiunea dominantă a zonei 
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- Funcţiunile complementare admise ale zonei 

Capitolul II – Utilizarea funcţională 

- Utilizarea funcţională 

- Utilizări permise cu condiţii 

Capitolul III – Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 

- Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii. 

- Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară 

- Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor 

- Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri. 

 

 Soluţia generală de organizare şi dezvoltare: 

- Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii suprapus pe intravilanul 

existent, cu extinderea acestora în zonele optime pentru construire şi cu menţinerea structurii 

actuale; 

 

 Organizarea căilor de comunicaţie: 

Trama actuală satisface accesele, dar este necesară îmbunătăţirea calitativă prin lucrări de 

modernizare prin asfaltare / pietruire.  

 

Conform Ordonanței 43 / 28 aug. 1997 privind regimul juridic al drumurilor, Cap. II, 

Secțiunea 1, Art. 19, alin. (3), pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor 

publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa între gardurile sau construcţiile situate de 

o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum: 

- 26 m pentru drumurile naţionale,  

- 24 m pentru drumurile judeţene,  

- 20 m pentru drumurile comunale. 

 

ANEXA NR. 1 – ORDONANȚA 43 / 1997 

 

LIMITELE ZONELOR DRUMURILOR 

 

Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului 

până la: 
* 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;  

* 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;  

* 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 

5,00 m inclusiv;  

* 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai 

mare de 5,00 m.  

 

Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi 

marginile zonei drumului, delimitat conform tabelului următor: 
 

 Autostrăzi Drumuri 

naționale 

Drumuri 

județene 

Drumuri 

orașulle 

Distanța de la 

axul drumului 

până la marginea 

exterioară a zonei 

 

50 

 

22 

 

20 

 

18 
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drumului (m) 

 

 Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale: 

- Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie suportul pentru 

construirea de locuinţe, obiective sociale, economice şi asigurarea produselor agricole necesare 

consumului în gospodării (zona de locuinţe şi terenurile agricole aferente). 

- Zona de dotări socio-culturale este constituită din obiectivele existente la care se adaugă 

câteva obiective propuse, în special destinate activităţilor social-educative. Datorită dispersiei 

acestora sau numărului redus (în funcţie de localitate) nu se poate conta pe zone centrale în 

adevăratul sens. Concentrarea mai mare a obiectivelor administrative, socio – culturale şi de 

utilitate publică în localitatea reşedinţă de oraș impune conturarea zonei centrale în localitatea 

Ștefănești.  

- Zona de unităţi industriale este slab reprezentată, fiind prezente unităţi de morărit și 

panificație și unități ale industriei de prelucrare primară a lemnului.  

Obiective ale industriei mici, 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. 

- Zona unităţilor agricole se va dezvolta pe amplasamentul actual al obiectivelor existente, 

viitoarele investiţii în acest domeniu necesitând realizarea de studii de impact asupra mediului şi 

respectarea zonelor de protecţie în funcţie de natura activităţilor desfăşurate. 

Se va respecta zona de protecție sanitară la fermele de animale de 200 m (pentru 

fermele cu un număr mai mic de 500 capete animale), conform prevederilor Art. 11 din Ordinul 

Ministerului Sănătății 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor 

privind mediul de viață al populației.  

 Conform Art. 12 din OMS 536 / 1997, “suprafețele de teren incluse în zonele de 

protecție sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepția culturilor de plante utilizate în scop 

alimentar sau furajer, care, prin fixarea sau concentrarea de substanțe poluante (plumbul și 

compușii din plumb, fluorul și compușii săi, pesticide greu degradabile) pot fi vătămătoare 

pentru om sau animale.” 

 Conform Art. 13 din OMS 536 / 1997, “în interiorul zonei de protecție sanitară se 

interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepția celor destinate personalului de întreținere 

și intervenție.” 

 

- Pentru echipările tehnico-edilitare şi de gospodărire comunală se prevăd culoare de 

protecţie la care se instituie interdicţii definitive de construire: 

 Zonă de protecţie la reţeaua de medie tensiune 20 KV: 12 m,  

 Zona de protecţie la reţeaua de înaltă tensiune 110 KV: 18,5 m,  

 Se interzice trecerea LEA peste locuinţe;  

 Instituirea zonei de protecţie de minim 12 m între staţiile de transformare şi locuinţe;  

 

Zone de protecţie sanitară 

 Zonă de protecţie sanitară la cursurile de apă: 5 m,  

 Zonă de protecţie sanitară a aducţiunilor de alimentare cu apă: 30 m,  

 Zonă de protecţie a staţiei de tratare a apei: 10 m,  

 Zonă de protecţie la staţiile de pompare apă potabilă – 10 m,  

 Zonă de protecţie sanitară la staţia de epurare: 300 m,  

 Zonă de protecţie sanitară la cimitire – 50 m;  

 Zonă de protecție sanitară la platforma de depozitare și gospodărire a gunoiului de 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

404/413 

 

grajd și deșeurilor menajere – 1000 m;  

 Zonă de protecție sanitară la stația de transfer a deșeurilor Ștefănești – 500 m.  

 

Se va respecta zona de protecție sanitară la cimitire de 50 m, la conform prevederilor 

Art. 11 din Ordinul Ministerului Sănătății 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a 

recomandărilor privind mediul de viață al populației.  

 Conform Art. 12 din OMS 536 / 1997, “suprafețele de teren incluse în zonele de 

protecție sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepția culturilor de plante utilizate în scop 

alimentar sau furajer, care, prin fixarea sau concentrarea de substanțe poluante (plumbul și 

compușii din plumb, fluorul și compușii săi, pesticide greu degradabile) pot fi vătămătoare 

pentru om sau animale.” 

 Conform Art. 13 din OMS 536 / 1997, “în interiorul zonei de protecție sanitară se 

interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepția celor destinate personalului de întreținere 

și intervenție.” 

 

 

 Protejarea unor suprafeţe din extravilan și intravilan: 

- protejarea pădurilor de luncă cu funcție de protecție a malurilor râului Prut, care 

alimentează lacul de acumulare Stânca-Costești, conform H.C.J. nr.170/2010 privind unele măsuri 

pentru protecţia ariilor naturale protejate de interes judeţean, a parcurilor dendrologice, a 

arborilor monumente ale naturii, a florei şi faunei sălbatice, Anexa 1, punctul C. 

- protejarea Rezervației naturale Stânca-Ștefănești; 

- protejarea Sitului de Importanță Comunitară Stânca-Ștefănești;  

- protejarea Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică “Lac Stânca-Costești“ – ROSPA0058, 

inclusă în Rețeaua Natura 2000;  

- protejarea corpurilor de pădure din intravilanul localităților Bobulești, Bădiuți, Ștefănești-

Sat;  

- protejarea Parcului Dendrologic Ștefănești din intravilanul localității Ștefănești;  

 

 Interdicţii de construire:  

 - s-au instituit interdicţii definitive de construire pentru zonele cu servituţi de protecţie: zona 

de protecţie la LEA, zona de protecţie la cimitire,  

 - s-au instituit interdicţii temporare de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale 

în intravilanul localităţilor:  

 zone afectate de inundații cu interdicție temporară de construire până la elaborarea de 

P.U.Z. în estul localităților Ștefănești, Bădiuți, Bobulești și sudul localității Stânca;  

Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor care le-au 

determinat. 

 

In vederea stabilirii regulilor corecte de construire, teritoriul intravilan al localităților a fost 

împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă (denumite în Regulamentul Local de Urbanism – UTR). 

Împărţirea teritoriului în UTR – uri s-a făcut pe baza planşei nr. 3 – Reglementări urbanistice – 

Zonificare (unităţi teritoriale de referinţă). 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). În volumul II - Regulament Local de Urbanism, pentru fiecare localitate se detaliază fiecare 

UTR în parte, fiind prezentat din punct de vedere al permisiunilor şi restricţiilor.  

 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

405/413 

 

 

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

 

 

Principatele obiective publice de pe teritoriul orașului Ștefănești sunt prezentate clasificat în 

tabelul de mai jos: 

 

 

DOMENII 

CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL  

INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 

ȘTEFĂNEȘTI 

Consiliul Local + Primăria orașului Ștefănești  - - X 

Poliţia - - X 

Canton silvic  - - X 

A.L.O.F.M. – punct de lucru Ștefănești - X - 

Oficiul Poștal Ștefănești - - X 

Casa de Cultură Ștefănești - - X 

Biblioteca orășenească Ștefănești  - - X 

Centrală telefonică - - X 

Districtul Drumuri Naționale – Subunitate a 

Secției de Drumuri Naționale Botoșani 
- X - 

I.E.L.I.F. Ștefănești – nefuncțional - - X 

Grupul Școlar Ștefănești - - X 

Muzeul “Ștefan Luchian” + Grădiniță - - X 

Școala cu clasele I-VIII Ștefănești - - X 

Unitatea de Asistență Medico-Socială 

Ștefănești 
- X - 

Dispensar uman  - - X 

Biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe” - - X 

Biserica ortodoxă „Sfânta Paraschiva” – 

monument istoric  
- - X 

Biserica Penticostală - - X 

Cinematograf „Prutul” – nefuncțional - - X 

Canton Gospodărirea Apelor – Apele Române - X - 

 

BOBULEȘTI  

Şcoala cu clasele I-VIII Bobulești - - X 

Grădiniţa Bobulești - - X 

Căminul Cultural Bobulești - - X 

Oficiul Poștal Bobulești - - X 

Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii - - X 
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DOMENII 

CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL  

Domnului” 

Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavril” 
- - X 

Muzeul “Casa Satului” – nefuncțional  - - X 

Dispensar uman  - - X 

Obiective propuse:   

Noul sediu al Primăriei Ștefănești - - X 

 

BĂDIUȚI 

Şcoala Primară cu Clasele I-IV Bădiuți + 

Grădinița 
- - X 

Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” - - X 

 

ȘTEFĂNEȘTI-SAT  

Subunitatea de Pompieri Ștefănești  - X - 

Fundația “Caritatea”  - - X 

Grădinița Ștefănești-Sat - - X 

Biserică adventistă - - X 

 

STÂNCA   

Sediul Poliției de Frontieră Stânca X - - 

Oficiul Poștal Stânca - - X 

Vama veche Stânca  X - - 

Vama Stânca – sediul nou  X - - 

Canton silvic Stânca  - - X 

Bloc dispecer A.N.A.R. - - X 

Școala cu clasele I-VIII - corp A - - X 

Școala cu clasele I-VIII – corp B - - X 

Grădinița  - - X 

Dispensar uman  - - X 

Biserica ortodoxă “Intrarea Maicii Domnului în 

Biserică”  
- - X 

Obiective propuse:   

Centrul de Tratament Stânca - X X 

Parc Industrial Stânca - X X 

 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ 

ȘTEFĂNEȘTI 
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DOMENII 

CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL  

Cimitir ostași ruși - - X 

Platforma de Depozitare și Gospodărire a 

gunoiului de grajd 
- - X 

OBIECTIVE PROPUSE  

Cameră frigorifică pentru depozitarea 

cadravrelor de animale 
- - X 

Stația de Transfer a Deșeurilor Menajere 

Ștefănești 
- X X 

 

BOBULEȘTI   

Cimitir ortodox  - - X 

 

BĂDIUȚI 

Cimitir ortodox - - X 

 

ȘTEFĂNEȘTI-SAT 

Cimitir ortodox - - X 

Cimitir israelit - - X 

Obiective propuse:   

Punct de colectare DEEE - - X 

 

STÂNCA  

Cimitir ortodox     

 

CĂI DE COMUNICAŢIE RUTIERĂ 

DN 29 D X - - 

DN 24 C X - - 

DN 29 E X - - 

DJ 294 B - X - 

DC 23 - - X 

DC 33 A - X - 

DC 33 B - X - 

Străzi în intravilan - - X 

 

AGREMENT, SPAȚII VERZI 

ȘTEFĂNEȘTI  

Parc central Ștefănești - - X 

Parc de joacă - - X 
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DOMENII 

CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL  

Parcul Dendrologic Ștefănești - - X 

Teren de sport  - - X 

Sală de sport  - - X 

 

BOBULEȘTI 

Parc Bobulești - - X 

 

Obiective propuse:  

Zonă de agrement localizată pe malul lacului 

Stânca-Costești 
- X X 

 

INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARĂ 

Rețea de telecomunicații – existentă X - - 

Rețea de transport energie electrica - existentă X - - 

Stație de pompare apă potabilă Ștefănești - X - 

Stația de Tratare a Apei Ștefănești - X - 

Stație de epurare propusă pentru modernizare  - - X 

Casă de apă (3 locații) în Bobulești - - X 

Releu Cosmote - Ștefănești X - - 

Stație de transformare 110 kv/20kv – Stânca  X - - 

Post de transformare Stânca  - - X 

Releu telecomunicații Poliția de Frontieră  X - - 

Releu Vodafone – Stânca  X - - 

Releu Orange – Stânca  X - - 

 

Obiective propuse:  

Extindere și modernizare rețea de distribuție 

apă potabilă 
- - X 

Extindere și modernizare rețea de canalizare 

apă uzată menajeră 
- - X 

Stație pompare apă uzată Stânca - - X 

Stație pompare apă uzată Ștefănești (2 locații) - - X 

Stație pompare apă uzată Bobulești (2 locații) - - X 

Stație pompare apă uzată Bădiuți (1 locație) - - X 

 

SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

Zone de protecţie sanitară (cimitire, stația de 

epurare, fermele zootehnice, corpurile de apă) 
- - X 



 

 

Reactualizare Plan Urbanistic General al orașului Ștefănești,  

Județul Botoşani  

 Etapa a II-a: Propuneri de Organizare Urbanistică 

 

Piese 

scrise  

 

Pag 

409/413 

 

 

DOMENII 

CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL  

ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești
25

 X X X 

ROSCI0234 Stânca-Ștefănești
26

 X X X 

Aria Specială de Protecție Avifaunistică “ Lac 

Stânca-Costești“, inclusă în Rețeaua Natura 

2000 

X - - 

Situl de Importanță Comunitară “Stânca- 

Ștefănești” 
X - - 

Rezervația Naturală Stânca-Ștefănești X - - 

 

 

Principalele obiective de utilitate publică propuse în cadrul Planului Urbanistic 

General se referă la:  

 Reabilitarea și modernizarea căilor de transport rutier:  

- modernizarea drumului județean DJ 294 B, km 0+000 – 2+400;  

- modernizarea drumului comunal DC 23 Stânca – Năstase; 

- reabilitarea drumului comunal DC 33 A Bobulești – Românești (km 0+000 – 2+500); 

- reabilitarea drumului comunal DC 33 B Ștefănești – Bădiuți (km 0+000 – 1+000); 

- refacere pod peste râul Bașeu;  

- modernizarea infrastructurii de acces exploataţii agricole în orașul Ștefănești – 

modernizarea drumurilor de exploatare; 

- pietruirea drumurilor săteşti de pământ; 

- amenajarea sistemului de colectare a apelor pluviale, atât de-a lungul drumurilor 

existente cât și în zonele de extinderi ale intravilanului; 

 - marcarea corespunzătoare a drumurilor care străbat teritoriul orașului Ștefănești;  

 - amenajare intersecțiilor între drumul județean DJ 294 B și DN 24 C; 

 - decolmatarea / amenajarea de rigole şi podeţe de descărcare pe sectoarele de străzi 

nemodernizate în vederea colectării apelor pluviale şi prevenirii degradării suprafeţei carosabile; 

- amenajarea de parcări la instituțiile publice (primărie, poliție, cămine culturale, unități 

de învățământ, biserici, unități medicale); 

- extinderea rețelei de drumuri în zonele de extinderi ale intravilanului propus al 

localităților orașului Ștefănești; 

 - reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza orașului Ștefănești 

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

 - realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală, în special de-a lungul drumurilor 

naționale din intravilanul localităților.  

 Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor menajere; 

 Dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală;  

 Construirea Stației de Transfer a Deșeurilor Ștefănești;  

 Înființarea în localitățile componente ale orașului Ștefănești a punctelor de 

colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice;  

 Înființarea unei camere frigorifice pentru depozitarea cadavrelor de animale;  

 Reabilitarea și extinderea staţiei de tratare a apei potabile Ștefănești; 

 Dezvoltarea și modernizarea dotărilor social - culturale: 

                                                 
25

 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costești este sit Natura 2000 și este de interes comunitar 
26

 ROSCI0234 Stânca-Ștefănești este sit Natura 2000 și este de interes comunitar 
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- reabilitarea și modernizarea sediului Casei de Cultură din localitatea Ștefănești;  

- reabilitarea Căminului Cultural din satul Bobulești;  

- reabilitarea clădirii (reparații capitale) în care a funcționat începând din 1989 Muzeul 

“Ștefan Luchian“ și punerea în funcțiune a muzeului propriu-zis prin repopularea cu 

exponatele depozitate în magaziile Muzeului Județean de Istorie din municipiul 

Botoșani; 

- organizarea în cadrul Muzeului “Ștefan Luchian” a diferite evenimente, cum ar fi 

expoziţii, tabere de creaţie, schimburi de experienţă între muzeografi, artişti plastici, 

oameni de cultură; 

- reabilitarea clădirii în care a funcționat muzeul “Casa Satului” din satul Bobulești și 

organizarea de activități tradiționale și meșteșugărești specifice zonei;  

- reabilitarea (reparații capitale, consolidare) imobilului în care a funcționat fostul 

cinematograf “Prutul” și punerea în folosință în scop cultural-educativ sau/și reluarea 

activității inițiale;  

 Dezvoltarea și modernizarea dotărilor sanitare și sociale: 

- achiziționarea de echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității 

Sistemului de Intervenție în Situații de Urgență, acordării asistenței medicale de 

urgență și a primului ajutor calificat – Proiect Transfrontalier România-Ucraina 

(Cernăuți, C.J. Botoșani, ISUJ Botoșani, Primăria Ștefănești); 

- modernizarea Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești – Proiect Transfrontalier 

România – Ucraina – Moldova 2007-2013. Partener Consiliul Raional Soroca. 

- înfiinţarea unui Centru de Asistență pentru Persoane Vârstnice; 

- având în vedere numărul ridicat de elevi provenind din familii cu probleme sociale 

(sărăcie, familii de etnie romă) se propune înființarea unui Centru de Zi pentru copiii 

aflați în dificultate, care să ofere copiilor îngrijire, programe educative și distractive, 

consiliere - pe timpul zilei; 

 Lucrări de extindere și reamenajare a spaților verzi:  

- modernizarea Parcului Central din orașul Ștefănești;  

- amenajarea în centrul orașului Ștefănești a unui pietonal, dotat cu mobilier stradal, 

iluminat public,  

- reamenajarea Parcului Dendrologic Ștefănești în sensul retrasării aleilor, instalarea de 

corpuri de iluminat, amplasarea de bănci;  

- amenajarea spațiilor verzi din jurul clădirilor – monument istoric pentru punerea în 

valoare a acestora;  

- amenajarea spațiilor verzi de la instituțiile publice;  

- amenajarea de spații de joacă pentru copii la toate grădinițele din localitățile 

componente ale orașului Ștefănești;  

- modernizarea terenului de sport din localitatea Ștefănești;  

- amenajarea spațiului verde aferent sediului fostului cinematograf „Prutul”;  

- amenajarea de dotări pentru sport la unitățile de învățământ din localitățile Bobulești și 

Stânca;  

- înfiinţarea de aliniamente de spaţii verzi de arbuşti / arbori în zonele de protecţie a 

cimitirelor, a staţiei de epurare, a rezervoarelor de apă, de-a lungul culoarelor LEA;  

- înființarea de aliniamente verzi în jurul stației de transfer Ștefănești și în jurul 

platformei de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere;  

 

 

Pe teritoriul orașului Ștefănești au fost identificate următoarele tipuri de terenuri: 

a) Terenuri proprietate publică: 
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- terenuri proprietate publică de interes naţional (reţelele electrice, păduri în proprietatea 

statului, drumuri naționale); 

- terenuri proprietate publică de interes judeţean (drumul judeţean DJ 294 B); 

- terenuri proprietate publică de interes local (terenurile aferente şcolilor, grădiniţelor, 

unităților medicale, instituțiilor de cultură, cimitirele, drumuri comunale, drumuri 

săteşti); 

 

b) Terenuri proprietate privată: 

- terenuri proprietate privată ale unităţilor administrativ - teritoriale de interes local, 

- terenuri proprietate privată ale persoanelor fizice (terenuri agricole, păduri); 

- terenuri proprietate privată ale persoanelor juridice. 

 

In vederea realizării obiectivelor propuse pot avea loc schimburi de teren, concesionări şi 

chiar exproprieri pentru cauza de utilitate publică conform legislaţiei în vigoare. 

 

Circulaţia terenurilor pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică propuse este 

următoarea: 

- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat al unităţi administrativ – teritoriale, 

- terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public: străzile noi propuse în zonele de 

extindere a localităţilor, platformele aferente punctelor de colectare ale deşeurilor; 

- terenuri aflate în domeniul privat al unităţii administrativ – teritoriale destinate concesionării; 

- terenuri aflate în domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice destinate schimbului.  
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CAPITOLUL 4 – CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 

 

Orașul Ștefănești se încadrează în categoria așezărilor urbane de rang III, din punct de 

vedere al specializării funcționale conform Atlasului României (2006), orașul Ștefănești intrând în 

categoria orașelor specializate în agricultură. 

Deși declarat oficial oraș încă din anul 2004, Ștefăneștiul are în componența sa mai multe 

localități cu specific rural (Bobulești, Ștefănești-Sat, Bădiuți, Stânca), doar localitatea Ștefănești 

tinzând către profilul localităților urbane. De altfel această unitate administrativ – teritorială 

îndeplinește foarte puțini dintre indicatorii minimali calitativi și cantitativi pe care trebuia să îi 

respecte o localitate pentru a deveni oraș 

Corelând fenomenele de natură economică cu aspectele vieţii sociale, se constată practicarea 

agriculturii atât în sistem individual, gospodăresc, cu productivitate scăzută, care angrenează cea 

mai mare parte a populaţiei orașului, dar și agricultura de tip intensiv, pe suprafețe mari aparținând 

persoanelor juridice (asociații familiale, societăți). Activitățile agricole desfășurate de persoanele 

juridice sunt de tip mixt, de cele mai multe ori combinând cultura plantelor cu creșterea animalelor 

(de exemplu S.C. RO-PHOENIX S.R.L.). Economia orașului este reprezentată și de câteva unități 

economice cu profil industrial, activând în domeniul industriei alimentare (morărit –panificație), a 

industriei de prelucrare primară a lemnului, a industriei materialelor de construcții (fabrica de 

cărămizi, fabricarea elementelor de beton pentru construcții).  

Activitățile terțiare ale economiei sunt slab dezvoltate, materializate în teritoriu predominant 

prin activitățile de comerț (așa numitele magazine mixte și baruri). Serviciile de bază pentru 

populaţie sunt slab dezvoltate. 

Economia locală este influențată și de faptul că unitatea administrativ-teritorială reprezentată 

de orașul Ștefănești este situată, în cadrul județului Botoșani, într-o zonă slab dezvoltată economic. 

La nivel tehnico-edilitar se constată deficiențe ale infrastructurii tehnico-edilitare.  

Potențialul demografic al orașului este în declin. Cauzele sunt reprezentate de natalitatea în 

scădere, mortalitatea ridicată, mai mare decât cea la nivelul județului, ceea ce determină un sold 

natural negativ. Emigrația depășește imigrația astfel încât și soldul migrator este negativ. 

 Ponderea redusă a populației tinere este un indicator al tendinţei de îmbătrânire a populaţiei, 

punând în pericol în viitor asigurarea cu resurse suficiente de forță de muncă a orașului. Creşterea în 

viitor a ponderii populaţiei de peste 60 de ani va genera probleme legate de cerinţele crescute pentru 

serviciile de sănătate şi asistenţă medicală şi socială, deoarece, de cele mai multe ori, această 

populaţiei este săracă, traiul de zi cu zi fiind bazat pe veniturile din pensii şi din activităţile agricole 

din gospodărie. 

 Teritoriul orașului Ștefănești dispune în prezent de resurse de muncă cu grad relativ ridicat 

de vitalitate. Populația tânără și adultă aptă de muncă poate susține dezvolarea economică în prezent 

și în viitorul apropiat. Dacă în prezent orașul are încă suficientă forță de muncă la nivel local, pe 

termen lung, procesul de îmbătrânire demografică poate afecta dimensiunile populației apte de 

muncă, tot mai multe persoane trecând în categoria populației de vârsta a treia, fără a fi înlocuite de 

un eșantion superior din punct de vedere numeric de populație tânără și adultă. Dacă însă se 

intervine prin măsuri de dezvoltare, această perspectivă negativistă va fi eliminată deoarece 

creșterea nivelului economic va însemna o creștere a veniturilor, va fi încurajată natalitatea, se va 

diminua emigrația, măsurile economice având impact, în primul rând în plan social-demografic.  

Ponderea majoritară a populației ocupate stabile lucrează în agricultură, dominând lucrătorii 

pe cont propriu și lucrătorii familiali. Rezultă deci că agricultura reprezintă sectorul economic de 

bază care asigură subzistența populației însă nivelul la care se practică activitățile agricole nu 

asigură un venit stabil, continuu, deoarece nu există forme juridice legale care să implice salarizarea 

în agricultură.  
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Un alt motiv pentru care comuna Ștefănești a fost declarată oraș a fost faptul că zona de sud-

est a județului Botoșani precum și nordul județului Iași reprezenta o zonă compactă lipsită de un 

centru urban cu rol de servire în zona de influență. Prin urmare, comuna Ștefănești a fost desemnată 

oraș de rangul III, pentru deservirea zonei 13 Botoșani – Iași.  

Prin urmare, evoluția în viitor a acestei unități administrativ – teritoriale trebuie să 

urmărească o dezvoltare orientată către domenii diverse, astfel încât, în final, orașul Ștefănești să 

devină acel centru polarizator care să stimuleze și dezvoltarea zonei înconjurătoare, jucând rolul de 

pol local de dezvoltare. De aceea este necesară susținerea administrației publice locale în vederea 

modernizării localității Ștefănești cu rol de servire în zona de influență.  

Este necesară îmbunătăţirea accesibilităţii către/dinspre orașul Ștefănești (ex: reabilitarea 

drumurilor naționale DN 29 D și DN 24 C, a drumului județean DJ 294 B), susţinerea dezvoltării 

serviciilor şi funcţiunilor necesare la nivel local (ex: servicii medicale de urgenţă), dezvoltarea 

infrastructurii edilitare. 

Având în vedere caracterul predominant agrar al economiei locale și numărul mare al 

locuitorilor care își asigură existența practicând agricultura de subzistență, una din direcțiile în care 

se recomandă intensificarea eforturilor de dezvoltare este modernizarea agriculturii și, în paralel, 

dezvoltarea industriei de prelucrare a produselor agricole.  

În paralel se urmărește reglementarea dezvoltării urbanistice a localităților componente, 

care include: evitarea dezvoltării urbane extensive necontrolate; conservarea caracterului tradiţional 

valoros şi a identităţii culturale a localităţilor prin prevederi referitoare la tipologia constructivă şi 

forma arhitecturală şi urbanistică a zonelor construite; restricţii severe privind dezvoltări urbanistice 

în zone de risc (inundaţii, alunecări de teren).  

Extinderile de intravilan s-au făcut la solicitarea autorităților publice locale. Aceste extinderi 

vor acoperi cererile pentru construcția de locuințe, dezvoltarea tehnico-edilitară și realizarea de 

investiții economice pe termen scurt, mediu şi lung. 

Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada 

următoare sunt necesare de elaborat: 

- Planuri urbanistice zonale pentru zonele prevăzute în PUG, studii de fezabilitate, etc.; 

- Decizii ale Consiliului Local privind regimul terenurilor. 

Prezenta reactualizare PUG urmează să fie supusă dezbaterilor publice în cadrul 

comunităţii locale. 

După obţinerea avizelor legale din partea factorilor interesaţi, PUG, inclusiv Regulamentul 

Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al orașului Ștefănești. 

O dată cu aprobarea, Planul Urbanistic General capătă valoare juridică, constituindu-se în 

instrumentul de lucru al administraţiei publice locale în: 

 fundamentarea solicitării unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea obiectivelor de 

utilitate publică (modernizări căi de comunicaţie, dezvoltare alimentare cu apă, instituţii 

publice); 

 emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiile de construire, în conformitate cu 

prevederile PUG; 

 rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, parcelări, etc.); 

 clarificarea unor litigii ce pot apare între persoane fizice, între persoane fizice şi juridice, 

precum şi în alte situaţii; 

 respingerea unor solicitări de construire, neconforme cu prevederile PUG. 


