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                                          1. INTRODUCERE       

 

Orice strategie comunală, orăşenească, municipală, trebuie obligatoriu 

introdusă în contextul Strategiei Naţionale. Din aceste motive la începutul 

acestei lucrări vom face o scurtă incursiune în Strategia Naţională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României. Asta, pentru a avea o imagine mai largă 

despre modul în care am identificat şi ne-am propus  să rezolvăm direcţiile 

principale de acţiune pe termen mediu şi lung în context intern şi european. 

Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplină a 

României la o nouă filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg 

împărtăşită pe plan mondial - cea a dezvoltării durabile. 

Se porneşte de la constatarea că, la sfârşitul primului deceniu al secolului 

XXI, după o tranziţie prelungită şi traumatizantă la democraţia pluralistă şi 

economia de piaţă, România mai are de recuperat decalaje considerabile faţă 

de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu însuşirea şi 

transpunerea în practică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în 

contextul globalizării. Cu toate progresele realizate în ultimii ani, este o 

realitate că România are încă o economie bazată pe consumul intensiv de 

resurse, o societate şi o administraţie aflate încă în căutarea unei viziuni 

unitare şi un capital natural afectat de riscul unor deteriorări ce pot deveni 

ireversibile. 

Prezenta Strategie stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un 

interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de 

valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare, 

orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor 

dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca orientare generală, Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu şi lung: 

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor 

dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale 

României ca stat membru al UE. 
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Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii 

Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu 

din acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu şi 

lung, o creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă 

a decalajelor economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale 

UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se măsoară procesul de 

convergenţă reală, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la 

puterea de cumpărare standard (PCS), aplicarea Strategiei creează condiţiile 

ca PIB/loc exprimat în PCS să depăşească, în anul 2013, jumătate din media 

UE din acel moment, să se apropie de 80% din media UE în anul 2020 şi să 

fie uşor superior nivelului mediu european în anul 2030. 

Se asigură, astfel, îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în calitate 

de stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu Tratatul de aderare, 

precum şi implementarea efectivă a principiilor şi obiectivelor Strategiei 

Lisabona şi Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă reînoite a UE (2006). 

    Lucrarea este structurată în cinci părţi: 

Partea I prezintă cadrul conceptual, defineşte noţiunile cu care se 

operează, descrie principalele repere ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă 

reînnoite a UE (2006), stadiul actual al procesului de elaborare a indicatorilor 

de bază ai dezvoltării durabile şi măsurile relevante întreprinse de România în 

perioada de pre şi post-aderare. 

Partea II conţine o evaluare a situaţiei actuale a capitalului natural, 

antropic, uman şi social din România. Această abordare este conformă cu 

ultimele recomandări (mai 2008) ale Grupului de Lucru combinat al Oficiului 

de Statistică al UE (Eurostat), Comisiei Economice ONU pentru Europa 

(UNECE) şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 

privind măsurarea performanţelor dezvoltării durabile în funcţie de evoluţia 

celor patru forme de capital. 

Partea III înfăţişează o viziune de perspectivă, stabilind obiective precise 

pe cele trei orizonturi de timp, urmărind strict logica provocărilor cheie şi a 
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temelor inter-sectoriale, aşa cum sunt formulate în Strategia pentru 

Dezvoltare Durabilă a UE reînnoită. 

Partea IV analizează problemele specifice cu care se confruntă România şi 

stabileşte ţinte pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de 

dezvoltare durabilă, concomitent cu reducerea şi eliminarea decalajelor 

existente în raport cu nivelul mediu de performanţă al celorlalte state membre 

ale Uniunii Europene. 

Partea V conţine recomandări concrete privind crearea şi modalităţile de 

funcţionare ale cadrului instituţional menit să asigure implementarea, 

monitorizarea şi raportarea asupra rezultatelor Strategiei Naţionale pentru 

Dezvoltare Durabilă revizuite. Propunerile ţin seama de experienţa şi practicile 

statornicite în celelalte state membre ale UE şi vizează adoptarea unor soluţii 

novatoare, adaptate la condiţiile specifice ale României, privind 

responsabilizarea autorităţilor publice şi implicarea activă a factorilor sociali 

în realizarea obiectivelor dezvoltării durabile. 

În completarea obiectivelor ce derivă din strategiile, planurile şi 

programele naţionale de dezvoltare, Strategia stabileşte direcţiile principale 

de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile în 

perioada imediat următoare: 

• Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor 

investiţionale, în profil inter-sectorial şi regional, cu potenţialul şi 

capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

• Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie şi formare profesională 

şi de sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile 

şi de impactul acestora asupra pieţei muncii; 

• Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere 

economic şi ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan 

naţional, regional şi local şi stimularea unor asemenea decizii din partea 

capitalului privat; introducerea fermă a criteriilor de eco-eficienţă în toate 

activităţile de producţie sau servicii; 

• Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi elaborarea atât a unor soluţii 

de adaptare pe termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri de contingenţă 

inter-sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii 

de criză generate de fenomene naturale sau antropice; 
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• Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale României în privinţa dezvoltării producţiei agricole, inclusiv 

a produselor organice; corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi 

calitativă a producţiei agricole în vederea asigurării hranei pentru oameni 

şi animale cu cerinţele de majorare a producţiei de biocombustibili, fără a 

face rabat de la exigenţele privind menţinerea şi sporirea fertilităţii solului, 

biodiversităţii şi protej ării mediului; 

• Necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte şi programe de anvergură, 

în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, 

siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale; 

• Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural naţional;  

• acordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii să fie 

însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de vieţuire 

tradiţionale, în special în zonele montane şi cele umede. 

Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional şi 

regional, vizează menţinerea, consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă 

a configuraţiei structurale şi capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca 

fundaţie pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de 

presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de impactul 

previzibil al schimbărilor climatice. 

Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltării durabile a României în 

perspectiva următoarelor două decenii, cu obiective care transced durata 

ciclurilor electorale şi preferinţele politice conjuncturale. 

În paralel cu urmărirea aplicării prevederilor prezentei Strategii, 

mecanismele executive şi consultative vor începe, încă din anul 2009, un 

proces de re-evaluare complexă a documentelor programatice, strategiilor şi 

programelor naţionale, sectoriale şi regionale pentru a le pune de acord cu 

principiile şi practicile dezvoltării durabile şi cu evoluţia dinamică a 

reglementărilor UE în materie. Tot în acest cadru se va elabora punctul de 

vedere al României şi contribuţia sa în cadrul procesului de revizuire a 

Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE. 

 Prima Conferinţă a ONU asupra Mediului (Stockholm,1972), a concretizat 

în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985 

prin Raportul acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat 
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Viitorul nostru comun a oferit prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile 

ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile generaţiei actuale fără a 

compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile 

nevoi". 

Se recunoaşte, astfel, că Terra are o capacitate limitată de a satisface 

cererea crescândă de resurse naturale din partea sistemului socio-economic 

şi de a absorbi efectele distructive ale folosirii lor. Schimbările climatice, 

fenomenele de eroziune şi deşertificare, poluarea solului, apei şi aerului, 

reducerea suprafeţei sistemelor forestiere tropicale şi a zonelor umede, 

dispariţia sau periclitarea existenţei unui număr mare de specii de plante şi 

animale terestre sau acvatice, epuizarea accelerată a resurselor naturale 

neregenerabile au început să aibă efecte negative, măsurabile, asupra 

dezvoltării socio- economice şi calităţii vieţii oamenilor în zone vaste ale 

planetei. 

Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia 

umană este un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi 

energie din cadrul acesteia, de stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. 

Politicile publice care se elaborează pe această bază, precum prezenta 

Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, urmăresc 

restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între 

dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în forme înţelese şi 

acceptate de societate. 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă 

nu este una dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională a 

devenirii naţionale, având ca rezultat statornicirea unei noi paradigme de 

dezvoltare prin confluenţa factorilor economici, sociali şi de mediu.  

 Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene 

începând cu anul 1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 

2001, Consiliul European de la Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată o dimensiune externă la 

Barcelona, în anul 2002. 

În anul 2005, Comisia Europeană a demarat un proces de revizuire a 

Strategiei, publicând, în luna februarie, o evaluare critică a progreselor 
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înregistrate după 2001, care punctează şi o serie de direcţii de acţiune de 

urmat în continuare. Documentul a evidenţiat şi unele tendinţe nesustenabile, 

cu efecte negative asupra mediului înconjurător, care puteau afecta 

dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene, respectiv schimbările climatice, 

ameninţările la adresa sănătăţii publice, sărăcia şi excluziunea socială, 

epuizarea resurselor naturale şi erodarea biodiversităţii. Ca urmare a 

identificării acestor probleme, în iunie 2005, şefii de state şi guverne ai ţărilor 

Uniunii Europene au adoptat o Declaraţie privind liniile directoare ale 

dezvoltării durabile, care încorporează Agenda de la Lisabona, revizuită, 

pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă drept o 

componentă esenţială a obiectivului atotcuprinzător al dezvoltării durabile. 

După o largă consultare, Comisia Europeană a prezentat, la 13 decembrie 

2005, o propunere de revizuire a Strategiei de la Goteborg din 2001. 

Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, 

Strategia reînoită de Dezvoltare Durabilă, pentru o Europă extinsă. 

Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară şi coerentă, având 

ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile 

prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să 

gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul 

de inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, 

protecţiei mediului şi coeziunii sociale. 

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul 

Strategiei Naţionale a României în domeniu, completează Strategia de la 

Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator pentru cei ce elaborează politici 

publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării comportamentului în 

societatea europeană şi, respectiv, în societatea românească şi implicării 

active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în 

elaborarea, implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile. 

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii 

Europene şi statelor sale membre, implicând toate componentele 

instituţionale la nivel comunitar şi naţional. Este subliniată, de asemenea, 

importanţa unei strânse conlucrări cu societatea civilă, partenerii sociali, 

comunităţile locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării 

durabile. 

În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie: 

• Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii 

economice de impactul negativ asupra mediului; 
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• Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor 

fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin 

combaterea discriminării de orice fel; 

• Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi 

competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate 

şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite; 

• Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin 

promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi 

libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni 

în lume. 

Pentru a asigura integrarea şi corelarea echilibrată a componentelor 

economice, ecologice şi socio-culturale ale dezvoltării durabile, Strategia UE 

statuează următoarele principii directoare: 

• Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului; 

• Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 

• Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 

• Informarea şi implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional; 

• Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali; 

• Coerenţa politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, 

naţional şi global; 

• Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări 

de impact şi consultarea factorilor interesaţi; 

• Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei 

economice şi investiţionale; 

• Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice 

incerte; 

• Aplicarea principiului "poluatorul plăteşte". 

Aspectele de conţinut ale Strategiei UE se concentrează asupra unui număr 

de 7 provocări cruciale şi 2 domenii trans-sectoriale. Multe dintre ţintele 

convenite în cadrul UE sunt stabilite în expresie numerică sau procentuală, cu 

termene stricte de implementare, fiind obligatorii pentru toate statele 

membre. 

Strategia UE stabileşte, de asemenea, proceduri precise de 

implementare, monitorizare şi urmărire, cu obligaţii de raportare la 
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fiecare doi ani, din partea Comisiei Europene şi statelor membre, asupra 

angajamentelor asumate. Următorul termen pentru analizarea progreselor 

înregistrate şi revederea priorităţilor Strategiei UE de către Consiliul European 

este septembrie 2009, cu obligaţia statelor membre de a raporta asupra 

implementării Strategiilor Naţionale până cel mai târziu în luna iunie 2009. 

Întrucât România s-a angajat să finalizeze propria Strategie Naţională 

pentru Dezvoltare Durabilă, revizuită, până la sfârşitul anului 2008 şi să o 

prezinte apoi Comisiei Europene, primul termen de raportare asupra 

implementării este luna iunie 2011. 

Obiective-ţintă şi modalităţi de acţiune la orizont 2013, 2020, 2030 conform 

orientărilor strategice ale UE 

 

                                    PROVOCĂRI CRUCIALE 

(1) Schimbările climatice şi energia curată 

Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin 

limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor negative ale 

acestora asupra societăţii şi mediului. 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Satisfacerea necesarului de energie pe 

termen scurt şi mediu şi crearea premiselor pentru securitatea energetică a 

ţării pe termen lung conform cerinţelor unei economii moderne de piaţă, în 

condiţii de siguranţă şi competitivitate; îndeplinirea obligaţiilor asumate în 

baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu 

efect de seră; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 

schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile. 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, este deosebit de 

importantă racordarea la cadrul general al politicii energetice comunitare care 

are patru obiective majore pe termen mediu şi lung: creşterea securităţii 

alimentării cu energie şi a infrastructurii critice; creşterea competitivităţii în 

domeniul energiei, reducerea impactului asupra mediului şi integrarea în piaţa 

regională de energie. 
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Principalele direcţii strategice în domeniul politicii energetice, pe care 

România trebuie să-şi mobilizeze cu prioritate eforturile în conformitate cu 

obiectivele şi politicile convenite la nivelul Uniunii Europene, sunt: 

-Securitatea energetică: Menţinerea suveranităţii naţionale asupra 

resurselor primare de energie şi respectarea opţiunilor naţionale în domeniul 

energiei; creşterea siguranţei ofertei de energie şi menţinerea unui grad 

acceptabil de dependenţă faţă de importuri prin diversificarea surselor de 

import, a resurselor energetice proprii, a rutelor şi reţelelor de transport 

naţionale şi regionale; cooperarea regională pentru protecţia infrastructurii 

critice in domeniul energiei; 

- Dezvoltarea durabilă: Îmbunătăţirea eficienţei energetice pe întregul lanţ 

resurse-producţie-transport-distribuţie-consum final prin optimizarea 

proceselor de producţie şi distribuţie şi prin reducerea consumului total de 

energie primară raportat la valoarea produselor sau serviciilor; creşterea 

ponderii energiei produse pe baza resurselor regenerabile în consumul total şi 

în producţia de electricitate; utilizarea raţională şi eficientă a resurselor 

primare neregenerabile şi scăderea progresivă a ponderii acestora în 

consumul final; promovarea producerii de energie electrică şi termică în 

centrale de cogenerare de înaltă eficienţă; valorificarea resurselor secundare 

de energie; susţinerea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare în sectorul 

energetic, cu accent pe sporirea gradului de eficienţă energetică şi 

ambientală; reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra 

mediului şi respectarea obligaţiilor asumate în privinţa reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră şi a emisiilor de poluanţi atmosferici; 

• Competitivitatea: Continuarea dezvoltării şi perfecţionării pieţelor 

concurenţiale de energie electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, cărbune, 

servicii energetice; promovarea surselor regenerabile cu ajutorul certificatelor 

verzi, în contextul integrării regionale; pregătirea pieţei de certificate albe 

privind utilizarea eficientă a energiei; participarea la schema comunitară de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; liberalizarea 

tranzitului de energie şi asigurarea accesului constant şi nediscriminatoriu al 

participanţilor din piaţă la reţelele de transport, distribuţie şi la 

interconexiunile internaţionale; dezvoltarea infrastructurii energetice; 

continuarea procesului de restructurare şi privatizare în sectoarele energiei 

electrice, termice şi gazelor naturale; continuarea procesului de restructurare 

în sectorul de extracţie şi utilizare a lignitului în vederea creşterii profitabilităţii 

şi accesului pe piaţa de capital; înfiinţarea bursei regionale de energie şi 
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participarea în continuare a Romaniei la procesul de consolidare a pieţelor 

energetice la nivel european. 

Prin măsuri coerente de creştere a eficienţei energetice se va obţine o 

reducere a consumului de energie finală cu 13,5% în perioada 2008-2016 în 

comparaţie cu nivelul consumului mediu din perioada 2001-2005, în 

conformitate cu primul Plan Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei 

Energetice 2007-2010. Acest obiectiv se va realiza prin măsuri legislative, 

reglementări, acorduri voluntare, extinderea serviciilor pentru economii de 

energie, instrumente financiare şi de cooperare. 

Pe baza unor politici naţionale şi a unor strategii energetice la nivel regional 

şi local se va promova modernizarea sistemelor de cogenerare şi 

încălzire urbană prin folosirea unor tehnologii de înaltă eficienţă. 

Reabilitarea energetică a cel puţin 25% din fondul de clădiri multietajate va 

asigura obţinerea unor importante economii de energie, reducerea emisiilor 

de dioxid de carbon şi creşterea suportabilităţii facturilor energetice la nivelul 

consumatorilor. Se va pune în aplicare un nou sistem de asistenţă socială, 

uniform şi direcţionat, care să asigure cadrul necesar de coordonare între 

diverse autorităţi pentru reformarea sistemului actual de subvenţii pentru 

energie şi ajutoare pentru consumatorii vulnerabili. O atenţie specială se va 

acorda politicii energetice rurale, urmărindu-se modernizarea sistemelor de 

încălzire eco-eficientă a locuinţelor şi de alimentare cu energie la costuri 

suportabile. 

Prin încurajarea selectivă a investiţiilor se va asigura punerea în funcţiune 

a unor noi capacităţi de producere a energiei electrice bazate pe tehnologii 

curate, cu impact major asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 

şi a emisiilor de poluanţi şi asupra siguranţei de funcţionare a sistemului 

energetic naţional. 

În ceea ce priveşte sursele regenerabile de energie, conform pachetului 

legislativ prezentat de Comisia Europeană la 23 ianuarie 2008, România are 

obligaţia să elaboreze şi să prezinte Comisiei Europene un Plan Naţional de 

Acţiune cu precizarea obiectivelor privind ponderea consumului de energie din 

surse regenerabile în domeniile transporturilor, electricităţii, încălzirii şi răcirii, 

precum şi a măsurilor care urmează să fie adoptate în vederea atingerii 

acestor obiective, până la 31 martie 2010. În condiţiile în care obiectivul-ţintă 
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pe ansamblul Uniunii Europene este ca 20% din totalul consumului de energie 

să provină din surse regenerabile în anul 2020, noile obiective pentru România 

în perioada 2012-2020 se vor conforma ţintelor asumate în procesul de 

distribuire a responsabilităţilor statelor membre UE. La nivelul anului 2010, 

ponderea resurselor regenerabile va reprezenta în România circa 11% din 

consumul total de resurse primare de energie, urmând să ajungă la 11,2% în 

2015. 

Aplicarea sistemului „certificatelor verzi" va spori ponderea energiei 

electrice produse din surse regenerabile la 9-10% din consumul final de 

energie electrică raportat la cantitatea de electricitate vândută 

consumatorilor, având în vedere că mecanismul centralizat de tranzacţionare, 

Piaţa Certificatelor Verzi, funcţionează încă din anul 2005. De asemenea, 

legislaţia în domeniu prevede că furnizorii sunt obligaţi să achiziţioneze anual 

un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii, 

convenite în cadrul UE prin distribuirea responsabilităţilor între statele 

membre privind promovarea energiei regenerabile, şi cantitatea de energie 

electrică furnizată anual consumatorilor finali. 

România va participa activ, în cadrul UE, la negocierile interne privind 

adoptarea în anul 2009 a pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie 

din surse regenerabile" prezentat de Comisia Europeană la 23 ianuarie 2008. 

În acelaşi timp, România participă, prin intermediul UE, la negocierile 

internaţionale sub egida ONU (Convenţia-cadru şi Protocolul de la Kyoto) în 

vederea convenirii la sfârşitul anului 2009, la Copenhaga, a unui nou acord 

global în domeniul schimbărilor climatice pentru stabilirea obiectivelor de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a acţiunilor suplimentare 

necesare în perioada post-2012. 

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice reprezintă un proces complex 

datorită faptului că gravitatea efectelor variază de la o regiune la alta, 

depinzând de vulnerabilitatea fizică, de gradul de dezvoltare socio-economică, 

de capacitatea de adaptare naturală şi umană, de serviciile de sănătate şi de 

mecanismele de supraveghere a dezastrelor. Începând cu anul 2007, s-a 

abordat la nivel european şi problematica adaptării la efectele schimbărilor 

climatice prin adoptarea Cărţii Verzi de către Comisia Europeană. Documentul 

prevede acţiuni la nivelul UE concentrate pe 4 direcţii: 

• Integrarea adaptării în politicile sectoriale; 

• Integrarea adaptării în politica externă a statelor membre UE, 

vizând ţările vecine; 
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• Reducerea incertitudinilor prin dezvoltarea cercetărilor în 

domeniu; 

•   Implicarea societăţii, mediului de afaceri şi a sectorului public în 

pregătirea unor strategii coordonate şi cuprinzătoare în domeniul 

adaptării. 

Sectoarele vulnerabile la efectele schimbărilor climatice în România şi care 

necesită o analiză mai detaliată sunt: biodiversitatea, agricultura, resursele 

de apă, sectorul forestier, infrastructură-construcţii, transport, turism, 

energie, industrie, sănătate. 

O atenţie deosebită trebuie acordată comunităţilor sărace care depind în 

mare măsură de utilizarea directă a resurselor naturale locale. Acestea dispun 

de mijloace reduse de subzistenţă şi de o capacitate limitată de a face faţă 

variabilităţii climatice şi dezastrelor naturale. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Asigurarea funcţionării eficiente şi în 

condiţii de siguranţă a sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu 

actual al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări 

climatice şi energie din surse regenerabile" şi la nivel internaţional în urma 

adoptării unui nou acord global în domeniu; promovarea şi aplicarea unor 

măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea 

principiilor dezvoltării durabile. 

În România, au fost identificate pentru fiecare sector în parte potenţialele 

efecte negative cauzate de schimbările climatice, precum şi recomandările 

privind măsurile de adaptare şi studiile necesare în vederea unei mai bune 

abordări ştiinţifice a adaptării. Urmare a unei evaluări preliminare, fără a avea 

studii sectoriale şi scenarii climatice suficient de detaliate la nivelul României, 

sunt propuse următoarele acţiuni: 

• Integrarea adaptării la efectele schimbărilor climatice în momentul 

aplicării şi al modificării legislaţiei şi politicilor actuale şi viitoare; 

• Revizuirea bugetului, a tuturor strategiilor şi programelor 

naţionale astfel încât să se asigure includerea aspectelor privind 

adaptarea în politicile sectoriale; 

• Stabilirea căilor de comunicare în vederea implementării măsurilor 

de adaptare la nivel local. O mare parte din deciziile care 
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influenţează în mod direct sau indirect adaptarea la schimbările 

climatice se iau la nivel local; 

• Creşterea gradului de conştientizare privind adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice. Schimbările de comportament în cadrul 

societăţilor şi comunităţilor depind într-o mare măsură de gradul 

de conştientizare a problemei. 

   Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea la performanţele medii ale UE 

privind indicatorii energetici şi de schimbări climatice; îndeplinirea 

angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în 

concordanţă cu acordurile internaţionale şi comunitare existente şi 

implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 

Se va extinde utilizarea tehnologiilor curate de producere a energiei 

electrice şi căldurii bazate pe surse de energie şi centrale electrice cu emisii 

foarte reduse de carbon, prevăzute cu facilitaţi pentru captarea şi stocarea 

geologică a dioxidului de carbon. 

Va continua construirea de centrale şi amenajări hidrotehnice care să 

prelucreze 1520% din potenţialul hidroenergetic amenajabil dar încă 

nevalorificat. 

În vederea acoperirii necesarului de energie electrică pentru dezvoltarea 

economică şi consum se vor realiza suplimentar 2 unităţi nuclearo-electrice. 

Se va continua reabilitarea termică a circa 40% din fondul existent de 

clădiri multietajate precum şi dezvoltarea de proiecte de clădiri pasive sau cu 

consumuri energetice foarte reduse (15-50 kWh pe metru pătrat şi an). 

   (2) Transport durabil 

Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport să 

satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, în 

acelaşi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societăţii şi 

mediului. 

Raportul negativ dintre evoluţia cererii de transport (în special rutier) şi 

creşterea produsului intern brut (PIB), care este în prezent de 4 ori mai mare 

decât media UE, se estimează că se va reduce în viitor ca urmare a: 
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-Modificării progresive a structurii economiei prin reducerea ponderii 

sectoarelor care lucrează cu cantităţi mari de produse transportate (industriile 

extractive de minereuri, siderurgia şi petrochimia) şi consumă multă energie 

şi prin creşterea ponderii sectoarelor care au consumuri materiale şi 

energetice mai reduse (serviciile, industriile prelucrătoare etc.) şi valoare 

adăugată mare; 

- Modificării structurii producţiei de energie electrică, ca urmare a valorificării 

unor surse regenerabile de energie (eoliană, solară, biomasă, geotermală, 

micro-hidro), a extinderii energeticii nucleare (dublată în 2008, cu perspectiva 

construirii altor două unităţi în următorii 7-9 ani) şi a diminuării ponderii 

centralelor termoelectrice pe cărbune şi păcură care necesită transportul unor 

cantităţi mari de combustibil, uneori pe distanţe mari; 

- Reducerii, ca urmare a implementării programelor de impulsionare a inovării 

tehnice şi tehnologice şi de creştere a competitivităţii, a consumurilor specifice 

de materiale şi energie în toate sectoarele productive ale economiei, cu efecte 

asupra volumurilor transportate; 

- Modificării graduale a proceselor de producţie, depozitare şi desfacere, cu 

efecte asupra ponderii cererii de transport de marfă şi persoane; 

- Ajustării treptate a structurii transporturilor prin diminuarea, într-o primă 

etapă, a ritmului de creştere a transportului rutier şi reorientarea fluxurilor de 

mărfuri şi călători spre celelalte moduri de transport în următoarele etape; 

- Stabilizării cererii de transport privat şi a evoluţiei artificiale a nevoii de 

mobilitate în şi în afara centrelor urbane printr-o planificare urbană şi spaţială 

echilibrată şi prin îmbunătăţirea serviciilor publice în transportul de călători. 

     Orizont 2013. Obiectiv naţional: Promovarea unui sistem de transporturi 

în România care să faciliteze mişcarea în siguranţă, rapidă şi eficientă a 

persoanelor şi mărfurilor la nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu 

standardele europene. 

Pentru mărirea productivităţii resurselor consumate se vor 

implementa un set de acţiuni specifice cu privire la: 

-Modernizarea infrastructurilor de transport rutier, feroviar, naval şi aerian, 

ceea ce va permite creşterea vitezelor medii de circulaţie şi a fluidităţii 

traficului, sporirea şi diversificarea ofertei de transport de mărfuri şi a calităţii 
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serviciilor de transport de călători, optimizarea utilizării mijloacelor de 

transport în condiţii de siguranţă şi competitivitate; 

- Asigurarea unui tratament egal între sistemele de transport din punctul de 

vedere al finanţării modernizării, reparării şi întreţinerii infrastructurii şi 

mijloacelor de transport (mai ales în ceea ce priveşte transportul feroviar); 

- Accelerarea înnoirii parcului de vehicule prin scoaterea din exploatare a 

mijloacelor de transport cu uzură fizică şi morală avansată şi înlocuirea 

acestora cu mijloace moderne, corespunzatoare normelor tehnice şi de 

exploatare ale UE şi cu eficienţă economică, socială şi ecologică ridicată; 

- Creşterea vitezei de circulaţie pe căile ferate la 140-160 km/oră, 

modernizarea parcului de material rulant şi asigurarea condiţiilor pentru 

transferul echilibrat al unei părţi din transportul rutier pe cel feroviar, cu ţinta 

de a obţine o cotă de piaţă de 15% până în 2015 (26% pentru transportul de 

pasageri); 

- Dezvoltarea progresivă a traficului pe căile navigabile interioare prin 

modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare, asigurarea condiţiilor de 

navigaţie a navelor de până la 2.000 tdw pe sectorul românesc al Dunării 

precum şi a fluenţei traficului fluvial pe toată lungimea coridorului Rhin-Main-

Dunăre (care interesează direct 8 state membre ale UE).   

- Relansarea transportului maritim prin porturile româneşti de la Marea Neagră 

şi de pe Dunărea maritimă, prin dezvoltarea structurii funcţionale a acestora, 

transformarea lor în centre logistice şi integrarea lor în sistemul de transport 

intermodal, într-un cadru echilibrat de concurenţă loială inter-portuară; 

- Implementarea standardelor UE privind transportul intermodal sau 

combinat, consolidarea intermodalităţii prin dezvoltarea de platforme logistice 

în portul Constanţa şi porturile dunărene, de platforme multimodale cargo pe 

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă" Bucureşti Otopeni şi pe alte 

aeroporturi specializate în operarea de mărfuri, creşterea gradului de 

accesibilitate a transportului feroviar în porturi; 

- Realizarea progresivă a performanţelor impuse pe piaţa transportului aerian 

privind interoperativitatea, standardele şi reglementările aplicabile, cerinţele 

de siguranţă, securitate şi de protecţie a mediului. 

Aceste măsuri vor conduce implicit la reducerea semnificativă a 

consumurilor de energie şi a emisiilor poluante, cu efecte benefice asupra 

costurilor şi competitivităţii pe ansamblul sistemului naţional de transport. 
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Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual al UE în 

privinţa eficienţei economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea 

unor progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Se va asigura finanţarea şi finalizarea proiectelor pentru ramura sudică a 

Coridorului IV rutier şi feroviar trans- european şi se va încheia cea de-a doua 

etapă a modernizării reţelelor naţionale, altele decât cele situate pe traseele 

TEN-T. 

Se vor finaliza studiile şi vor fi demarate proiectele privind modernizarea 

infrastructurilor situate pe Coridorul IX (rutier şi feroviar) pan-european: de 

la frontiera cu Republica Moldova până la frontiera cu Bulgaria, cu racordare 

la coridoarele IV şi VII (Dunărea). 

Se vor demara studiile pentru reţeaua de infrastructuri situată pe 

coridoarele stabilite în urma acţiunii de revizuire a liniilor directoare TEN-T 

pentru perioada 2020-2030. 

Vor fi derulate programele şi acţiunile pentru modernizarea, dezvoltarea şi 

asigurarea stării tehnice şi funcţionale a reţelei de transport neincluse în 

Programul Operaţional Sectorial 2007-2013, cu finanţare asigurată. 

Se va finaliza procesul de liberalizare a pieţei interne de transport. 

 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel 

an la toţi parametrii de bază ai sustenabilităţii în activitatea de transporturi. 

Este previzibil ca, progresiv, după anul 2020, să se finalizeze majoritatea 

proiectelor de modernizare şi dezvoltare începute şi în special cele ce vor fi 

incluse în perioada de programare 2018-2024, iar prioritatile să se 

concentreze pe atingerea standardelor comunitare ale serviciilor oferite pe 

Reţeaua Principală de Trafic Intens TEN-T, pe reţeua modernizată şi 

dezvoltată.    

Se va extinde sistemul coordonat de gestionare a traficului şi vor fi 

introduse sisteme noi de tarife pentru folosirea infrastructurii de către diferite 

grupuri de utilizatori. 

  (3) Producţie şi consum durabile   



18 

 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum şi 

producţie sustenabile. 

Este necesară modificarea, prin politici şi instrumente adecvate, în 

concordanţă cu principiile economiei de piaţă şi cu reglementările UE în 

domeniu, a mentalităţii consumeriste şi a apetitului de a maximaliza 

câştigurile pe termen scurt. În acest scop se impune, în perioada imediat 

următoare, o analiză de profunzime a factorilor care influenţează evoluţiile 

semnalate şi stabilirea, pe această bază, a politicilor economice care să 

stimuleze creşterea semnificativă a productivităţii resurselor. 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Gestionarea eco-efcientă a consumului 

de resurse şi valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model 

de consum şi producţie care să permită o creştere economică sustenabilă pe 

termen lung şi apropierea treptată de nivelul mediu de performanţă al ţărilor 

UE. 

Din acest punct de vedere, cel mai eficient segment al economiei este 

sectorul serviciilor. Dezvoltarea, specializarea şi creşterea calităţii 

serviciilor nu reprezintă un scop în sine ci un instrument specific al economiilor 

moderne pentru creşterea eficienţei şi competitivităţii în toate celelalte 

sectoare economice şi sociale. Contribuţia adusă de serviciile de cercetare-

dezvoltare-inovare, informatică, transport şi comunicaţii, formarea şi 

perfecţionarea continuă a forţei de muncă, intermedieri financiare etc., 

departe de a inhiba dezvoltarea sectoarelor direct productive (industrie, 

construcţii, agricultură, silvicultură, pescuit şi piscicultură), le pune în valoare 

potenţialul de modernizare şi de eficientizare a folosirii resurselor. 

Principalii factori care vor influenţa evoluţia diferitelor sectoare industriale 

pe termen mediu sunt: 

-Menţinerea şi dezvoltarea unui mediu de afaceri atractiv, menit să sporească 

fluxul investiţional, să stimuleze modernizarea tehnologică şi înnoirea 

permanentă a proceselor şi produselor; 

- Considerarea impactului produselor asupra mediului pe parcursul întregului 

ciclu de viaţă al acestora (de la proiectare, fabricare, asamblare, marketing, 

distribuţie, vânzare şi folosire până la reciclare şi eliminare); 
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- Susţinerea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare în strânsă legătură 

cu necesităţile reale ale industriei şi cu cerinţele pieţei pentru a obţine 

avantaje competitive şi a reduce decalajele tehnologice şi de productivitate 

faţă de ţările mai avansate din UE; 

- Promovarea tehnologiilor digitale în toate etapele, de la proiectare la 

producţie şi marketing, inclusiv în gestionarea întreprinderilor; 

- Dezvoltarea pieţei concurenţiale în condiţiile regulilor pieţei unice şi evitarea 

practicilor anticoncurenţiale şi a concentrărilor economice; 

- Perfecţionarea asistenţei sectoriale concomitent cu modernizarea rolului 

autorităţilor publice în elaborarea şi implementarea politicilor industriale şi în 

gestionarea proceselor de restructurare şi dezvoltare, în conformitate cu 

practica UE; 

- Încurajarea investiţiilor directe ca sursă de capital, know-how, tehnologie şi 

abilităţi de management; 

- Susţinerea în continuare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) 

din sectoarele industriei prelucrătoare pentru realizarea de produse calitativ 

superioare şi cu costuri reduse, conform cerinţelor pieţei. 

În domeniul agriculturii şi producţiei alimentare se va pune accentul 

pe asigurarea securităţii alimentare şi siguranţei alimentelor. Agricultura va 

avea în continuare un rol important pentru asigurarea veniturilor unei părţi 

semnificative din populaţia activă, prin propria angajare, în timp ce 

diversificarea activităţilor în zonele rurale va necesita măsuri complexe, 

eşalonate în timp. În acest scop, se va aplica o politică raţională coerentă 

pentru dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, a sectoarelor de procesare a 

materiilor prime agricole şi încurajarea creşterii cantitative şi calitative a 

producţiei de alimente şi a consumului alimentar în condiţii de sustenabilitate. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Decuplarea creşterii economice de 

degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi 

crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai 

UE privind sustenabilitatea consumului şi producţiei. 

Ţinta principală este accelerarea dezvoltării în ansamblu a sectorului de 

servicii şi a contribuţiei acestuia la creşterea produsului intern brut astfel încât 

să se atingă o pondere de circa 60%. Se vor generaliza practicile UE de 
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aplicare a criteriilor de performanţă ecologică, economică şi socială în 

achiziţiile publice (achiziţii publice durabile), de dezvoltare şi implementare a 

tehnologiilor eco-eficiente şi de conştientizare a publicului larg asupra 

virtuţilor şi avantajelor directe ale unui model sustenabil de producţie şi 

consum. 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de nivelul mediu realizat la 

acea dată de ţările membre UE din punctul de vedere al producţiei şi 

consumului durabile. 

    (4) Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 

Obiectiv general SDD/UE: Îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale 

şi evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate 

de ecosisteme. 

 

Strategiile succesive de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene (2001 şi 

2006) tind să pună accentul, într-o măsură crescândă, pe conservarea şi 

valorificarea prudentă a capitalului natural. 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Reducerea decalajului existent faţă de 

alte state membre ale UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct 

de vedere cantitativ cât şi calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice 

eficiente în domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabila şi cu 

respectarea principiului «poluatorul plăteşte». 

Pe ansamblu, strategiile şi programele naţionale referitoare la mediu 

corespund orientărilor Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE reînnoite 

(2006) şi vizează realizarea următoarelor obiective specifice: 

(a) Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi apă 

uzată prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în 

majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale 

eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 
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(b) Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor prin 

îmbunătăţirea gestionării deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate 

istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015. 

(c) Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea 

schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai 

poluate localităţi până în 2015. 

(d) Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin 

sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea 

reţelei Natura 2000. Obiectivul principal în perioada de referinţă este 

implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protecţia 

naturii în vederea conservării diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a 

speciilor de floră şi faună sălbatică. 

    (e) Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect 

asupra populaţiei prin implementarea măsurilor preventive în cele mai 

vulnerabile zone. 

Obiectivele principale vizează instituirea unui management durabil al 

inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc şi protejarea şi reabilitarea 

litoralului Mării Negre. 

Ţintele propuse la nivelul anului 2015 includ pregătirea şi începerea punerii 

în aplicare a unui număr de 10 proiecte majore de protecţie împotriva 

inundaţiilor de care să beneficieze circa 1,5 milioane locuitori din zonele de 

risc şi reducerea riscului de incidenţă a inundaţiilor în zonele de intervenţie cu 

30%. 

 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor 

UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor 

naturale. 

Pe domeniul gospodăririi apelor şi apelor uzate, conform obiectivelor 

asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, localităţile cu peste 

2.000 locuitori vor avea asigurată aprovizionarea cu apă potabilă de calitate 

şi acces la canalizare precum şi dotarea cu staţii de epurare a apelor uzate în 

proporţie de 100% încă din anul 2018. Se va continua procesul de 

îmbunătăţire a serviciilor de apă, canalizare şi tratarea apelor uzate în 

localităţile rurale mai mici. În anul 2021 vor fi revizuite planurile de 

management şi amenajare a bazinelor şi spaţiilor hidrografice. Planul de 



22 

 

management al riscului de inundaţii va fi definitivat şi publicat până în 

decembrie 2015, iar în 2018 se va face o evaluare preliminară, introducându-

se ajustările necesare. Hărţile de hazard şi hărţile de risc la inundaţii vor fi 

revizuite până în decembrie 2019 şi actualizate, ulterior, la fiecare 6 ani. Pe 

baza analizei rezultatelor obţinute până în 2013, vor fi reevaluate domeniile 

de intervenţie, priorităţile de acţiune şi necesarul de finanţare pentru perioada 

următoare. 

În privinţa managementului integrat al deşeurilor, se va trece treptat 

de la depozitarea deşeurilor la colectarea selectivă şi valorificarea într-o 

proporţie mai mare a deşeurilor reciclabile, inclusiv prin transformarea 

deşeurilor organice în compost, şi utilizarea exclusivă, pentru mediul urban, a 

depozitelor ecologice. În mediul rural, va creşte gradul de implementare a 

sistemelor de management integrat al deşeurilor. 

La capitolul îmbunătăţirea calităţii aerului, se va continua reabilitarea 

sistemelor centrale de încălzire, ajungându-se la încadrarea emisiilor de SO2, 

NOx şi pulberi în limitele prescrise de Directivele UE. 

 

 Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea semnificativă de 

performanţele de mediu ale celorlalte state membre UE din acel an. 

România se va alinia, în linii generale, la cerinţele şi standardele UE privind 

gestionarea apei şi apelor uzate, în conformitate cu proiecţiile preliminare 

ale Planului de management al bazinelor hidrografice. Se prevede atingerea 

obiectivelor de mediu pentru toate corpurile de apă din România.Vor fi 

reanalizate priorităţile de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor, 

îmbunătăţirii calităţii aerului, conservării biodiversităţii şi 

patrimoniului natural, precum şi prevenirii dezastrelor naturale pe baza 

rezultatelor obţinute în perioada anterioară de referinţă, şi se vor stabili noi obiective 

în conformitate cu politicile UE şi tendinţele predominante pe plan mondial. 

 

(5) Sănătatea publică 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în 

condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor la 

adresa sănătăţii. 
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Sănătatea publică a devenit în mod oficial un domeniu care intră în 

competenţa Uniunii Europene, în condiţiile respectării principiului 

subsidiarităţii, odată cu adoptarea Tratatului de la Maastricht (1992), iar prin 

Tratatul de la Amsterdam (1997) s-a stipulat că toate politicile în alte domenii-

cheie ale activităţii comunitare trebuie să ţină cont de cerinţele de protecţie a 

sănătăţii umane. Regulamentele, directivele şi deciziile adoptate de-a lungul 

timpului în cadrul Uniunii Europene fac parte din acquis-ul comunitar şi sunt 

obligatorii pentru statele membre. Resursele alocate domeniului sănătăţii şi 

sistemelor de sănătate în statele din nucleul central al Uniunii Europene se 

ridică la circa 8,5% din PIB, reprezentând în medie, cu variaţii de la ţară la 

ţară, 1.600 euro pe cap de locuitor. 

 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Îmbunătăţirea structurii sistemului de 

sănătate, a calităţii actului medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor 

de sănătate; ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea 

performanţei sistemului de sănătate. 

Principalele direcţii de activitate stipulate pe termen scurt sunt: 

(a) Creşterea accesibilităţii la serviciile medicale: 

 

(I) Implementarea de programe naţionale de sănătate care să răspundă 

problemelor de sănătate publică prioritare şi nevoilor grupurilor vulnerabile 

prin: 

• Dezvoltarea capacităţii de reacţie rapidă la ameninţările la adresa 

sănătăţii prin eficientizarea structurii existente de supraveghere şi 

răspuns în privinţa bolilor transmisibile, cu o capacitate de notificare şi 

verificare imediată, 24 ore pe zi, în tot cursul anului; 

• Reducerea impactului asupra sănătăţii publice a bolilor transmisibile cu 

impact major (HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală, infecţii 

nosocomiale) precum şi a bolilor cronice; focalizarea acţiunilor 

preventive şi de asigurare de servicii de bază către populaţiile aflate în 

situaţie de risc crescut; stabilirea unor pachetele minime de îngrijiri 

medicale asigurate pentru grupurile vulnerabile; introducerea unor 

sisteme de raportare standardizată şi de evaluare periodică pe baza 

unor indicatori specifici; 
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• Promovarea unor intervenţii asupra determinanţilor stării de sănătate 

prin ierarhizarea factorilor de risc pe diferite grupuri de populaţie; 

instituirea unor programe de educaţie pentru sănătate şi de informare 

asupra riscurilor, inclusiv în privinţa sedentarismului, nutriţiei, 

consumului de tutun, alcool şi droguri psihotrope, nivelului de sanitaţie 

şi igienă în locuinţe, siguranţei alimentare; evaluarea eficacităţii 

campaniilor de conştientizare şi ajustarea lor în vederea creşterii 

impactului pe termen lung; 

• Deplasarea accentului către serviciile preventive de sănătate; 

(II) Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii 

medicale şi dotarea acestora cu aparatură, echipamente şi mijloace de 

transport specifice prin construirea a 28 spitale de urgenţă noi (8 regionale 

universitare şi 20 judeţene), reabilitarea a 15 spitale judeţene de urgenţă; 

realizarea dotării cu aparatura şi echipamente medicale, inclusiv cu mijloace 

de transport specifice, prin licitaţii publice deschise. 

(III)Dezvoltarea resurselor umane prin identificarea unor facilităţi pentru 

atragerea personalului medical în zone izolate, defavorizate economic; 

deplasarea în asemenea zone a unor echipe medicale mobile pentru evaluarea 

stării de sănătate a populaţiei şi a riscurilor specifice, precum şi pentru 

desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate; extinderea reţelei de 

asistenţă medicală comunitară integrată; definirea rolului asistenţilor medicali 

comunitari şi formarea profesională a acestora (angajarea a 500 persoane pe 

an dintre care 50 de etnie romă); producerea de materiale informative şi 

educaţionale specifice; implementarea unui sistem de indicatori pentru 

evaluarea performanţei. 

(IV)Stabilirea listei de medicamente esenţiale pentru sănătatea populaţiei 

care să fie acoperite total sau parţial prin sistemul de asigurări sociale de 

sănătate. 

 

(b)Creşterea calităţii serviciilor medicale: 

• Asigurarea continuităţii actului medical prin creşterea ponderii îngrijirilor 

la domiciliu, asistenţei medicale primare şi serviciilor de specialitate 

acordate în ambulator. 
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• Realizarea compatibilităţii cu sistemele de sănătate din celelalte ţări 

membre ale UE prin adoptarea de standarde pentru produse şi 

tehnologii medicale, formarea profesională şi crearea unor reţele de 

informare; introducerea şi utilizarea conceptelor de medicină bazată pe 

dovezi şi evaluare a tehnologiilor medicale;   

• Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical, în 

special a medicilor, prin îmbunătăţirea pregătirii profesionale de bază; 

introducerea unor criterii mai severe pentru obţinerea licenţei de medic 

şi pentru formarea profesională a asistenţilor medicali şi a infirmierelor; 

re-evaluarea specialităţilor şi atestatelor conform standardelor de bază 

practicate în UE;   

• Introducerea unor practici medicale unitare bazate pe ghiduri de 

practică şi protocoale clinice. 

• Evaluarea spitalelor în perspectiva obţinerii acreditării prin: constituirea 

unei Comisii Naţionale de Acreditare a Spitalelor (CNAS); precizarea 

competenţelor pe tipuri de spitale;   

(c)Îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătate prin creşterea 

transparenţei în utilizarea fondurilor; informatizarea sistemului în scopul 

evidenţierii costurilor reale ale serviciilor medicale; întărirea capacităţii de 

evaluare, audit statutar şi control financiar; întărirea disciplinei financiare; 

dezvoltarea de parteneriate pentru furnizarea de servicii medicale şi 

nemedicale, externalizarea unor servicii; reprofilarea unor unităţi 

neperformante; încurajarea cooperării şi parteneriatelor cu sectorul privat, 

organizaţiile neguvernamentale şi societatea civilă; înfiinţarea de secţii private 

în spitale publice; cultivarea unui mediu concurenţial real între furnizorii de 

servicii de sănătate. 

(d)Descentralizarea sistemului sanitar prin transferul de competenţe, 

atribuţii şi responsabilităţi către administraţia publică locală; preluarea de 

către autorităţile locale a activităţilor de promovare şi educaţie pentru 

sănătate, a competenţelor legate de recrutarea, formarea şi evaluarea 

activităţii mediatorilor sanitari şi asistenţilor comunitari precum şi a celor 

legate de asistenţa medicală, inclusiv de medicina dentară, în unităţile de 

învăţământ; realizarea, într-o primă etapă, a transferului spitalelor orăşeneşti, 

comunale şi a centrelor de sănătate, iar în a doua etapă a spitalelor municipale 

în administrarea efectivă a autorităţilor şi comunităţilor locale; evaluarea 
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intermediară la 6 luni şi finală după 1 an a rezultatelor obţinute în fiecare 

etapă şi operarea corecturilor necesare. 

 

(e)Reorganizarea instituţională a Ministerului Sănătăţii Publice, a 

structurilor din subordinea sau coordonarea sa. 

Este, de asemenea, necesară implicarea activă a serviciilor de sănătate 

publică în acţiunile menite să ducă la realizarea unei calităţi a mediului în care 

nivelul contaminanţilor produşi de om să nu aibă un impact semnificativ şi să 

nu reprezinte un risc pentru sănătatea umană. Aceasta presupune: 

• Identificarea riscului pe care îl prezintă pentru sănătatea umană 

diferitele categorii de contaminanţi; substanţele periculoase trebuie să 

devină obiectul unor proceduri specifice de management al riscului 

înainte ca acestea sa fie utilizate; 

• Identificarea şi evaluarea traseelor pe care contaminanţii ajung în 

organismul uman şi stabilirea celui mai eficient mod de acţiune pentru 

a diminua nivelul de expunere sau, cel puţin, aducerea acestui nivel la 

valori acceptabile; 

• Fixarea anumitor priorităţi mediu-sănătate la stabilirea politicilor 

specifice prin care se urmăreşte eliminarea contaminanţilor sau 

utilizarea substanţelor nepericuloase în produse şi în procesele de 

producţie. 

 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul 

mediu actual al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale 

din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate şi 

demografice în toate politicile publice ale României. 

Prin implementarea principalelor programe de sănătate, se prevede 

continuarea trendului descrescător în privinţa mortalităţii şi morbidităţii 

infantile şi materne, incidenţei îmbolnăvirilor şi mortalităţii prin boli 

transmisibile şi prin cancer (scădere cu 50%). În acest scop, se va trece la al 

doilea val de servicii organizate la nivel populaţional pentru prevenţia 

secundară (screening) în privinţa cancerului de col uterin, a incidenţei şi 

mortalităţii prin cancer de sân şi de colon. 

Va continua creşterea procesului de acoperire a populaţiei cu servicii de 

bază cum ar fi asistenţa de urgenţă, creşterea cu 50% a accesului la servicii 

de asistenţă medico- sanitară (îngrijiri pe termen lung) a populaţiei de vârsta 
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a treia, creşterea acoperirii cu servicii paliative la 60% din necesar şi cu 

servicii de asistenţă de psihiatrie comunitară la 70% din necesar. 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea deplină la nivelul mediu de 

performanţă, inclusiv sub aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al 

celorlalte state membre ale UE. 

România se va alinia, în linii generale, la cerinţele şi standardele UE privind 

accesul la serviciile de bază privind asistenţa de urgenţă, asistenţa medicală 

primară, controlul cancerului, asigurarea cu servicii de sănătate mintală la 

nivelul comunităţii. 

(6) Incluziunea socială, demografia şi migraţia 

Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea 

socială prin luarea în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul 

lor şi asigurarea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor ca o condiţie a bunăstării 

individuale durabile. 

Activităţile Uniunii Europene în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale 

sunt reglementate prin deciziile Consiliului European din martie 2006 care 

stabilesc noi obiective şi modalităţi de acţiune şi încurajează cooperarea dintre 

statele membre potrivit metodei deschise de coordonare. Comunicarea 

Comisiei Europene privind Serviciile Sociale de Interes General statuează 

reperele principale ale responsabilităţilor agenţiilor guvernamentale şi 

organismelor de suport în acest domeniu. Statelor membre le revin, de 

asemenea, îndatoriri precise în baza Pactului European pentru Tineret şi a 

Pactului European pentru Egalitatea de Gen. 

 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea unui cadru legislativ, instituţional 

şi participativ modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune 

socială, promovarea coeziunii sociale, egalităţii de şanse şi diversităţii 

culturale, precum şi pentru gestionarea responsabilă a fenomenelor 

demografice şi migraţiei. 

Principalele domenii de intervenţie prevăzute sunt: 
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   (I)Dezvoltarea economiei sociale prin implicarea activă a tuturor 

actorilor relevanţi (instituţii publice, asociaţii patronale sau profesionale, 

sindicate etc.) şi încurajarea cu precădere a acţiunii sociale a organizaţiilor 

neguvernamentale şi altor formaţiuni ale societăţii civile (cooperative sociale, 

asociaţii de ajutor reciproc, fundaţii şi asociaţii de caritate şi voluntariat). 

    (II) Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile 

pe piaţa muncii prin măsuri suplimentare celor prevăzute pentru ansamblul 

populaţiei, favorizând o abordare focalizată şi personalizată, inclusiv acţiuni 

de sensibilizare şi conştientizare publică privind problematica populaţiei de 

etnie romă. 

    (III)Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii prin facilitarea 

accesului femeilor în zone economice rezervate tradiţional bărbaţilor, la poziţii 

de conducere sau în politică, combaterea stereotipurilor de gen, traficului de 

fiinţe umane, violenţei domestice, discriminării sau hărţuirii sexuale la locul de 

muncă, crearea unei pieţe a muncii incluzive, furnizarea de programe speciale 

pentru femei (munca la domiciliu, timpul flexibil de muncă etc.), inclusiv 

recalificarea pentru alte ocupaţii a persoanelor angajate în industrii care 

prezintă risc de delocalizare (textile, confecţii). 

    (IV)Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii prin 

extinderea ariei de colaborare cu celelalte ţări membre ale UE, schimb de 

experienţă şi informaţii privind legislaţia primară şi secundară, procedurile de 

lucru, metodologiile de evaluare a performanţei în domeniul protecţiei şi 

incluziunii sociale, adaptarea formării profesionale la noile tehnologii. Întrucât 

România are unul dintre cele mai mari segmente de populaţie de etnie romă 

din ţările UE, apare necesară iniţierea şi promovarea consecventă a unor 

acţiuni concrete, inclusiv prin adoptarea unor măsuri legislative şi practici 

uniforme, la nivelul întregii Uniuni Europene, privind problematica specifică a 

acestei etnii. 

În perioada imediat următoare se vor realiza următoarele acţiuni: 

-Elaborarea şi adoptarea unui pachet legislativ coerent privind combaterea 

sărăciei, prevenirea excluziunii sociale şi implementarea conceptului de 

economie socială, inclusiv Legea de înfiinţare a Observatorului Social şi a unui 

centru de documentare în domeniul incluziunii sociale, Legea unică a 

prestaţiilor sociale şi operaţionalizarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii 

Sociale; 
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- Reanalizarea cuantumului prestaţiilor sociale şi a sistemului de alocaţii 

familiale având ca scop, printre altele, reconcilierea vieţii de familie cu cea 

profesională; 

- Asigurarea unui sistem unic de acreditare, autorizare şi licenţiere a 

furnizorilor de servicii în domeniul asistenţei sociale şi a unor criterii unice 

pentru serviciile din domeniul protecţiei copilului, persoanelor vârstnice sau cu 

dizabilităţi, victimelor violenţei în familie şi altor categorii defavorizate; 

- Promovarea de programe speciale pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor 

în vârstă, cu implicarea mai accentuată a autorităţilor publice locale şi 

organizaţiilor civice în acordarea serviciilor socio-medicale şi de îngrijire 

ambulatorii şi la domiciliu; dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de 

rezidenţă; 

- Iniţierea şi dezvoltarea unor servicii alternative pentru îngrijirea copiilor 

(creşe, centre de zi, grădiniţe) şi a unor programe speciale pentru copiii cu 

dizabilităţi, realizarea unor campanii de conştientizare privind drepturile 

copiilor; 

- Modernizarea şi dotarea infrastructurii serviciilor socio-medicale, cu 

precădere a celor de urgenţă (centre sociale, servicii rezidenţiale, centre 

multifuncţionale); 

- Susţinerea sectorului neguvernamental în vederea dezvoltării de servicii 

sociale prin reglementarea unui cadru unic de finanţare şi stabilirea 

procedurilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor care desfăşoară activităţi 

de asistenţă socială; 

- Consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a autorităţilor 

centrale şi locale şi a interacţiunii acestora cu fundaţiile caritabile şi asociaţiile 

de asistenţă pe bază de voluntariat. 

- Promovarea unor iniţiative româneşti proprii în cadrul instituţiilor UE în 

domeniul incluziunii sociale, inclusiv adoptarea unor reglementări unitare la 

nivelul întregii Uniuni Europene privind problematica specifică a comunităţilor 

rome. 

     Orizont 2020. Obiectiv naţional: Promovarea consecventă, în noul cadru 

legislativ şi instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la incluziunea 

socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; 

punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind 

populaţia şi fenomenele migratorii. 
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Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea semnificativă de nivelul mediu 

al celorlalte state membre ale UE în privinţa coeziunii sociale şi calităţii 

serviciilor sociale. 

 

(7)  Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile 

Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel 

global şi asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii 

Europene cu principiile dezvoltării durabile şi angajamentele sale în această 

privinţă. 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Implementarea instrumentelor legislative 

şi instituţionale aferente statutului României de ţară donatoare de asistenţă 

pentru dezvoltare, conform obligaţiilor de stat membru al UE; stabilirea 

priorităţilor şi modalităţilor de acţiune, şi alocarea în acest scop a circa 0,25% 

din venitul naţional brut (VNB) în 2013 şi 0,33% în 2015, cu ţinta intermediară 

de 0,17% din VNB în 2010. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Conturarea domeniilor specifice de 

aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în România în slujba asistenţei 

pentru dezvoltare, şi alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul naţional 

brut. 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea completă a României la politicile 

Uniunii Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul 

de vedere al alocărilor bugetare ca procent din venitul naţional brut.  

Teme inter  şi trans-sectoriale 

Educaţie şi formare profesională 

Orizont 2013. Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
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piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe 

o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă. 

Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă 

al UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în 

mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE 

pentru 2010. 

Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi 

formare profesională din România la nivelul performanţelor superioare din UE; 

apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor 

educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

 Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea 

Orizont 2013. Obiectiv naţional general: Atingerea mediei UE la indicatorii 

de bază ce descriu structura şi performanţa sistemului de cercetare, 

dezvoltare şi inovare. 

Orizont 2020. Obiectiv general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul 

principal al evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea 

activităţilor inovative; apariţia unor centre de excelenţă cu impact 

internaţional. 

Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale 

societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale 

cercetării româneşti la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării 

durabile. 

             Instrumente financiare şi economice 

Sursele de finanţare posibile pentru realizarea obiectivelor Strategiei 

Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă, conform Planului Naţional de 
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Dezvoltare, Programelor Operaţionale şi planurilor de acţiune specifice 

aprobate sunt: 

-Contribuţia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) pentru 

obiectivul „Convergenţă" şi obiectivul „Cooperare teritorială Europeană" şi 

cofinanţarea naţională publică (buget de stat, bugete locale, credite externe, 

alte surse publice) şi privată aferentă. 

- Fondurile de tip structural ale UE (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală, Fondul European de Pescuit) şi cofinanţarea naţională aferentă din 

surse publice şi private. 

- Fonduri alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale destinate programelor 

de investiţii pentru dezvoltare, având obiective similare celor cofinanţate din 

fondurile comunitare sus-menţionate. 

- Credite externe pentru investiţii din partea instituţiilor financiare 

internaţionale (Banca Europeană de Investiţii - BEI, Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare - BERD, Banca Mondială etc.) precum şi din alte 

surse (fonduri suverane, fonduri private cu profil investiţional etc.) pentru 

susţinerea unor proiecte naţionale congruente cu obiectivele Strategiei 

Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă şi a Strategiei UE în materie. 

                       În etapa în care Romania este obligată să adopte standardele 

europene, comuna Cândești are nevoie de un plan de dezvoltare care să vizeze 

toate domeniile şi în care să se regăsească interesele tuturor membrilor 

comunităţii, un plan care să canalizeze toate resursele către acţiuni integrate 

ce urmăresc progresul social, protejarea mediului, utilizarea eficientă a 

resurselor umane şi naturale în vederea atingerii unui nivel ridicat şi sigur de 

creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. 

 Motivaţia acestei Strategii este aceea de a furniza cadrul spaţial de 

dezvoltare şi luare a deciziilor locale, să propună schimbări acolo unde sunt 

fezabile, să descrie liniile generale de dezvoltare şi implicarea celor ce iau 

decizii în aceste procese. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică a comunei Cândești s-a 

axat pe următoarele acţiuni: 

1) Chestionarea populaţiei privind problemele necesare a fi rezolvate în 

comuna Cândești, de unde au reieşit domeniile prioritare: economic, 

social, industrie, agricultură, dezvoltarea mediului de afaceri (resurse 

umane, mediul înconjurător, servicii sociale, infrastructură); 
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2) Analiza factorilor interesaţi – prin factor interesat a fost definit orice 

organizatie, instituţie sau grup care au interes în luarea unei decizii de 

politică publică, adică este influenţat/afectat sau poate influenţa/afecta 

realizarea politicii publice respective; 

3) Analiza SWOT a  comunei Cândești în care s-a prezentat succinct profilul 

comunităţii, insistând asupra problemelor economice şi sociale dar şi a 

potenţialului de dezvoltare a comunei. Analiza SWOT s-a realizat pe 

domeniile prioritare enumerate mai sus; 

4) Formularea viziunii asupra  comunei Cândești exprimă situaţia ideală a 

comunităţii, dar în acelaşi timp trebuie să fie realizabilă şi credibilă. S-a 

elaborat  propria viziune asupra comunei din punct de vedere al 

dezvoltării social – economice; 

 Analiza factorilor interesaţi, analiza SWOT,  analiza obstacolelor în   

implementare, au contribuit la identificarea problemelor cheie cu care se 

confruntă  în prezent  comuna Cândești; 

5) Definirea direcţiilor şi formularea  obiectivelor  strategice 2021-2025. 

Strategia furnizează o abordare echilibrată şi integrată privind dezvoltarea  

comunei Cândești cu accent pe: 

 Creşterea capacităţii de auto-dezvoltare a comunităţii 

 Protecţia mediului înconjurător 

 Dezvoltarea resurselor umane  

 Îmbunătăţirea serviciilor(medicale, sociale, culturale) şi a accesului la 

acestea 

 Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

Strategia se concentrează pe provocările şi oportunităţile de dezvoltare 

caracteristice şi existente la nivel local, urmărind totodată eliminarea 

barierelor cu privire la progresul economic şi social. 

Elementele constitutive ale strategiei urmăresc obţinerea unei dezvoltări 

echilibrate a  comunei Cândești şi şansa la oportunităţi egale pentru locuitorii 

acesteia.  

Strategia de Dezvoltare a comunei Cândești constituie carta de dezvoltare 

pe baza potenţialului local şi a valorificării strategice a acestuia în scopul 

dezvoltării unei comunităţi prospere.  
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 Documentul structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării  

comunei Cândești pe termen scurt, mediu şi lung, potrivit problemelor 

identificate şi a potenţialului local activ şi/sau latent, având în vedere 

unicitatea zonei, rolul pe care îl exercită în prezent, oportunităţile de 

dezvoltare în viitor. 

 Strategia este o utilitate într-o perioadă de mari schimbări în viaţa social 

– economică a ţării. Nevoia de dezvoltare va pune presiune asupra resurselor 

existente însă cu sprijinul Fondurilor Uniunii Europene vor exista oportunităţi 

pentru îmbunătăţirea infrastructurii, mediului, transporturilor, turismului.  

 

   Strategia de dezvoltare a comunei Cândești a fost elaborată 

folosindu-se date puse la dispoziţie de primăria Cândești, cum ar fi 

PUG-ul comunei Cândești, strategia de dezvoltare socio-economică 

anterioară a comunei Cândești, date furnizate de Direcţia Judeţeană 

de Statistică, date furnizate de alte entităţi administrative şi culturale 

de la nivel judeţean şi naţional, etc. 

 

2. Profilul comunei Cândești 

2.1. Prezentare generală a comunei Cândești 

Comuna Cândeşti este aşezată în nord-vestul judeţului Botoşani la 50 km de 

reşedinţa de judeţ şi 35 km de oraşul Dorohoi. cCoordonatele geografice: 

47°55′ latitudine nordică și 24°58′ longitudine estică. Altitudinea medie: 

300m. Este alcătuită din patru sate, respectiv Cândești – reşedinţa de comună, 

Călinești, Talpa și Vițcani. Suprafaţa totală a comunei este  de 4235ha. 

2.2.  Aşezarea geografică 

 

Comuna Cândeşti este aşezată în nord-vestul judeţului Botoşani la 50 km de 

reşedinţa de judeţ şi 35 km de oraşul Dorohoi.  

Coordonatele geografice: 47°55′ latitudine nordică și 24°58′ longitudine 

estică. Altitudinea medie: 300m. 

Vecini: 

– la nord-est comuna Șendriceni; 

– la nord-vest comuna Mihăileni; 

– la vest județul Suceava; 
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– la sud comuna Vârful Câmpului; 

– la est comunele Văculești, Șendriceni; 

– la nord comuna Lozna. 

 

2.3. Suprafaţă şi relief 

 

 Prin aşezare teritoriul comunei este o parte componentă a Podişului 

Sucevei. Această regiune face parte din Platforma Moldovenească, o 

prelungire a Platformei Ruse. Fundamentul este precambrian peste care s-au 

depus sendimente groase paleozoiece, mezozoice şi neozoice. La suprafată se 

individualizează un orizont de şisturi argiloase, nisipuri şi pietrişuri. Comuna 

este aşezată din punct de vedere morfologic în Valea Siretului şi pe versantul 

vestic al dealului Bour. Altitudinea maximă este de 375 m pe dealul Viţcani iar 

minimă de 250m în Valea Siretului. Siretul formează o luncă largă de 2,5 –3 

km.  

Comuna Cândeşti situată în partea de  nord-vest a judeţului Botoşani 

face parte din Podişul Moldovei, subunitatea Podişului Sucevei, formă de relief 

caracterizată prin  platouri cu  înclinaţii slabe şi văi înguste, situată în partea 

de nord a luncii Siret şi în continuare, tot spre nord din platourile relativ 

uniforme ce nu depăşesc 264m altitudine, iar minima este de 250m în valea 

Siretului. Principala resursă este pământul, care este de bună calitate. Pe 

teritoriul comunei nu sunt păduri compacte sau terenuri cu vegetaţie 

forestieră. Solurile la suprafaţă se individualizează printr-un orizont de şisturi 

argiloase, nisipuri şi pietrişuri. Siretul formează o luncă largă de 2,5-3km, cu 

soluri aluvionare, bune pentru cultivarea legumelor. În lunca Siretului sunt 

aluviuni nisipo-mâloase slab înţelenite. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de albia 

minoră apar solurile fertile, bune pentru păşuni şi culturi vegetale. Pe terase 

şi în zona de interfluviu, s-au format soluri brune cenuşii, acestea fiind cele 

mai răspândite, fiind soluri productive pentru culturile de cartof şi sfeclă de 

zahăr. 

Dealurile de pe teritoriul comunei sunt afectate de fenomene de versant, 

cauzate de pantele mari ale acestora cu stratificaţie propice, dezechilibru 

provocat şi de eroziunea cursurilor de apă Siret şi Molniţa, împreună cu 

afluenţii lor. 
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Morfologia actuală este rezultatul acţiunii unui complex de factori, care 

s-a desfăşurat într-o perioadă relativ îndelungată de timp, respectiv din post-

sarmaţian şi până în prezent, în special prin reţeaua hidrografică şi procesele 

de versant. 

2.4. Clima 

 

Aşezată în nord-estul ţării comuna Cândeşti are clima influenţată de masele 

de aer din estul continentului, reci şi uscate cât şi de masele de aer arctice 

reci şi umede. Vara predomină masele de aer umede şi răcoroase cu frecvenţă 

mai redusă fiind masele cu aer cald şi secetos, de tip continental. 

Iarna predomină masele de aer ale anticiclonului siberian dar şi masele de aer 

polar care determină temperaturi scăzute şi vânturi puternice.  

Comuna este situată în zona de contact a două unităţi geomorfologice 

şi fizico-geografice cu trăsături climatice comune acestor teritorii, dar şi unele 

caracteristici proprii. Caracteristicile proprii sunt determinate de aşezarea 

geografică, de configuraţia şi orientarea formelor de relief, de diferenţele de 

altitudine şi mai ales de dinamica generală regională şi locală a atmosferei ce 

favorizează producerea vântului. Aceste condiţii imprimă climei o nuanţă 

răcoroasă, cu ierni prelungite şi uneori cu deficit de precipitaţii. 

 Modificarea factorilor climatogeni în ansamblul lor şi asociaţia lor în timp 

determină modul de variaţie a elementelor climei - temperatura, precipitaţiile 

şi vântul. Din punct de vedere termic, zona Cândeşti se caracterizează prin 

predominarea maselor de aer continentale în anotimpul rece şi prin veri cu 

temperaturi moderate, cu inversiuni termice determinate de escaladarea 

maselor de aer vestic pe versanţii Carpaţilor răsăriteni.   

Cele mai mari precipitaţii se înregistrează la începutul verii, în lunile mai 

– iunie cu 285mm, iar cele mai mici iarna în lunile ianuarie-februarie cu 

51,3mm. Ploile torenţiale au cea mai mare frecvenţă vara 70%, primăvare 

28% şi toamna 2%. Cea mai puternică ploaie torenţială s-a înregistrat în data 

de 30 mai 1954 când în 60 de minute au căzut 63mm precipitaţii cu o 

intensitate de 1,05mm/min. 

Fenomenul de secetă este rar şi de scurtă durată. În timpul verii ploile 

au uneori caracter de aversă, producând pe terenurile în pantă eroziune de 

suprafaţă şi de versant. Vara se înregistrează accidental fenomenul de 

grindină. Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuală de 7,80cm. 
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Vînturile dominante sunt cele din sud – est (21,3%) şi cele din nord – 

vest (19,5%). 

Durata de strălucire a soarelui este în medie de 1925 de ore pe an. 

 

2.5. Geologie 

Comuna Cândești aparţine, din punct de vedere structural, Platformei 

Moldoveneşti, iar din punct de vedere geomorfologic zona se încadrează în 

unitatea Podişul Moldovei, subunitatea Podişul Sucevei ce aparţin perioadei 

volhiniene şi basarabiene. 

Comuna Cândeşti se încadrează din punct de vedere geomorfologic în 

Regiunea Subcarpaţii Moldovei, Subregiunea Subcarpaţii Neamţului, Unitatea 

Culoarul Moldovei. Unitatea administrativ-teritorială menţionată mai sus 

ocupă terenuri care aparţin cuverturii sedimentare a marii unităţi tectono-

structurale ,,Platforma Moldovenească”. Din succesiunea litologică mai 

importante pentru condiţiile de fundare a construcţiilor sunt formaţiunile de 

vârstă cuaternară. Acestea sunt în poziţie concordantă pe depozite de vârstă 

sarmaţiană, din care sunt prezente subetajele Basarabian şi Kersonian. 

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

cutremurelor de tip moldavic cu hipocentrul  în zona Vrancea, la adâncimi de 

90 ÷ 150km. Conform precizărilor din Codul de proiectare seismică  P100/1-

06, terenurile din comuna Cândeşti se caracterizează prin: 

- valoarea de vârf a acceleraţiei pentru cutremure ag = 0,20g;  

- perioada de control ( colţ ) a spectrului răspuns Tc = 0,7s. 

Având în vedere prevederile din STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheţ 

în comuna Cândeşti este 1,10m de la suprafaţa terenului. În funcţie de 

particularităţile geomorfologice şi de constituenţa litologică a terenurilor de 

fundare, în comuna Cândeşti se pot delimita următoarele zone: Zonele de şes. 

Sunt caracterizate prin prezenţa formaţiunilor psamitice aluvionare ( pietrişuri 

şi nisipuri) peste care sunt prezente argile nisipoase şi prafuri nisipoase 

aluvionare galbene-cenuşii cu grosimi de 1÷2m. Aceste terenuri sunt 

favorabile construcţiilor  deoarece au stabilitate generală şi locală şi iar 

capacitatea lor portantă la starea limită de deformaţii permite execuţia de 

imobile cu regim de înălţime până  la P + 2E fără o îmbunătăţire prealabilă a 

terenului de fundare; dacă apa subterană are un nivel hidrostatic mai coborât 

de 2,5m, aceste construcţii pot fi prevăzute şi cu subsoluri utile. 
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În zonele de şes, apa subterană este de tip liber şi are nivelul hidrostatic la 

adancimi de 3÷6m. 

Zonele de terasă.  

Ocupă forme  de relief mai înalte cu cca 1,5÷3m faţă de zonele de şes din 

localităţile componente ale comunei Cândeşti; în succesiunea litologică sunt 

prezente depozite argiloase cuaternare, formate din argile cafenii-galbene cu 

intercalaţii nisipoase cenuşii şi ruginii, acoperite de argile şi argile prăfoase 

galbene. 

Stabilitatea arealelor de platou  şi  capacitatea portantă ridicată a terenurilor 

de fundare(p. conv. = 170kPa la starea limită de deformaţii) conferă calităţi 

favorabile pentru execuţia construcţiilor. Apa subterană este este la adâncimi 

de peste 6m. 

Zonele de de versant. 

Argilele acoperitoare din zonele de platou trec lateral pe flancurile dealurilor, 

unde devin argile stratificate. Deşi au o capacitate portantă bună(p. 

convenţional = 160 ÷ 170 kPa), aceste argile sunt suscebtibilile la declanşarea 

alunecărilor de teren în sezoanele bogate în precipitaţii, deoarece conţin 

intercalaţii şi pungi de nisip fin şi praf nisipos în care se acumulează apa. 

Intercalaţiile de nisip conferă o textură foliară, cu coeziune redusă în stare 

umezită, ceea ce conduce la riscuri de producere a alunecărilor de teren. 

Argilele stratificate sunt prezente în alcătuirea litologică de adâncimi de peste 

6÷7 m ale dealurilor din extravilanul satelor.   

 

2.6. Repere istorice 

Evoluţia localităţii sub aspect istorico-cultural, etnografic, 

urbanistic şi arhitectural - Prima menţiune documentară 

Evoluţia istorico-culturală, etnografică, urbanistică şi arhitecturală a 

localităţilor aflate pe teritoriul administrativ al comunei Cândești, trebuie 

corelată cu evoluţia aşezărilor umane din teritoriul actual al judeţului Botoşani. 

În acest areal, au fost identificate urme de viaţă omenească, dintre cele mai 

vechi din ţară, datând din primele etape ale paleoliticului (1. 000.000 – 35.000 

îen). Astfel sunt cunoscute unelte de piatră cioplită, confecţionate din cremene 

găsită din abundenţă pe valea Prutului sub formă de concreţiuni în calcarele 

marnoase cretaice, ori sub formă dc nodule în nisipurile cuarţoase tortoniene. 
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Desprinse de ape, acestea au fost răspândite în pietrişul luncii, de unde erau 

adunate şi lucrate pe o arie întinsă, la Cândești, Bodeasa, Ghireni, Slobozia-

Hăneşti, Pogorăşti, Ripiceni, Botoşani, Liveni, Ştefăneşti din judeţul Botoşani, 

acestă arie fiind extinsă până în judeţul Neamţ. Aşezările omeneşti s-au 

înmulţit, iar urmele locuirii au devenit mai numeroase şi mai variate în neolitic, 

în epoca nouă a pietrei sau a pietrei şlefuite. Această epocă începe la 6000 îen 

şi durează până la cca 2500 îen. Săpăturile arheologice, ca şi descoperirile 

întâmplătoare, arată că în epoca neolitică a înflorit o civilizaţie remarcabilă pe 

tot întinsul pământului românesc. Într-o scrisoare către preotul Constantin 

Popescu din Cândeşti scriitorul Ioan Istrate, notează la 23 oct. 1968: „Răsfoind 

nişte cărţi vechi în care se pomeneşte de satul Cândeşti, în special, cu referire 

la aceste aşezări, am aflat că, după cum presupun în supoziţiile lor arhiologii, 

locurile pe care este aşezată localitatea Cândeşti, au fost locuite de aşezări 

traco-dacice". Se mai notează că tifosul din 1945 (datorat împrejurărilor de 

război) a secerat un mare număr de oameni, mult mai mare decît a putut 

secera războiul cu durata de cîţiva ani, cu singura deosebire că, în război au 

căzut bărbaţi cu toţii în plină floare a tinereţii, pe cînd molima tifosului a lovit, 

mai cu seamă, în bătrîni şi copii. (În anul 1945, au căzut pradă tifosului în 

satul Cândeşti 2 peste 50 suflete). Acest amănunt coroborat cu unele povestiri 

orale care circulă prin partea locului, mai cu seamă, ştiri provenite din şi de la 

bătrîni despre o holeră şi ciumă, conduce la concluzia că aşezarea omenească 

din părţile acestea, în trecutele vremuri, a fost pustiită dese ori de diferite 

molime, după care apoi, a fost din nou repopulată. Şi, această „repopulare" s-

a şi repetat din preistorie şi pînă aproape de zilele noastre. Aşa fiind, 

presupunerea arheologilor, că aceste locuri să fi fost locuite de traco-daci este 

mai mult decît plauzibilă. Existenţa aşezărilor omeneşti din timpuri 

imemorabile pe aceste locuri, poate fi înţeleasă şi pentru bunul motiv că numai 

la o depărtare de 8-9 kilometri, pe firul apei rîului Siret în sus s-a aflat prima 

capitală a Moldovei, orăşelul de azi şi localitatea prosperă şi înfloritoare de ieri 

Siretul. Iar, ca localitate, aşezarea omenească Siretul, a existat cu mult încă 

înainte de a deveni capitala Moldovei, nu-i de presupus că domnul Moldovei 

şi-a aşezat reşedinţa de scaun domnesc pe nişte locuri fără să fi fost locuite 

dens, dovadă sînt monumentele şi vestigiile urmelor romanilor descoperite în 

Siret precum şi monumentul istoric „biserica de la Bălineşti", (Ori, este de 

presupus iarăşi că durarea bisericii nu s-a temeiluit pe locuri nelocuite de 

oameni) şi, de aici şi judecata că, tocmai aceste aşezări de sate în jurul 

oraşului Siret, au fost „cordonul de protecţie" ca şi puterea scaunului domnesc 

de aici. De aici se desprinde ideea că aceste cuprinsuri erau dens populate din 
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cele mai străvechi timpuri. (Dealtfel, toate acestea sînt menţionate de istoricii 

acestor locuri ca şi ai oraşului Siret însăşi şi după cum menţionează 

documentele, mai cu seamă, începînd cu timpul cât Siretul fuse capitala 

Moldovei şi pînă în zilele noastre). Lexiconul lui Nicu Filipescu-Dubău, care a 

trăit înainte de 1900, relatează pe scurt: - Cum susţine episcopul Melcirebac, 

care a trăit între anii 1832 şi 1892, în lucrarea sa: „Cronica Uşilor", Cândeştii 

şi-ar trage obîrşia numelui de la un Toma Cândea, care a fost portarul Sucevei 

în timpul lui Ştefan cel Mare şi consilier domnesc într-un document din 11 mai 

176364, „boier de credinţă". În anul 1972, ziarul „Clopotul" din Botoşani 

înserează următoarea notiţă, cu referire la istoricul satului Cândeşti: 

„În anul 1480(6988), sept. 15, Ştefan cel Mare dă şi întăreşte lui Duma Clucer 

ocina dreaptă cumpărătura paniţei lui Nastea, fiica lui Petre Brăescu satul 

Cândeşti pe Siret cumpărat de Petre Brăiescu, care la rîndul său, l-a cumpărat 

de la Steful, jumătate împreună cu sat Lozna". Mai tîrziu se pomeneşte că 

moşia Cândeşti a fost închinată mănăstirii Dobrovăţ din jud. Vaslui, care, la 

rîndul său, se afla închinată mănăstirilor greceşti de la „Sf. Angură". În anul 

1775, cuprinsul Cândeştilor odată cu răpirea Bucovinei de imperiul 

Habsburgic, este tăiat de la nord la sud, de-a lungul părăului Molniţa, în parte 

şi a unui teren mocirlos alimentat de o salbă de izvoare curgătoare de ape de 

la suprafaţa terenului, o altă parte, linie care, a fost graniţă între 

Moldova(apoi, de la 1859, România) şi Austro-Ungaria pînă la 1918. Despre 

obîrşia numelui Cândeşti (Kindesti) Nickenauzer, spune că ar deriva din 

turcescul „Kind" = sat. Iar, Werwenka, emite şi o altă explicaţie şi anume, de 

la „Kendi" = singur (singuratic, izolat), iar alţii, că, la origine ar fi vorba de un 

boier „Kendi", care este amintit într-un document domnesc din anul 

1463(Ultimele afirmaţii sînt din izvoare austriece). Începînd cu anul 1775, 

Cândeştii împreună cu moşia sa, împărţit în două, fiecare din aceste părţi, se 

dezvoltă şi evoluează în chip deosebit una de alta, deşi legăturile între ele nu 

erau cu totul întrerupte, cum vom vedea mai departe. Înainte de toate, trebuie 

să răspundem la întrebarea: - De ce şi cari anume raţiuni au stat la baza 

trasării hotarului de graniţă între imperiul austriac şi Moldova, văduvită de 

acest teritoriu? Această întrebare se impune formulată pentru bunul motiv că 

acest hotar, în aparenţă, implică nedumeriri ... de ce aşa ... şi nu altfel ...? 

Adică, „hotarul trasat" ... trece şi desparte Sinăuţii de Jos de Vlădeni(apoi 

Mihăileni) şi în loc să facă linie dreaptă spre localitatea Siret(dacă aşa a fost 

sortit ca Siretul să fie inclus la imperiu), hotarul dimpotrivă, continuă pe 

parcursul pârâului Molniţa spre sud pînă la vărsarea Molniţei în rîul Siret şi 

limita rîului Siret, înaintînd spre sud cîţiva kilometri incluzînd satul Rogojeşti 
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ca şi partea din Cândeşti cuprinsă între apa rîului Siret şi Molniţa şi terenul 

mlăştinos (de care am pomenit mai sus). Iar, de partea dreaptă a cursului 

rîului Siret, „hotarul trasat" este localitatea Verpolea şi oraşul Siret. Deci, 

localităţile Verpolea, Grămeşti şi Bălineşti - din dreptul Rogojeştilor şi al 

Cândeştilor incluşi în imperiul Habsburgic - făceau parte din Moldova, 

respectiv, judeţul Dorohoi, apoi, după Unirea principatelor(1859) din regatul 

României. Se pune întrebarea: - De ce această „dantelărie" de hotar ? - De ce 

acest „cui" ca un ţăruş înfipt în inima Moldovei rănite? Simplu de explicat doar 

dacă ajungem să aprofundăm situaţia de atunci. Împărţirea administrativă a 

teritoriului atunci era reprezentată de configuraţia delimitărilor sau limitelor 

moşiilor şi latifundiilor proprietarilor. Acestea aveau configuraţia intereselor 

acestora. Deci, satele erau aşezate pe aceste moşii. Aşa, peste localitatea 

Rogojeşri ca şi partea cuprinsă între apa rîului Siret şi Molniţa, pînă la vărsarea 

ei era stăpînitoare familia flondurenilor. Aceştia, prin răpirea Bucovinei, 

datorită latifundiilor proprietatea lor, rămîneau în teritoriul răpit, unde, şi-au 

exercitat şi pe mai departe dreptul de proprietate de astă dată sub imperiul 

legilor austriace, cărora li s-au supus. Ori, Flondor fiind stăpînitorul - cum am 

spus -al acestui „cot" din Cândeşti cuprins între Molniţa şi rîul Siret, graniţa 

(„hotarul") Bucovinei răpite a fost împins spre sud pînă la „Gura Molniţei".Cum 

această moşie reclama mîna de lucru, au fost aduşi muncitori agricoli din 

Galiţia, care apoi, au devenit locuitorii satului Cândeşti!, ca şi cei ai satului 

Rogojeşti. 

„La frontieră erau soldaţi cu schimbul, apoi, au venit „finanţe" în Austro-

Ungaria. Aceştia umblau prin sat foarte luxoşi. Pe urmă au fost desfiinţaţi şi 

înlocuiţi de un corp de grăniceri pe vremea lui Carol I. Peste frontieră se făcea 

multă contrabandă. Se duceau din România cu sare şi gaz, mai cu seamă şi 

se aduceau mărfuri manufacturate şi multe alte lucruri. Se mai făceau 

contrabandă cu boi, cai, oi, pe scară mare. De multe ori acestea proveneau 

din furturi şi tîlhării la drumul mare. Trecerile erau organizate prin „gazde" şi 

tăinuitori. 

Vama era la Mihăileni, dar oamenii de aici şi de dincolo, nu aveau habar de 

vamă. Treceau oricînd şi oricum graniţa. Cununau, botezau, se „hrămuiau" şi 

graniţa nu le era oprelişte în calea întîlnirilor dintre oamenii din amîndouă 

părţile. Mai „trăgeau" grănicerii ori „finanţii" cu arma, mai urmăreau pe cei de 

treceau frontiera, dar, nu ştiu cum făcea, că nu prea nimereau să împuşte 

oameni.  

În partea de Cândeşti rămasă Moldovei, oamenii îşi aveau casele lor 

întemeiate de la vale de şosea, prin apropierea izvoarelor de la suprafaţa 
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pămîntului în lungul pârâului Molniţa. Aici îşi duceau viaţa de clăcaşi, 

gospodărindu-se fiecare după timp, după împrejurări, după puteri, după gust 

şi pricepere. Munca o făceau pe moşie, pe cum era rînduiala, fie cu braţele, 

fie cu „trăgători"(car cu boi ori vaci), pe care-i creşteau. În timpul verii, lucrul 

era pe moşie, pe timp de iarnă făceau cărăuşie cu carul cu boi. Mergeau, ba 

la pădure (pădurile sînt depărtate de sat), ba la moară, ba la „chiuă", ba la 

„oloiniţă" cu sămînţa de bostan (dovleac), ori cînepă, ba la tîrg, cine mai ştie 

la care, că şi tîrgurile erau la cale depărtată de sat. Înainte de 1864, oamenii 

din Cândeştii din Moldova nu aveau pămîntul lor. Acesta (pămîntul) era 

proprietatea boierului moşier, ori, proprietatea vre-unei mănăstiri, cum se 

obişnuia pe acele vremuri(pămînturi cu tot cu sate „închinate" unor mănăstiri 

de cine ştie care stăpîn ori stăpînă pentru „iertarea păcatelor" ori 

răscumpărarea „unei vieţi veşnice" după moartea acestor „ prea cinstiţi " 

stăpîni, ori prea cinstite stăpîniţe - „jupîni şi jupîniţe" - uneori cîntate şi 

proslăvite şi de mari literaţi. Aşa i-a aflat pe oameni anul 1864, cînd au fost 

împroprietăriţi. Împroprietărirea din 1864 s-a făcut în funcţie de puterea de 

muncă a familiei. S-a ţinut seama de cei cu 4 boi (două perechi de boi - 

„trăgători"), 2 boi, o vacă, fără animale dar cu braţe de muncă (pălmaţ). Au 

fost distribuite cîte 7 fălci, 4 fălci, 2 fălci şi o falce ( o falce este egal cu un 

hectar şi jumătate, adică 15.000 metri pătraţi. Unitate de măsură - în vremea 

aceea - fiind „prăjina" şi, „fălcea" măsura 80 prăjini, iar hectarul 56 prăjini). 

Satul (vatra satului ) se întindea de la Vătămănuţă de la sud şi pînă la Ilie 

Iaşcu din nord de-a-lungul şoselei „Mihăilene" (mai tîrziu numită şoseaua 

Naţională). Pe marginea şoselei n-au fost gospodării pînă la primul război 

mondial din pricina apei pe care, pentru a o avea, trebuiau săpate şi „zidite" 

cu piatră anume în acest scop, fîntîni adînci. Pichetul de grăniceri, de partea 

Moldovei, pe şosea la 5 kilometri sud de tîrgul Mihăileni, a fost construit după 

1903. În anul 1877, din mica localitate Cândeşti, aparţinînd Moldovei, iau 

parte la războiul de independenţă al României 4 bărbaţi, dintre care, doi s-au 

colonizat cu întreaga lor familie în Dobrogea, unde au fost împroprietăriţi şi 

care, au plecat din sat într-acolo cu carul cu boi, călătorind vreme de două 

săptămîni. Momentul 1907 a fost marcat printr-o participare a sătenilor la 

iureşul revoluţiei către orăşelul de graniţă de-atunci Mihăileni. Urmarea a fost 

că un bărbat şi o femeie au fost răniţi prin împuşcare pierzîndu-şi, fiecare, cîte 

un picior. În campania României din Bulgaria 1913, au participat bărbaţi 

mobilizaţi şi din Cândeşti, iar în războiul 1916-1918, ca şi la campania din 

1919, satul Cândeşti a fost prezent cu peste 80 de bărbaţi, din care, au căzut 

pe câmpurile de bătaie, drept „tribut pentru patrie", un număr de 28 de ostaşi. 
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Tabelele celor căzuţi pe cîmpurile de luptă din cele două războaie sînt ţinute 

la loc de cinstire în biserica satului şi pomeniţi cum se cuvine în zile de praznice 

pentru cei căzuţi în războaie. 

Mai trebuie notat că acei ostaşi - copiii satului - care au venit din război, acasă 

cu invalidităţi corporale sau cu boli contractate cu ocazia războiului şi datorită 

împrejurărilor de război, revenind acasă, au bolit cît au bolit, după care apoi, 

au decedat, nu sînt cuprinşi în aceste tabele.(Deci, sacrificiile satului sînt cu 

mult mai mari. La toate acestea - adică vieţile omeneşti - se mai adaugă 

rechiziţiile de tot felul ca şi prestările oamenilor din localitatea monografiată 

silită de împrejurările de război). La toate acestea, se mai adaugă - aşa cum 

am notat şi mai sus - şi cei peste 50 suflete din Cândeşti decedate din pricina 

tifosului din 1944-1945, cum şi celelalte eforturi şi sacrificii care, măresc 

considerabil participarea localităţii la evenimentele prin care trece istoriceşte 

întreaga ţară. Cele două localităţi - Cândeşti 1 şi 2 - dezvoltîndu-se sub 

imperiul legilor a două state cu administraţie diferită; Cândeşti 1 (supranumit 

şi „Cordun", denumire generală dată mai multor localităţi din Moldova ocupate 

de imperiul Habsburgic în 1775 - din Bucovina- pentru, se pare, „cordonul" 

instituit la graniţă, cu restricţii de circulaţie liberă, ca înainte de ocupaţie) 

împreună cu satul Rogojeşti constituiau comună administrativă pentru 

treburile locale şi gravitau către oraşul Siret şi Rădăuţi, care şi ele, la rîndul 

lor, făceau parte din Bucovina sub stăpînire austriacă. Iar, Cândeşti 2, rînd pe 

rînd, în cursul vremii, ca sat - cătun - a făcut parte din comuna Vîrfu Cîmpului 

- la distanţă de 12km, apoi, din Lozna - la distanţă de 6 Km, apoi, din comuna 

Dersca, la distanţă de 5Km. Reforma agrară a lui Alexandru Ioan Cuza din 

1964, află satul Cândeşti ca făcînd parte din comuna Vîrfu Cîmpului. Aşa se 

face că formele şi progresele - verbale de împroprietărire împreună cu tabelele 

celor îndreptăţiţi sînt întocmite de Vîrfu Cîmpului(cum notează în lucrarea sa: 

„Schiţa Monografică Vîrfu Cîmpului" prof. Constantin Hariga, că, cităm: „ ... 

au fost împroprietăriţi un număr de 155 de îndreptăţiţi din satul Cândeşti ..."). 

Apoi, Cândeştii au trecut la comuna Lozna, o scurtă perioadă de timp, după 

care, apoi, din motivul „binecuvîntat" că cel de era primar, îşi avea locul de 

şedere în cătunul Viţcani, Cândeştii pentru o altă scurtă perioadă de timp, 

administrativ, fac parte din Viţcani („comună") şi, în cele din urmă, pentru o 

perioadă mai lungă fac parte din comuna Dersca. Prin împărţirea 

administrativă a ţării din 1928, satul Cândeşti 2 devine sediul comunei 

cuprinzînd satele Viţcani şi Cândeşti 1. Nu rămîne multă vreme sediul comunei 

în Cândeşti 2 şi trece drept componenta comunei orăşelului Mihăileni. După 

cel de-al doilea război mondial, pe timpul sistemului de împărţire 
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administrativă a ţării pe raioane, Cândeşti 1 devine sediul comunei împreună 

cu Rogojeşti, Călineşti, Viţcani, Talpa şi de unde face parte şi Cândeşti 2, 

făcînd parte, la rîndul său, din raionul Siret. Ultima reorganizare administrativă 

a ţării din 1968, situiază atît Cândeşti 1, cît şi Cândeşti 2, ca făcînd parte din 

comuna Mihăileni, judeţul Botoşani, din care fac parte total de 10 localităţi, în 

ordine: Mihaileni, Sinăuţi de Jos, Vlădeni, Părăul Negru, Viţcani, Călineşti, 

Talpa, Cândeşti 1 şi 2, precum şi Rogojeşti. Aceste schimbări din cursul vremii, 

uneori, s-or datorat unor necesităţi justificate de evoluţie, alte ori, au foat 

simple experimente, iar, alte ori, au fost doar nişte interese ale unor factori, 

care au în vedere şi bunul mers al dezvoltării acestui cuprins. Fapt este că, 

aceste locuri, cu oameni harnici şi muncitori n-au progresat pe măsura 

hărniciei lor şi a eforturilor de muncă ori a sacrificiilor lor pentru patrie. Şi, ar 

fi meritat cu prisosinţă aceste două localităţi mai mult şi pentru bunul motiv 

că aşezarea lor prezintă o bună perspectivă pentru dezvoltare şi urbanizare în 

viitor. În ce priveşte „apartenenţa administrativă" a unei localităţi de un „loc" 

sau „altul" nu este şi nu poate fi considerată de minimă importanţă pentru 

bunul mers al treburilor locale ... 

 

 Evoluţia localităţilor după 1990 

 

 Urmărind evoluţia în timp a localităţilor componente a comunei  Cândeşti 

şi a relaţiilor ce s-au stabilit între acestea şi restul teritoriului judeţului 

Botoşani, putem afirma că teritoriul comunei face parte din zona de influenţă 

a municipiului Botoşani, dar şi a  oraşului Siret.  Aceasta a rezultat din puterea 

reală de polarizare a localităţilor urbane şi în funcţie de situarea unităţilor 

administativ-teritoriale - comunele - în raport cu izocronele de deplasare de 

30 şi 60 minute. 

 După anul 1990 se înregistrează o stagnare a migraţiei către oraş  a 

populaţiei rurale, pentru ca în următorii ani să se înregistreze o migrare 

inversă de la oraş la sat. 

 În metodologia de lucru a studiului, comuna  Cândeşti face parte din 

grupa comunelor situate în izocrona de 60', atracţia pentru municipiul 

Botoşani fiind destul de puternică.  

 

2.6.1. Tradiții, obiceiuri, credințe și superstiții 
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Latura cea mai delicată este desigur trăirea intimă a omului care se manifestă 

în obiceiuri, credinţe şi superstiţii. Aceste manifestări le întîlnim exprimate prin 

unele practici, prin cîntece melodice, prin hăuliri, prin jocuri, prin bocete, prin 

descîntece, prin vrăjuri, etc, toate prilejuite de bucurii, de împliniri, de dor şi 

dragoste, de necazuri şi dureri cu supărări. Aşa, o împrejurare stîrneşte în 

sufletul omului manifestări sociale, sau manifestări spirituale, ori morale, ori 

manifestări legate de munca cîmpului, ori manifestări legate de anotimpuri şi 

natură, etc., unde dragostea împlinită şi neîmplinită, naşterea, cununia, 

moartea îşi au locul lor deosebit. Viaţa şi moartea, lupta din viaţă cu puterile 

naturii pentru existenţă, pentru perpetuarea omului, pentru conservarea 

speciei umane, toate se reflectă viguros în manifestările omului ca: obiceiuri, 

credinţe şi chiar superstiţii. Începînd cu prima zi a anului şi sfîrşind cu ultima, 

omul din cuprinsul cercetat, nu încetează practica, atît în cursul vremurilor 

trecute, cît şi în zilele noastre, obiceiurilor, credinţelor şi al superstiţiilor. 

Acestea (obiceiurile, credinţele şi superstiţiile), în cursul vremurilor evoluează 

şi ele, unele se pierd, altele le iau locul, unele capătă noi sensuri, din altele 

nasc chiar discipline ştiinţifice – paradoxal, nu ?! Totuşi, fapt e că din practicile 

empirice de lecuire cu buruiene şi „sugestii” magice se ajunge şi la medicină 

… Unele naive şi mângâitoare practici care întreţin vigoarea spiritului uman. 

Animale ca pisica, câinele, bufniţa, cucul, şarpele, găina neagră, porcul, etc., 

fiecare îşi are rolul său în credinţe, obiceiuri şi superstiţii. Acelaşi lucru se 

poate afirma şi despre plante. Câtă osteneală se depune uneori pentru a afla 

un „trifoi” cu patru foi care, să aducă noroc aceluia care îl va afla, sau alte 

asemenea practici fie şi cu „smulgerea” petalelor de la o floare cu „mă 

iubeşte”, „nu mă iubeşte”, „mă iubeşte”, „nu mă iubeşte” . Chiar urarea de: 

„noroc” are şi iz de credinţă, după cum şi de: „obicei” (ca la noi, vezi bine) ca 

şi superstiţie. Iată dar, un simplu „hai noroc” îşi are locul în toate cele trei 

(obicei, credinţă, superstiţie). Astfel, despre seara ajunului de „An Nou”, eleva 

Stratica L. ne spune: „După obiceiurile şi datinele strămoşilor noştri, în ajunul 

Anului Nou şi Sfîntul Vasile, la noi la Cândeşti, sînt felurite obiceiuri şi voi 

înfăţişa doar o parte din acestea: Copiii, cîte unul, cîte doi şi uneori mai mulţi, 

în general, băieţi mai cu seamă, înarmaţi cu un clopoţel ca şi cu alte 

instrumente, cum ar fi fluierul, cobza, capra, căluţul, „buhaiul”, ursul, baba, 

moşneagul, ţiganul şi te miri ce mai născocesc – fiindcă, să mai spun că ajunul 

Anului Nou este şi seara tuturor născocirilor, nici nu-ţi trece prin cap peste ce 

poţi da – umblă pe la ferestrele gospodarilor şi „ură”. Trebuie să mai notez că, 



46 

 

aceste urături, două nu-s la fel. Toate-s nişte variante pe aceleaşi teme: 

„Ahou! Ahou! De Anul Nou şi la mulţi ani!”. Deosebit de copiii mici şi flăcăiandri 

singuratici ori în doi, trei pînă la patru, pe sat, se formează o aşa numită bandă 

mare alcătuită din flăcăi tineri şi chiar tineri însuraţi mai proaspeţi. „Banda” e 

condusă de „calfe” care, de obicei, sînt şi urători şi „casieri” îmbrăcaţi în haine 

obişnuite şi înzestraţi cu clopoţei, zurgălăi şi chiar talănci, ceilalţi sînt mascaţi 

în: ţiganul care bate într-un fier cu ciocanul, ţiganca care „ghiceşte” în ghioc 

partea şi norocul cuiva, baba care poartă o căldare spartă ce face zgomot, cu 

furca la brîu şi nu fără „gheb” în spinare, unul dintre mascaţi poartă de lanţ 

ursul care mornîie, alt mascat joacă capra (căpriţa, cum o mai desmiardă în 

strigăturile sale: „hai, căpriţă .! Hai căpriţa mea .! Draga mea . căpriţă că eu 

ţi-oi da . hai căpriţă . draga mea .”), desigur, nici căpriţa nu se lasă prea mult 

rugată, ci mereu îi tot răspunde tot jucînd cu un behăit. Capra-i îmbrăcată cu 

o „prostire” (cearşaf) albă, alţi mascaţi în ofiţeri călare pe „căiuţi” îşi joacă 

căiuţii ce nechează aprig şi deasemeni cu strigături în versuri: „Di! Căluţul tatii 

.” Atît capra cît şi căiuţii sînt împodobiţi cu hîrtie colorată, predominant culori 

vii, mai ales nu lipseşte culoarea roşie, galbenă, albastră, argintie, aurie. 

Băieţii sînt îmbrăcaţi în alb cu cămăşi lungi şi pantaloni, încinşi cu brîie, pe cap 

poartă şăpci cu margine roşie şi împodobite cu diferite pene pe margine, faţa 

le este mascată, au favoriţi şi mustăţi, obrajii îi au îmbujoraţi în roşu. Băieţii 

cîntă din fluiere şi cimpoaie, unul poartă „buhaiul” şi, trăgîndu-l de coadă, 

acesta „rage”. Nu lipseşte muzica, de obicei, cu instrumente de suflat, cîntă 

tare, „ofiţerii” dau comanda din şuerători şi întreaga desfăşurare ca 

„petrecere” are loc în ograda omului şi fiecare din „bandă” îşi cunoaşte bine 

„rolul” său, cu toţii împreună, în acelaşi timp îşi împlinesc rolurile atît timp cît 

ţine „urătura”. „Urătura” terminată şi la ultimul „Ahou!” spus de urători, ca la 

un semnal dat, toată lumea încetează, se face linişte, se aude doar vocea 

gazdei, care făcînd „plata”, mulţumeşte pentru marea cinste ce i-a fost făcută 

casei sale din partea „bandei” de a nu-i înconjura casa sa şi, cu: „Să trăiţi 

băieţi şi să veniţi şi la anul!”, „banda” trece la casa următoare, unde se repetă 

„urătura” ca şi întregul joc, care este programat pentru fiecare casă din sat. 

Toată noaptea se continuă pînă la terminare. Nu rămîne nici o casă „neurată”. 

A doua zi, adică de An Nou, copiii umblă din casă în casă cu boabe de grîu sau 

alte seminţe cu „semănatul”.  
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Acestora li se oferă mere, nuci, zahăr, colaci, plăcinte şi bani mărunţi”. 

Dacă „urăturile” (pluguşorul) pot fi întîlnite în cele mai diverse variante şi cu 

cele mai diverse teme, nu acelaşi lucru se poate spune despre „semănătorii” 

de-a doua zi. Aici, în special micuţii – oameni în devenire – intrînd în casă şi 

scoţîndu-şi din buzunare ori trăistuţa de la gît „sămînţa” şi împrăştiind-o prin 

casă „urează”: „ca merii, ca perii, ca-n mijlocul verii, ca toamna cea bogată 

să fie casa îndestulată, la anul şi la mulţi ani!!”. Se mai spune şi ceva cu: „… 

tare ca piatra … iute ca oţelul … „, în general, prea multe variante nu-s de 

întîlnit. Nu-i fără interes de amintit că în noaptea de ajun de An Nou se 

veghează, ca toată lumea să fie şi trează întreg anul. Unii veghează pîlpîirile 

„comorilor”, despre care legendele spun că dau flacără roşietică acolo unde se 

află. Urmează 5 ianuarie, ajunul „Iordanului” cînd sînt pregătite bucate de 

post: grîu fiert, găluşte (sarmale), bob fiert, pierje fierte, colaci împletiţi, 

plăcinte. Masa din casă este gătită într-un anume fel. Mai întîi se aşterne pe 

masă un strat subţire de fîn peste care, se presară grăunţe de grîu, secară, 

orz, ovăz, popuşoi, sămînţă de cînepă şi-apoi se aşterne faţa de masă peste 

masă şi apoi se pun farfurii (pe vremuri străchini de lut ars) fiecare conţinînd 

felul său de bucate notate mai sus cărora li se mai adaugă farfurii cu mere, 

nuci, chiseliţă cu zahăr cubic, un borcan în care stă o lumînare mare 

împodobită cu busuioc. Altădată, în loc de borcan era o „coşiţă” anume pentru 

apă din lemn de brad. La fel sînt aranjate laviţele ori scaunele cu fîn şi grăunţe 

peste care se aştern macate ţesute în casă. Astfel gătită casa aşteaptă vizita 

preotului, care vine însoţit de cîntăreţ (dascăl), palamar, copii, care prin 

strigătul lor de: „kiralăisea” vestesc venirea preotului la „bobotează”. Primirea 

preotului se face cu un anumit ceremonial. Gazda casei aprinde lumînarea 

mare şi cu ea aprinsă, ferind flacăra de bătaia vîntului, să nu se stingă, iese 

întru întîmpinarea preotului, care vine îmbrăcat în patrafir peste reverendă, 

avînd într-o mînă un pămătuf de busuioc pe care-l moaie în cofa cu apă 

sfinţită, pe care o poartă palamarul şi, binecuvântând casa şi pe cei din casă, 

vesteşte Botezul Domnului, stropeşte cu apa sfinţită casa, pe cei din casă şi 

binecuvîntează bucatele de pe masă. Obiceiul este ca peste crucea din mîna 

preotului gazda să petreacă un fuior frumos pieptănat şi legat la un capăt cu 

meşteşug, semn de hărnicie, pricepere şi belşug pentru care aduce mulţumiri. 

La sfîrşitul vizitei preotului, gazda cu lumînarea în mînă aprinsă iese în faţa 

preotului şi îl conduce cu lumînarea aprinsă pînă în pragul casei vecinului, 

unde, vecinul şi el la rîndul lui, iese întru întîmpinarea celor ce vin, deasemeni, 
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cu lumînarea aprinsă luîndu-şi vestitorii botezului în primire. De obicei, cei din 

casă, pînă la vizita preotului ajunează şi numai după plecarea vizitatorilor, 

întreaga familie stă la masă. A doua zi, de Iordan, gazda casei şi familia sa au 

a merge la biserică cu lumînarea cea mare, coşiţa sau borcanul (cană mare 

pentru apă) cu pămătuful de busuioc, cu iască, chiar şi tămîie. La terminarea 

serviciului religios, după sfinţirea apei şi de obicei a crucii din gheaţă, oamenii 

iau apă, aprind lumînările, iasca şi venind spre casele lor (mai în vechime, azi 

s-a mai pierdut din acest obicei) strigă în cor: „Kiralăisa”. Ajunşi acasă, omul 

cu lumînarea poposeşte mai întîi la grajd, afumă cu iască şi lumînarea aprinsă 

vitele din grajd, face cu lumînarea aprinsă semnul crucii pîrlind cu flacăra 

lumînării grinda grajdului în semn de cruce şi apoi şi grinda casei, stropeşte 

peste tot cu apă sfinţită, bea şi familia din această apă, după acest ceremonial, 

familia s-aşază la masă unde, de astă dată bucatele sînt altele decît cele din 

ajun, adică, bucatelor din ajun li se mai adaugă răcituri şi bucate pregătite 

pentru zile de „frupt”. Cît ţine masa, lumînarea arde aşa cum a fost adusă de 

la biserică. Mai trebuie notat că des-de-dimineaţă, înainte de a fi venit în casă 

cineva străin de casă, se aducea ca musafir, un prim musafir al casei şi al 

familiei, o vită din grajd, căreia membrii familiei îi ofereau mîncare din mînă. 

După această vizită „musafirul” era condus cu alai de familie, mai ales de cei 

mici, pînă în grajd. Parte de această „musafirie” o avea vaca, calul (dacă 

bineînţeles se întîmpla să fie prezent în grajd), oaia sau chiar scroafa, ori 

purcei (de se aflau). Aceştia erau mîngîiaţi cu mult drag de mîini şi degetuţe 

plăpînde ale micilor din familie, cu multă bucurie, de-a-dreptul, li se putea citi 

fericirea în ochii lor. In timpul acestor zile de praznic şi sărbătoare, au loc în 

sat jocuri şi petreceri, unde tinerii au prilejul să se vadă, să se cunoască, să 

se împrietenească, să-şi comunice informaţii şi păreri, să se distreze, să se 

îndrăgostească şi să-şi urzească planuri de viitor. Acelaşi rol îl au şi întîlnirile 

de la prăznuirile de onomastice de Iordan şi Sfîntul Ioan de la 7 ianuarie. 

Odată trecută şi ziua Sf. Ioan, se încheie şi sărbătorile cînd, acel fîn despre 

care am spus că se aşterne pe masă şi scaune, se strînge binişor şi se oferă 

spre mîncare pentru animalele din grajdul omului. De aici înainte, încep 

„cîşlegile” (carnavalul) pînă la postul Paştelui. In acest timp au loc nunţi, se 

întemeiază noi familii. Ceea ce este notabil, este abţinerea gospodinelor de a 

face spălătură mare de rufe, pe timp de două săptămîni de la Iordan, cu 

motivaţia cî apele sînt sfinţite şi nu se cade a le spurca. (Dacă aruncăm o 

privire asupra universului din zilele noastre cînd se ridică problema tot mai 
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pregnant cu „poluarea apelor” descoperim semnificaţia acestei „morale” al 

acestui obicei şi credinţă, ori superstiţie – poate toate la un loc – ne punem 

întrebarea: – De unde vine ideea „apelor sfinţite” şi mai ales „ . să nu fie 

spurcate” .?! –N.N.). Înainte de Paşti, cu şapte săptămîni începe postul 

Paştelui mai întîi, cu o săptămînă pentru „lăsat de carne”, iar apoi, o săptămînă 

„lăsat de brînză”, după care apoi, începe postul mare, cu săptămîna ultimă de 

dinaintea Paştelui denumită „mare”. In timpul postului nu se fac nunţi, 

petreceri, jocuri în sat şi se observă strict respectarea postului în ce priveşte 

mîncarea ca şi alte activităţi cu respectarea sobrietăţii şi evlaviei. Între timp, 

spre primăvară, în martie, vine ziua Sf. Alexei omul lui Dumnezeu, 

sărbătoarea vestind venirea mugurilor de primăvară, cînd se face curăţenie 

prin ogrăzi, se mătură şi se strînge gunoiul rămas după topirea zăpezilor şi se 

dă foc acestuia. Credinţa este că Alexei aduce muguri de primăvară. Focul se 

face pentru a fugări şerpii de lîngă casa omului şi a aduce purificarea prin 

ardere. 

De ziua de 2 februarie este legată credinţa care spune că „ursul iese din 

vizuina sa şi deşi vede umbra sa, nu se mai întoarce în vizuină, de unde nu, 

revine în vizuină unde mai stă încă şase săptămîni”. Aici este vorba de razele 

solare şi credinţa că în ziua de 2 februarie fiind însorită primăvara nu mai 

întîrzie, de unde nu, vom mai avea de a face cu zilele de iarnă. 

De la 1 la 12 martie sînt zilele babei cu cele 12 cojoace pe care şi le dezbracă 

în fiecare zi cîte unul, cu acele zile cu timp schimbător. 

Sînt de notat zilele de 25 martie „Buna Vestire”, la 9 martie „cei 40 de 

mucenici”, „Duminica Floriilor”, „Joia Mare”, „Vinerea Mare” cu obiceiuri ca 

acele că se mănîncă peşte, se fac „mucenici”, se ciocnesc „40 de păhăruţe”, 

se împodobesc casele cu salcie îmbobocită „cu mîţişori”, se ajunează (post 

total o zi întreagă), se duce o viaţă cît mai sobră, în sfîrşit se pregăteşte omul 

şi prin „spovedanie” şi „împărtăşanie” sufleteşte şi trupeşte să primească 

„Învierea”. La 23 aprilie, sfîntul Gheorghe este primit cu obiceiul de a pune 

„brazde” la poarta şi la uşa de intrare în casă, brazde de iarbă în care se înfing 

crengi de salcie verde. Tot de sf. Gheorghe este obiceiul de a se urzica, mai 

cu seamă fetele. Sărbătorile Paştelui vin cu sumedenie de obiceiuri împletite 

cu manifestări religioase. Cu două zile înainte de Paşti, încep pregătirile, cu 

osebire coptul de pască, cozonaci (acestea, cu multă migală şi iscusinţă 

neîntrecută în forme foarte variate), gătitul bucatelor, vopsitul ouălor, grijitul 

şi primenitul din casă, toată lumea se pregăteşte şi aşteaptă un eveniment 
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important din viaţa lor: „grijania trupească ca şi sufletească”! Pentru ziua I-a 

de Paşti, fiecare familie îşi pregăteşte „coşu” cu tot felul de bunătăţi, măestrit 

împodobit, de unde nu lipseşte mai nimic din cîte produce omul şi de cîte se 

foloseşte pentru hrana sa, şi astfel împodobit acest „coş” prevăzut şi cu o 

lumînare mare, este adus la biserică. Sătenii se aşază pe două rînduri, coş 

lîngă coş, om lîngă om, aceste două rînduri, faţă în faţă cu distanţa dintre ele 

de 3-4 metri, şi, cînd totul este pavazat, oamenii îmbrăcaţi de sărbătoare, 

coşurile faţă în faţă cu lumînările aprinse, toate, după isprăvirea slujbei de 

înviere de Paşti, în revărsat de zori de zi de primăvară şi dacă-i şi timp prielnic, 

şi acest ceremonial are loc în ograda bisericii sub cerul liber cu bolta înstelată, 

prezintă un tablou de neuitat pentru oricine care a participat la un asemenea 

moment. E sublim şi înălţător. Întreaga suflare participă şi inima vibrează şi 

se înalţă. Aceste bunătăţi expuse primesc binecuvîntarea cerului, sînt stropite 

cu pămătuful de busuioc dintr-un capăt la altul, fiecare în parte şi „cădelniţate” 

cu tămîie fumegîndă de preotul îmbrăcat în odăjdii, aşa cum se cuvine 

momentului, binecuvîntînd în rugăciunile sale toate şi pe toţi.  „Coşul” este 

apoi adus acasă şi familia se înfruptă din aceste bunătăţi cîteva zile în şir cu 

pască, cozonaci, ouă roşii ca şi alte bunătăţi sfinţite. În casă, în ziua de Paşti, 

dimineaţa, toată lumea se spală avînd în apa din care se spală oul „închestrit” 

şi banul, fie un galben de aur, fie un ban de argint. Fiecare lucru îşi are 

semnificaţia sa. Prima zi de Paşti, după amiază, este rezervată cultului 

morţilor. Îndată după masă, mic cu mare, se adună în cimitirul satului unde 

petrec cîteva ore povestind, unii depănîndu-şi amintirile, despre care şi din 

care se trage, care şi ce neamuri mai are, care şi pe unde mai este, se 

„ciocnesc” ouă, copiii se joacă. A doua zi, este obiceiul „scăldatul fetelor” şi nu 

rare ori intră la rînd şi tinerele neveste. Au loc multe glume. Fetelor li se toarnă 

apă pe cap, cîteodată, mai în glumă, mai în serios, cîte o căldare de apă fie 

de la izvorul care curge, fie de la fîntînă. Pentru treaba asta, fetele fac un fel 

de „plată”, oferă băieţilor, care le „scaldă” ouă roşi, încondeiate frumos, 

cozonaci, pască şi chiar băutură. Se face mare haz la acest „scăldat”. În a 

treia zi, la horă, fetele trebuiau să depună într-un mare vas din mijlocul horei, 

anume pus acolo, ouă încondeiate frumos. Acestea serveau „băitanilor” de la 

horă ca hrană la veselia ce urma, unde nu lipseau nici fetele şi cu toţi ai lor. 

La o săptămînă după Paşti, anume, în prima zi de luni, Teodor V. ne spune 

despre obiceiul „şoricăritul”: „Şoricăria” este un vechi obicei din moşi-strămoşi 

păstrat şi în zilele noastre. În prima zi de luni după Paşti, femeile mai cu 
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seamă, iau băutură, ouă, pască, cozonaci, slănină, usturoi, etc. – ce-a mai 

rămas de la Paşti – şi merg în cîmp departe de casele lor. Aici, în jur de 15 

femei, s-aşază în cerc şi se „cinstesc”, spun diferite glume şi că şoarecii să se 

ducă de la casele lor, de la gospodăriile lor şi să rămînă în cîmp. Această 

reuniune are loc după masă şi durează cîteva ore în aer liber. La terminare, 

femeile scutură firmiturile şi resturile de mîncare, pe care, le lasă şoarecilor şi 

se întorc acasă”. La 40 de zile, fiind înălţarea Domnului, totdeauna s-a 

sărbătorit şi ziua eroilor, se fac pregătiri ca de Paşti, cu ouă încondeiate, pască 

şi cozonaci. De la Paşti şi pînă la înălţare oamenii se salută cu: „Hristos a 

înviat!” şi „Adevărat a înviat!” iar în ziua „înălţării” salutul este: „Hristos s-a 

înălţat!” și „Adevărat a înălţat!” 

La 50 de zile de la Paşti vine „Dumineca Rusaliilor” cu un obicei de a împodobi 

casele cu crengi de tei verde şi înflorit. Ziua de 24 iunie „Sînzîienile”, este ziua 

cînd se culeg flori de diferite plante pentru leacuri.  

Într-adevăr, este toiul florilor despre a căror putere de tămăduire, mai ales 

femeile bătrîne şi cu multă experienţă, cunosc multe taine. 

Înainte de sfinţii Petru şi Pavel (29 şi 30 iunie), lumea din cuprinsul cercetat, 

mai cu seamă, în vremuri trecute, ţinea post de două săptămîni, după care 

apoi, intrăm în plină vară, cînd începe culesul de-a-binelea al roadelor 

cîmpului. În Cândeşti 2, la sf. Ilie (20 iulie) şi Cândeşti 1, la sf. Dumitru (26 

octombrie), oamenii îşi prăznuiesc „hramul”, care este un prilej de reuniuni de 

rubedenii împrăştiate prin alte localităţi, prieteni, cunoscuţi de pretutindeni, 

cu un cortegiu de manifestări sărbătoreşti, cu „cinstiri” de fel de fel de băuturi 

ce predispun la bună dispoziţie şi la veselie mare, cu mese copioase de 

bunătăţi care mai de care fără cusur. Pentru aceste zile, oamenii se pregătesc 

cu mare grijă şi seriozitate, cu cheltuieli şi osteneală pentru aşi primi musafirii 

pe care îi aşteaptă un an de zile. Fiecare casă este grijită, gospodinele se întrec 

prin a-şi arăta iscusinţa lor în ce priveşte gătitul bucatelor, cusăturile, 

ţeseturile şi împodobitul casei. În sat se face horă şi aici vin din toate satele 

înconjurătoare care, toate, la rîndul lor, primesc şi ele musafiri la anumite zile 

din an. Se întîlnesc oameni din toate părţile, se veselesc, leagă prietenii, 

cunosc şi ei lume, încheagă uneori căsnicii şi încuscriri, şi au bucuria că trăiesc. 

Acest „hram” ţine două zile şi chiar trei zile. 

A doua zi după sf. Ilie, lumea din cuprinsul cercetat, ţine şi respectă această 

zi pentru ca să fie ferită de grindină, de foc, de fulgere. Acestei zile, i se mai 
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spune şi „Ilie Pălie”. In trecut, această zi era ţinută cu străşnicie, ca 

sărbătoare. Desigur, o reminiscenţă din vremuri imemorabile înainte de 

încreştinare şi adaptare şi pentru noua religie, tocmai pe aici, unde trăsnetul, 

focul, piatra (ghiaţa) şi tunetul sînt foarte frecvente în luna iulie şi aproximativ 

vremea cînd se prăznuieşte ziua prorocului Ilie. Al treilea post de peste an pe 

care-l ţin oamenii, este postul sf. Maria (15 august) şi ţine două săptămîni. La 

14 septembrie, oamenii ţin „ziua crucii” cînd, nimic din roadele pămîntului care 

are asemănarea crucii nu este de mîncat, se ţine şi post cu rugăciuni. 

Apoi, fiecare sărbătoare îşi are consemnele ei pentru săteni. Dar, pe lîngă 

Arhanghelii Mihail şi Gavril, sf. Paraschiva, sf. Dumitru, sf. Nicolae, sf. Andrei 

(30 noiembrie) aduce o notă deosebită. Cîmpul este deja dezvelit de verdeaţă 

şi mantia roadelor sale, ce trebuia făcut pentru viitoarele roade ale anului 

următor (semănatul de grîu şi secară), s-a terminat, omul, pe lîngă casă, 

aşteaptă iarna, femeile în case la treburile lor: torsul, scărmănatul, ţesutul ca 

şi alte lucrări de pregătire, mai ales pentru fete şi „băitanii” candidaţi la măritiş 

şi însurătoare. Postul Crăciunului este precum iarna pentru ogorul însămînţat 

cu grîu de toamnă „pat de germenaţie”, întocmai aşa, pentru băieţi şi fete, 

aşa se face că sf. Andrei vine cu foarte multe vrăjuri. 

2.7.  Infrastructura de transport 

2.7.1. Reţeaua de drumuri 

Comuna Cândeşti este situată în partea  nord-vestică a judeţului Botoşani, la 

distanţă de 45 km de centrul de judeţ. În componenţa comunei intră 

localităţile: Cândeşti, Călineşti, Talpa şi Viţcani. Centrul politico-administrativ 

şi socio-cultural al comunei  Cândeşti, este localitatea  Cândeşti. 

Legăturile cu localităţile importante sunt asigurate de : 

- Legătura cu municipiul Botoşani şi oraşul Siret este asigurată de DN 29B şi 

29C; 

Reţeaua de drumuri este compusă şi de drumuri de interes judeţean şi local. 

  

 În ceea ce privesc relaţiile cu municipiul Botoşani, acestea sunt 

constituite în principal din deplasările pentru muncă, pentru aprovizionarea cu 

produse comerciale şi de larg consum, cât şi pentru comercializarea pe piaţa 
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a produselor agroalimentare obţinute în gospodăriile individuale, microferme, 

precum şi pentru utilizarea dotărilor acestuia - spital, liceu, judecătorie.  

Relaţiile sunt facilitate de un sistem rutier de calitate medie pentru 

satele din cadrul comunei Cândeşti cu satele învecinate, realizându-se în mare 

parte printr-un transport public judeţean si local de persoane  si transport 

public local de mărfuri, prin curse regulate efectuate de trasportatori autorizaţi 

sau cu mijloace proprii de transport. 

Localitatea Cândeşti are rol de coordonare administrativă şi socio-

culturală la nivel de comună, fiind situată în centrul acesteia.  

Disfuncţionalităţi: 

-Există dificultăţi reale în alegerea traficului (circulaţia de tranzit, inclusiv 

traficul greu, este posibilă doar prin traversarea zonei centrale a comunei); 

- Inexistenţa traseului de tranzit a traficului greu, dimensionat corespunzător, 

ocolitor a zonei centrale; 

- Calitatea suprafeţei de rulare nu este corespunzătoare pe foarte multe străzi; 

2.7.2. Transport feroviar 

Comuna nu are gară proprie şi nici sistem de transport feroviar. Cea mai 

apropiată gară se află în orașul Siret la 15 km distanţă.   

2.7.3. Transport aerian 

Distanţa faţă de cel mai apropiat aeroport comercial este de  45 km –  Salcea 

- Suceava. Distanţa faţă de Suceava 120km, aprox. : 1,0 h. 

2.7.4. Transportul public 

          Transportul în comun se face cu microbuze ale firmelor particulare prin 

curse regulate de microbuze şi autobuze pe traseele Cândești – Botoşani, 

Cândești - Siret şi retur.    

2.8.  Infrastructura edilitară  

2.8.1. Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare 

La nivelul comunei Cândești nu există o reţea de alimentare cu apă 

potabilă în sistem centralizat. Alimentarea cu apă potabilă se realizează prin 

intermediul fântânilor.  
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2.8.2. Sistemul de canalizare 

       În ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, aceasta  nu există în sistem 

centralizat. De asemenea nu există nici stație de epurare. 

În prezent, comuna este inclusă în planul zonal care cuprinde mai multe 

comune şi vizează introducerea/extinderea reţelei de apă și canalizare. 

2.8.3.  Sistemul de alimentare cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a comunei Cândești este asigurată din 

reţeaua de medie tensiune de 20KV, care este racordată la Sistemul Energetic 

Naţional. Reţeaua de medie tensiune de 20KV este pozată pe stâlpi de beton 

tip E-ON. Posturile de transformare, cu puteri cuprinse între 63-250KVA, sunt 

de tip aerian şi se alimentează radial din reţeaua de medie tensiune.

 Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, 

realizând în acelaşi timp şi iluminatul public. Reţeaua de iluminat public se află 

în aproprierea reţelei de drumuri din comună. Se folosesc lămpi cu vapori de 

mercur, iar pe drumurile periferice se mai găsesc şi lămpi cu incandescenţă. 

Comuna Cândești este racordată la reţeaua de electricitate, care are o lungime 

de 23,2km(sat Cândești – 17,4 km, sat Horia – 5,8 km). Există însă şi 

gospodării care nu sunt încă racordate.  Reţeaua de iluminat public, precum 

şi reţeaua de joasă tensiune destinată consumatorilor casnici este de tip aerian 

şi este pozată pe stâlpi de susţinere din beton(cca. 90%) sau lemn. Iluminatul 

public insuficient. Această reţea se află în continuă extindere, pentru 

alimentarea noilor locuinţe. Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie 

electrică în comuna Cândești este în general bună. 

2.8.4.  Reţeaua de telefonie şi poştă 

 

Pentru reţeaua telefonică de tip aerian sunt utilizaţi stâlpii de beton de 

tip E-ON. Locuitorii beneficiază de servicii radio - tv. Comuna Cândești este 

deservită de o reţea de posturi telefonice în plină extindere. Există reţea de 

internet şi cablu TV. Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta 

Română, Direcţia Regională de Poştă Iaşi, Oficiul Judeţean de Poştă Botoşani 

– Oficiul Poştal Cândești din localitatea Cândești.   

2.8.5.  Alimentare cu gaze naturale şi căldură 
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 Comuna Cândești nu este racordată la reţeaua de gaze naturale. 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în cea mai mare parte cu 

sobe cu combustibil solid (lemne, deşeuri agricole etc). Principala 

disfuncţionalitate o constituie lipsa instalaţiilor de încălzire centrală, în special 

în unele spaţii socio-culturale, ceea ce înseamnă reducerea substanţială a 

confortului. Mare parte din gospodării folosesc aragaz cu butelii. O mică parte 

din gospodării dispun de instalaţii proprii de furnizare a apei calde pentru baie, 

bucătărie şi încălzire a locuinţei.   

2.9.  Gospodărirea comunală  

 

În comuna Cândești este organizat serviciul de salubritate la nivel local prin 

gestiune delegată, prin concesionare către o societate comercială care 

prestează serviciul de colectare gunoiului menajer. Deşeurile menajere se 

colectează atât în amestec cât şi selectiv.  Primăria a încheiat un contract de 

concesiune (OUG nr. 13/2008), a gestiunii serviciului public de salubrizare 

pentru următoarele activităţi: 

a) precolectarea, colectarea şi transportul deseurilor comunale, inclusiv ale 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu 

regim special; 

b) sortarea deşeurilor comunale; 

c) organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale şi energetice a 

deşeurilor; 

d) depozitarea controlată a deşeurilor comunale; 

e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora; 

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

unităţilor de ecarisaj; 

g)colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase 

provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile 

celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); 

h) colectarea, transportul și neutralizarea deseurilor animaliere provenite din 

gospodăriile populaţiei; 
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i) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de 

construcţii şi demolări. 

2.10.  PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 

   

Conform datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului, pe teritoriul 

comunei Cândeşti nu există arii naturale protejate incluse în Reţeaua Naţională 

de Arii Protejate sau situri Natura 2000 incluse în Reţeaua Ecologică 

Europeană Natura 2000. În schimb există „ARII NATURALE PROTEJATE DE 

INTERES JUDEŢEAN”. Regăsim comuna Cândeşti la Anexa 1, lit. D Păduri cu 

functii de protecţie a malurilor râurilor şi cele de protectie a râurilor care 

alimentează lacurile de acumulare. În judeţul Botoşani, ariile naturale de 

interes judeţean sunt nominalizate în 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. 

 

Anexa 1 Arii naturale protejate de interes judetean 

A. Paduri cu  functii  de recreere   aflate in  jurul unor obiective  turistice 

-6 păduri, 410.2ha, localităţile: MEminescu, Vf Câmpului, Trusesti, 

Durneşti Frumuşica, Vorona 

B.Păduri cu  funcţii  de recreere   aflate in  jurul oraşelor şi  a   drumurilor 

naţionale 

 -17 păduri, 2381,2 ha, localităţile: Săveni, Botoşani, Curteşti, M. 

Eminescu, Copălău, Băluşeni, Blândeşti, Vf Câmpului, Văculeşti, Şendriceni, 

Dorohoi, Flămânzi, Copălău, Durneşti, Gorbăneşti. 

C. Perimetre forestiere pentru protecţia solului 

 -35 perimetre, 950,7 ha, com: Cristeşti, Prăjeni, Flămânzi, Viişoara, 

Avrămeni, Vlăsâneşti, Ungureni, Săveni, Coţuşca, Păltiniş, Darabani, Hudeşti, 

Suharău, Leorda, Văculeşti, Cordăreni, Dorohoi, Corni, Călăraşi, Santa Mare, 

Hlipiceni, Răuseni, Suliţa, Dângeni, Truşeşti, Durneşti, Dobârceni, Ripiceni, 

(unele comune au câte doua perimetre). 

D. Păduri cu functii de protectie a malurilor raurilor si cele de protectie a 

raurilor care alimenteaza lacurile de acumulare 

 -21 păduri, 2192 ha, in localităţile: Coţuşca, Rădăuţi Prut, Păltiniş, 

Suharău, Darabani, Hudeşti, Cândeşti,  Vf Câmpului, Santa Mare, Româneşti, 
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Ştefăneşti, Tudora, Corni, Vorona, Bucecea, Frumuşica. În zona Rogojești a 

fost construită una din cele mai mari acumulări de apă din județ.  

 

2.10.1.  Calitatea aerului 

 

Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe 

teritoriul comunei Cândești nu există o reţea proprie de prelevare a probelor 

pentru stabilirea calităţii aerului. Pot fi menţionate o serie de surse locale cu 

caracter temporar – accidental, reprezentate prin următoarele activităţi 

umane: 

-procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio – 

economice, care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2), 

oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOX), care se ataşează de funingine, pulberi 

sedimentabile, fum, funingine (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) şi zgomot; 

- activitatea firmelor cu profil industrial de pe teritoriul comunei: toate unităţile 

cu profil industrial de pe teritoriul comunei Cândești activează în domeniul 

micii industriei alimentare: morărit, prese de ulei, ceea ce înseamnă că, în 

urma procesului de producţie rezultă cantităţi de deşeuri de natură organică 

care, depozitate necorespunzător, pot cauza mirosuri neplăcute;  

- activitatea zootehnică – ferma de bovine şi ferma de suine care funcţionează 

în comuna Cândești – pot genera de asemenea poluare olfactivă (mirosuri 

neplăcute).  În privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac 

măsurători, se poate aprecia că emisiile sunt reduse, iar prin procesele de 

dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief), eventualele impurităţi 

din atmosferă se limitează şi mai mult.  

 

2.10.2.  Reţeaua hidrografică şi calitatea apelor 

    

Apele de suprafaţă 

 

Datorită aşezării în Valea Siretului pe teritoriul comunei Cândeşti stratele 



58 

 

acvifere freatice sunt bogate şi calitativ superioare cu o adâncime între 2 -20 

m. Reţeaua hidrografică este formată de Râul Siret care primeste pe teritoriul 

comunei apele pâraielor Molniţa, Melentina şi Hlibicioc. Molnita este primul 

mare afluient al Siretului dupa ce patrunde în ţara noastră dinspre Ucraina. 

Râul Siret are regimuri hodrografic reglementat de existenţa Lacului Rogojeşti 

în amonte pe teritoriul comunei Mihăileni. 

Debitul Siretului înregistreaza două maxime: de primăvăra şi toamnă cu o 

medie de 174 mc /s şi o minimă de iarnă de 6,3 mc/s. Malul Siretului este 

îndiguit pe teritoriul comunei pe o lungime de 3km. 

Principalele surse de poluare a apelor de suprafaţă sunt:  

Surse punctiforme: în categoria surselor punctiforme de poluare a apelor de 

suprafaţă sunt incluse:  

-Aglomerările umane: comuna Cândești face parte din categoria comunelor 

cu peste 2000 locuitori echivalenţi, care nu se conformează cerinţelor 

Directivei privind epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC, 

comuna neavând sistem de colectare a apelor uzate şi/sau staţie de  epurare 

cu dotare şi funcţionare corespunzătoare (cel puţin cu epurare mecanica şi 

biologică pentru aglomerările cuprinse între 2000 – 10000loc. Echivalenţi). 

Localităţile comunei care nu au sistem de canalizare reprezintă aşadar surse 

potenţiale de poluare a apelor de suprafaţă, apele menajere rezultate 

conţinând în special materii în suspensie, substanţe organice, nutrienţi, 

detergenţi, etc.  

-Agricultura – ne referim la fermele zootehnice. Pe teritoriul comunei 

Cândești     cresc în gospodăriile populaţiei suine şi bovine, ca de altfel şi în 

microferme. Din creşterea animalelor rezultă mari cantităţi de dejecţii lichide 

care, dacă ajung în cursurile de apă determină creşterea nivelului de nutrienţi 

– poluare cu nutrienţi.  

Surse difuze de poluare a apelor de suprafaţă:  

-Aglomerările umane/localităţile comunei –   aşa cum am precizat anterior  

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;  
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-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 efecte eutrofizarea apelor 

(îmbogăţirea cu nutrienţi şi creştere algală), ceea ce determină schimbarea 

compoziţiei speciilor, scăderea biodiversităţii speciilor, precum şi reducerea 

utilizării resurselor de apă (apă potabilă, recreere, etc). 

Apele subterane 

În comună, conform datelor furnizate de către DSP Botoșani sunt 651 de 

fântâni. 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 impurificării. 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 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 în timpul 

proceselor de descompunere a reziduurilor menajere(dioxid de carbon, 

hidrogen sulfurat, amoniac). Cel mai mare pericol îl reprezintă încărcările 

bacteriologice cu microorganisme patogene 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 - utilizarea frecventă în mediul rural a closetelor uscate; 

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.  
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2.10.3.  Calitatea solurilor 

 

 Solul reprezintă suportul vieţii omeneşti şi a bunăstării. Solul oferă 

ancorare rădăcinilor, reţine apa îndeajuns ca plantele să se poată folosi de ea, 

şi stochează nutrienţii care menţin viaţa. Solul este mediul de viaţă pentru 

nenumărate microorganisme, ce desfăşoară multiple transformari biochimice, 

începând de la fixarea azotului atmosferic până la descompunerea materiei 

organice. Astfel, 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. 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. Comuna Cândești 

beneficiază de condiţii optime de dezvoltare a agriculturii.  Principalele tipuri 

de sol ce caracterizează comuna Cândeşti sunt brune de pădure şi cenuşii de 

pădure. 

- Solurile brune de pădure se caracterizează prin fertilitate mijlocie, sunt 

propice cultivării grâului, porumbului, cartofului, plantelor de nutreţ, 

păşunilor, fâneţelor şi livezilor; 

- Soluri cerniziomoide levigate se caracterizează prin fertilitate ridicată, sunt 

propice cultivării cerealelor şi plantelor tehnice; 
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- Soluri cenuşii de pădure se caracterizează prin fertilitate bună, sunt propice 

cultivării porumbului, cartofului şi ovăzului; 

- Soluri aluviale şi coluviosoluri se caracterizează pein fertilitate ridicată 

datorată conţunutului ridicat de substanţe nutritive (humus), regimului hidric 

şi trofic favorabil. 

 Cea mai mare parte din suprafaţa totală este ocupată de solurile 

brune de pădure, cu fertilitate medie spre bună, fiind folosite intens pentru 

culturile de câmp, cu un conţinut mai mic de humus, ultimile, folosite pentru 

pajişti naturale şi fâneţe cultivate. În ceea ce priveşte aciditatea solului 

aceasta este moderată potrivit zonei de podiş. Acest mediu geografic de 

regiune deluroasă cu soluri brune de pădure, este proielnic agriculturii şi în 

special dezvoltării pomiculturii. Suprafaţa ocupată de ape este de 29ha. 

Comuna Cândeşti se confruntă cu alunecările de teren ce apar frecvent în 

zonele de deal şi podiş pe văile străbătute de râuri sau pe pantele acestora, 

fiind predominante în podişul Fălticenilor (Preuteşti, Vultureşti, Cândeşti).                                                                                                                                  

 

2.10.4.   Vegetaţia şi fauna  

 

 

Din punct de vedere bio-climatic, comuna Cândeşti aparţine zonei 

vegetaţiei de stepă cu influenţe de silvostepă, comuna beneficiind de prezenţa 

unei restrânse suprafeţe împădurite, pădurea fiind formată din stejar 

pedunculat, jugastru, ulm, tei, cireş sălbatic. 

 

Vegetaţia naturală a comunei Cândeşti, caracteristică zonei de silvostepă, 

cu păduri şleauri de gorun şi pajişti stepice, ca şi biotopurile caracteristice 

acestora au fost modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane: 

desţeleniri, defrişări, lucrări ameliorative, chimizare, păşunat intensiv, etc. 

Ca urmare a defrişărilor, în timp, vegetaţia forestieră s-a diminuat atât 

din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. În acelaşi timp, valorificarea 

selectivă a speciilor forestiere a determinat exploatarea speciilor valoroase, 

determinând astfel scăderea calităţii fondului forestier prin menţinerea 

speciilor şi exemplarelor mai puţin valoroase. Referitor la calitatea pajiştilor şi 

fâneţelor spontane, acestea au fost majoritar înlocuite de culturile agricole, 

sau sunt utilizate pentru păşunat. În timp, neîntreţinerea şi exploatarea la 

întâmplare au condus la reducerea numărului şi vitalităţii speciilor ierboase, 

înmulţirea plantelor ruderale (buruieni) şi la diminuarea calităţii covorului 
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ierbos al pajiştilor. Defrişările şi desţelenirile practicate, uneori fără 

discernământ, în vederea extinderii culturilor agricole, au diminuat suprafeţele 

ocupate de păduri şi pajişti naturale. Aceste acţiuni au declanşat reacţii 

negative asupra celorlalte componente naturale: creşterea gradului de 

continentalism şi stepizarea climatului, reducerea debitelor apelor subterane 

şi de suprafaţă, creşterea torenţialităţii şi a eroziunii etc. Ca şi vegetaţia, fauna 

din acest teritoriu a suferit ca urmare a presiunilor exercitate de activităţile 

antropice care au determinat restrângerea arealelor, modificarea componenţei 

populaţiilor şi a habitatelor, reducerea numerică a numărului de specii. 

Datorită rolului important al faunei în menţinerea echilibrului biologic al 

biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, 

prin instituirea de protecţii speciale pentru speciile vulnerabile sau periclitate. 

Conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice constituie o 

condiţie a dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării 

a scăzut şi protecţia naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile 

de dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuşi sub ameninţarea unui mare 

număr de factori perturbatori.   

 Dintre mamifere sunt reprezentate cervidele. Căprioarele (Capreolus 

capreolus) s-au înmulţit datorită măsurilor de protecţie şi vânării raţionale. 

Suidele, reprezentate prin porc mistreţ (Sus scofa), sunt întâlnite foarte rar şi 

în număr mic de exemplare, având o densitate foarte redusă, lupul (Canis 

lupus), deşi prezent în trecut, astăzi nu este semnalat în teritoriu, iar vulpea 

(Canis vulpes), este în număr tot mai redus, datorită acţiunilor de combatere 

prea brutală, omiţându-se rolul ei în echilibrul ecosistemic. 

Mustindele(dihorii) sunt bine reprezentaţi prin nevăstuică(Mustella 

nivalis), dihor(Mustella putorius), jderul de piatră(Marthes foina); o prezenţă 

relativ bună o are viezurele sau bursucul(Meles meles). 

 Rozătoarele, foarte bine reprezentate pe teritoriul comunei, indică un 

fenomen avansat de stepizare antropică. Dintre acestea mai caracteristice 

sunt: hârciogul(Cricetus cricetus), şoarecele scurmător(Clethrionomzs 

glareclus), şoarecele gulerat (Aposemus flavicollis). O frecvenţă apreciabilă o 

au iepurii (Lepus europaecus), care ating o densitate de 10-20 exemplare la 

100 ha. 

 Păsările se găsesc în număr destus de mare. Dintre cele mai des întâlnite 

pe teritoriul comunei Cândeşti menţionăm: coţofana(pica pica), 

stăncuţa(Corvus monedula), cioara(orvus cornix), mai rar corbul, gaiţa.  
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2.11.  Infrastructura educaţională 

Conform Listei unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul 

Botoşani, în comuna Cândești funcţionează următoarele unităţi de 

învăţământ:  

Învăţământul preşcolar: 

-Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1, VIȚCANI, CÂNDEȘTI.  
  

Învăţământul primar şi gimnazial: 

-Şcoala gimnazială Nr. 1, CÂNDEȘTI,  CÂNDEȘTI.  

-Şcoala primară Nr. 1, TALPA, CÂNDEȘTI. 
-Școala primară VIȚCANI, CÂNDEȘTI. 

  
Conform datelor furnizate de Direcţia de statistică a judeţului Botoşani situaţia 

elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial, ca şi a personalului 
didactic în comuna Cândești este următoarea: 

 
Copii înscrişi în grădiniţe                                                               70 

Elevi înscrişi – total                                                                     191 
Elevi înscrişi în învăţământ primar şi gimnazial                              191 

Elevi înscrişi în învăţământ primar                                                 92 
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial                                             99 

Personal didactic – total                                                                19 
Personal didactic în învăţământ preşcolar                                         3 

Personal didactic în învăţământ primar şi gimnazial                         16 

Personal didactic în învăţământ primar                                             6 
Personal didactic în învăţământ gimnazial                                       10 

Săli de clasă și cabinete școlare                                                     11 
Ateliere școlare                                                                              1 

Terenuri de sport                                                                           1 
PC – total                                                                                    25 

 
  

2.12. Infrastructura sanitară  

 

  Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, 

pe teritoriul comunei Cândești, serviciile de asistenţă medicală sunt asigurate 

de următoarele dotări şi cadre medicale:  

Medici – proprietate privată – persoane                                            1 
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Medici de familie – proprietate privată – persoane                             1 

Personal sanitar mediu – proprietate privată – persoane                    1 

Personal mediu sanitar – proprietate public  - persoane                     1 

Cabinete medicale de familie – proprietate privată – număr               1                        

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Fişa localităţii 

2.13.  Cultura – artă - lăcaşe de cult 

 

Cele mai importante elemente ale potenţialului cultural sunt 

monumentele istorice de interes local. Astfel, conform Listei Monumentelor 

Istorice a judeţului Botoşani, în comuna Cândești nu se află monumente 

istorice. 

 

Monumentele arheologice din comuna Cândești 

Pe teritoriul administrativ al comunei Cândești,  "Repertoriul arheologic 

al judeţului Botoşani” elaborat în 1976, de către Institutul de Arheologie 

Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Istorie şi Arheologie laşi, 

menţionează în sens mai larg, perimetrele de interes arheologic şi paleo-

istoric identificate ca atare, declarate zone protejate şi înscrise în 

Repertoriul Arheologic Naţional sunt: 

 

 

38198.01.01 

Așezarea medievală de la 
Cîndești - Vatra satului I 
/ ansamblu anonim 
(Categorie: locuire civilă) 
(Tip: Așezare) 

sat Cândești, 
comuna Cândești 

Vatra 
satului I 

 

înv. 
Moroșanu 
Gheorghe 
1973 

47.91938°N 
26.19423°E 

38198.02.01 

Așezarea medievală de la 
Cîndești-Vatra Satului II 
/ ansamblu anonim 
(Categorie: locuire civilă) 
(Tip: Așezare) 

sat Cândești, 
comuna Cândești 

Vatra 
Satului 
II 

 
prof. Bâlbă 
Traian 
1973 

47.9147°N 
26.20903°E 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_C#/maplink/241
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_C#/maplink/241
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_C#/maplink/243
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_C#/maplink/243
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38189.01.01 

Movilă la Călinești-Dealul 
Pietrișului 
/ ansamblu anonim 
(Categorie: descoperire funerară) 
(Tip: Tumul) 

sat Călinești, 
comuna Cândești 

Dealul 
Pietrișului 

 
O.L. 
Șovan 
2009 

47.91839°N 
26.24112°E 

 

38232.01.01 

Movilă la Vițcani I 
/ ansamblu anonim 
(Categorie: descoperire funerară) 
(Tip: Tumul) 

sat Vițcani, 
comuna Cândești 

Vițcani 
I 

 
O.L. 
Șovan 
2009 

47.94854°N 
26.21878°E 

38232.02.01 

Movilă la Vițcani II 
/ ansamblu anonim 
(Categorie: descoperire funerară) 
(Tip: Tumul) 

sat Vițcani, 
comuna Cândești 

Vițcani 
II 

 
O.L. 
Șovan 
2009 

47.94461°N 
26.22363°E 

 

 

 

Cultură şi artă 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, pe 

teritoriul comunei Cândești infrastructura pentru cultură şi artă arată astfel: 

Biblioteci – total – număr                                                                1 

Biblioteci publice – număr                                                               1 

Volume existente în biblioteci – număr                                       5423 

Cititori active la biblioteci – număr                                               215 

Volume eliberate – număr                                                           840 

 

Tradiţii şi obiceiuri 

O tradiţie specifică în mediul rural o reprezintă hramurile bisericilor din 

fiecare sat. Se practică de asemenea tradiţiile de iarnă – vestirea Anului Nou 

când grupuri de urători vizitează gospodăriile localnicilor anunţând venirea 

Noului An pentru care sunt răsplătiţi de gazde, cu colaci şi bani, iar a doua zi 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C4%83line%C8%99ti,_Boto%C8%99ani&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_C#/maplink/473
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_C#/maplink/473
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vi%C8%9Bcani,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_V#/maplink/155
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_V#/maplink/155
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vi%C8%9Bcani,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C3%A2nde%C8%99ti,_Boto%C8%99ani
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_V#/maplink/157
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_siturilor_arheologice_din_jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_-_V#/maplink/157
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aceleaşi grupuri se constituie în grupe de semănători care vizitează din nou 

gospodăriile pentru care sunt răsplătiţi cu mere, nuci. Tot în seara de 31 

decembrie în toate satele comunei se constituie benzi / cete cum ar fi Banda 

lui Jianu, Banda lui Terente, banda lui Coroi. 

Dacă faptele oamenilor pot fi surprinse şi analizate pînă în cele mai mici 

amănunte, nu tot aşa se întîmplă cu partea care priveşte sufletul omului. 

Latura cea mai delicată este desigur trăirea intimă a omului care se 

manifestă în obiceiuri, credinţe şi superstiţii. Aceste manifestări le întîlnim 

exprimate prin unele practici, prin cîntece melodice, prin hăuliri, prin jocuri, 

prin bocete, prin descîntece, prin vrăjuri, etc., toate prilejuite de bucurii, de 

împliniri, de dor şi dragoste, de necazuri şi dureri cu supărări Acestea 

(obiceiurile, credinţele şi superstiţiile), în cursul vremurilor evoluează şi ele, 

unele se pierd, altele le iau locul, unele capătă noi sensuri, din altele nasc 

chiar discipline ştiinţifice - paradoxal, nu ?!  Astfel, despre seara ajunului de 

„An Nou", eleva Stratica L. ne spune: „După obiceiurile şi datinele 

strămoşilor noştri, în ajunul Anului Nou şi Sfîntul Vasile, la noi la Cândeşti, 

sînt felurite obiceiuri şi voi înfăţişa doar o parte din acestea: 

Copiii, cîte unul, cîte doi şi uneori mai mulţi, în general, băieţi mai cu seamă, 

înarmaţi cu un clopoţel ca şi cu alte instrumente, cum ar fi fluierul, cobza, 

capra, căluţul, „buhaiul", ursul, baba, moşneagul, ţiganul şi te miri ce mai 

născocesc - fiindcă, să mai spun că ajunul Anului Nou este şi seara tuturor 

născocirilor, nici nu-ţi trece prin cap peste ce poţi da - umblă pe la ferestrele 

gospodarilor şi „ură". 

Trebuie să mai notez că, aceste urături, două nu-s la fel. Toate-s nişte 

variante pe aceleaşi teme: „Ahou! Ahou! De Anul Nou şi la mulţi ani!". 

Deosebit de copiii mici şi flăcăiandri singuratici ori în doi, trei pînă la patru, 

pe sat, se formează o aşa numită bandă mare alcătuită din flăcăi tineri şi 

chiar tineri însuraţi mai proaspeţi. „Banda" e condusă de „calfe" care, de 

obicei, sînt şi urători şi „casieri" îmbrăcaţi în haine obişnuite şi înzestraţi cu 

clopoţei, zurgălăi şi chiar talănci, ceilalţi sînt mascaţi în: ţiganul care bate 

într-un fier cu ciocanul, ţiganca care „ghiceşte" în ghioc partea şi norocul 

cuiva, baba care poartă o căldare spartă ce face zgomot, cu furca la brîu şi 

nu fără „gheb" în spinare, unul dintre mascaţi poartă de lanţ ursul care 

mornîie, alt mascat joacă capra (căpriţa, cum o mai desmiardă în strigăturile 

sale: „hai, căpriţă! hai căpriţa mea! draga mea căpriţă că eu ţi-oi da, hai 

căpriţă, draga mea"), desigur, nici căpriţa nu se lasă prea mult rugată, ci 

mereu îi tot răspunde tot jucînd cu un behăit. Capra-i îmbrăcată cu o 

„prostire" (cearşaf) albă, alţi mascaţi în ofiţeri călare pe „căiuţi" îşi joacă 
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căiuţii ce nechează aprig şi deasemeni cu strigături în versuri: „Di! Căluţul 

tatii ." Atît capra cît şi căiuţii sînt împodobiţi cu hîrtie colorată, predominant 

culori vii, mai ales nu lipseşte culoarea roşie, galbenă, albastră, argintie, 

aurie. Băieţii sînt îmbrăcaţi în alb cu cămăşi lungi şi pantaloni, încinşi cu 

brîie, pe cap poartă şăpci cu margine roşie şi împodobite cu diferite pene pe 

margine, faţa le este mascată, au favoriţi şi mustăţi, obrajii îi au îmbujoraţi 

în roşu. Băieţii cîntă din fluiere şi cimpoaie, unul poartă „buhaiul" şi, 

trăgîndu-l de coadă, acesta „rage". Nu lipseşte muzica, de obicei, cu 

instrumente de suflat, cîntă tare, „ofiţerii" dau comanda din şuerători şi 

întreaga desfăşurare ca „petrecere" are loc în ograda omului şi fiecare din 

„bandă" îşi cunoaşte bine „rolul" său, cu toţii împreună, în acelaşi timp îşi 

împlinesc rolurile atît timp cît ţine „urătura". „Urătura" terminată şi la ultimul 

„Ahou!" spus de urători, ca la un semnal dat, toată lumea încetează, se face 

linişte, se aude doar vocea gazdei, care făcînd „plata", mulţumeşte pentru 

marea cinste ce i-a fost făcută casei sale din partea „bandei" de a nu-i 

înconjura casa sa şi, cu: „Să trăiţi băieţi şi să veniţi şi la anul!", „banda" 

trece la casa următoare, unde se repetă „urătura" ca şi întregul joc, care 

este programat pentru fiecare casă din sat. Toată noaptea se continuă pînă 

la terminare. Nu rămîne nici o casă „neurată". A doua zi, adică de An Nou, 

copiii umblă din casă în casă cu boabe de grîu sau alte seminţe cu 

„semănatul". Acestora li se oferă mere, nuci, zahăr, colaci, plăcinte şi bani 

mărunţi". Desigur, „banda" descrisă sumar, nu este una singură pe sat şi nu 

se aseamănă una cu alta. Aici întîlnim tot felul de fantezii.  Nu-i fără interes 

de amintit că în noaptea de ajun de An Nou se veghează, ca toată lumea să 

fie şi trează întreg anul. Unii veghează pîlpîirile „comorilor", despre care 

legendele spun că dau flacără roşietică acolo unde se află comoara. Urmează 

5 ianuarie, ajunul „Iordanului" cînd sînt pregătite bucate de post: grîu fiert, 

găluşte (sarmale), bob fiert, pierje fierte, colaci împletiţi, plăcinte. Masa din 

casă este gătită într-un anume fel.  Astfel gătită casa aşteaptă vizita 

preotului, care vine însoţit de cîntăreţ (dascăl), palamar, copii, care prin 

strigătul lor de: „kiralăisea" vestesc venirea preotului la „bobotează". 

Primirea preotului se face cu un anumit ceremonial. Gazda casei aprinde 

lumînarea mare şi cu ea aprinsă, ferind flacăra de bătaia vîntului, să nu se 

stingă, iese întru întîmpinarea preotului, care vine îmbrăcat în patrafir peste 

reverendă, avînd într-o mînă un pămătuf de busuioc pe care-l moaie în cofa 

cu apă sfinţită, pe care o poartă palamarul şi, binecuvîntînd casa şi pe cei 

din casă, vesteşte Botezul Domnului, stropeşte cu apa sfinţită casa, pe cei 

din casă şi binecuvîntează bucatele de pe masă. La sfîrşitul vizitei preotului, 
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gazda cu lumînarea în mînă aprinsă iese în faţa preotului şi îl conduce cu 

lumînarea aprinsă pînă în pragul casei vecinului, unde, vecinul şi el la rîndul 

lui, iese întru întîmpinarea celor ce vin, deasemeni, cu lumînarea aprinsă 

luîndu-şi vestitorii botezului în primire. De obicei, cei din casă, pînă la vizita 

preotului ajunează şi numai după plecarea vizitatorilor, întreaga familie stă 

la masă. A doua zi, de Iordan, gazda casei şi familia sa au a merge la biserică 

cu lumînarea cea mare, coşiţa sau borcanul (cană mare pentru apă) cu 

pămătuful de busuioc, cu iască, chiar şi tămîie. La terminarea serviciului 

religios, după sfinţirea apei şi de obicei a crucii din gheaţă, oamenii iau apă, 

aprind lumînările, iasca şi venind spre casele lor (mai în vechime, azi s-a 

mai pierdut din acest obicei) strigă în cor: „Kiralăisa". Ajunşi acasă, omul cu 

lumînarea poposeşte mai întîi la grajd, afumă cu iască şi lumînarea aprinsă 

vitele din grajd, face cu lumînarea aprinsă semnul crucii pîrlind cu flacăra 

lumînării grinda grajdului în semn de cruce şi apoi şi grinda casei, stropeşte 

peste tot cu apă sfinţită, bea şi familia din această apă, după acest 

ceremonial, familia s-aşază la masă unde, de astă dată bucatele sînt altele 

decît cele din ajun, adică, bucatelor din ajun li se mai adaugă răcituri şi 

bucate pregătite pentru zile de „frupt". Cît ţine masa, lumînarea arde aşa 

cum a fost adusă de la biserică. Mai trebuie notat că des-de-dimineaţă, 

înainte de a fi venit în casă cineva străin de casă, se aducea ca musafir, un 

prim musafir al casei şi al familiei, o vită din grajd, căreia membrii familiei îi 

ofereau mîncare din mînă. După această vizită „musafirul" era condus cu 

alai de familie, mai ales de cei mici, pînă în grajd. Parte de această 

„musafirie" o avea vaca, calul (dacă bineînţeles se întîmpla să fie prezent în 

grajd), oaia sau chiar scroafa, ori purcei (de se aflau). Aceştia erau mângîiaţi 

cu mult drag de mâini şi degetuţe plăpînde ale micilor din familie, cu multă 

bucurie, de-a-dreptul, li se putea citi fericirea în ochii lor. In timpul acestor 

zile de praznic şi sărbătoare, au loc în sat jocuri şi petreceri, unde tinerii au 

prilejul să se vadă, să se cunoască, să se împrietenească, să-şi comunice 

informaţii şi păreri, să se distreze, să se îndrăgostească şi să-şi urzească 

planuri de viitor. 

Acelaşi rol îl au şi întîlnirile de la prăznuirile de onomastice de Iordan şi 

Sfîntul Ioan de la 7 ianuarie. Odată trecută şi ziua Sf. Ioan, se încheie şi 

sărbătorile cînd, acel fîn despre care am spus că se aşterne pe masă şi 

scaune, se strînge binişor şi se oferă spre mîncare pentru animalele din 

grajdul omului. De aici înainte, încep „cîşlegile" (carnavalul) pînă la postul 

Paştelui. In acest timp au loc nunţi, se întemeiază noi familii. Ceea ce este 

notabil, este abţinerea  gospodinelor de a face spălătură mare de rufe, pe 
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timp de două săptămîni de la Iordan, cu motivaţia că apele sînt sfinţite şi nu 

se cade a le spurca. (Dacă aruncăm o privire asupra universului din zilele 

noastre cînd se ridică problema tot mai pregnant cu „poluarea apelor" 

descoperim semnificaţia acestei „morale" al acestui obicei şi credinţă, ori 

superstiţie - poate toate la un loc - ne punem întrebarea: - De unde vine 

ideea „apelor sfinţite" şi mai ales „să nu fie spurcate". - 

N.N.). Inainte de Paşti, cu şapte săptămîni începe postul Paştelui mai întîi, 

cu o săptămînă pentru „lăsat de carne", iar apoi, o săptămînă „lăsat de 

brînză", după care apoi, începe postul mare, cu săptămîna ultimă de 

dinaintea Paştelui denumită „mare". In timpul postului nu se fac nunţi, 

petreceri, jocuri în sat şi se observă strict respectarea postului în ce priveşte 

mîncarea ca şi alte activităţi cu respectarea sobrietăţii şi evlaviei. Intre timp, 

spre primăvară, în martie, vine ziua Sf. Alexei omul lui Dumnezeu, 

sărbătoarea vestind venirea mugurilor de primăvară, cînd se face curăţenie 

prin ogrăzi, se mătură şi se strînge gunoiul rămas după topirea zăpezilor şi 

se dă foc acestuia. Credinţa este că Alexei aduce muguri de primăvară. Focul 

se face pentru a fugări şerpii de lîngă casa omului şi a aduce purificarea prin 

ardere. De ziua de 2 februarie este legată credinţa care spune că „ursul iese 

din vizuina sa şi deşi vede umbra sa, nu se mai întoarce în vizuină, de unde 

nu, revine în vizuină unde mai stă încă şase săptămîni". Aici este vorba de 

razele solare şi credinţa că în ziua de 2 februarie fiind însorită, primăvara nu 

mai întîrzie, de unde nu, vom mai avea de a face cu zilele de iarnă. De la 1 

la 12 martie sînt zilele babei cu cele 12 cojoace pe care şi le dezbracă în 

fiecare zi cîte unul, cu acele zile cu timp schimbător. Sunt de notat zilele de 

25 martie „Buna Vestire", la 9 martie „cei 40 de mucenici", „Duminica 

Floriilor", „Joia Mare", „Vinerea Mare" cu obiceiuri ca acelea că se mănîncă 

peşte, se fac „mucenici", se ciocnesc „40 de păhăruţe", se împodobesc 

casele cu salcie îmbobocită „cu mîţişori", se ajunează (post total o zi 

întreagă), se duce o viaţă cît mai sobră, în sfîrşit se pregăteşte omul şi prin 

„spovedanie" şi „împărtăşanie" sufleteşte şi trupeşte să primească 

„Invierea". La 23 aprilie, sfîntul Gheorghe este primit cu obiceiul de a pune 

„brazde" la poarta şi la uşa de intrare în casă, brazde de iarbă în care se 

înfing crengi de salcie verde. Tot de sf. Gheorghe este obiceiul de a se urzica, 

mai cu seamă fetele. Sărbătorile Paştelui vin cu sumedenie de obiceiuri 

împletite cu manifestări religioase. Cu două zile înainte de Paşti, încep 

pregătirile, cu osebire coptul de pască, cozonaci (acestea, cu multă migală 

şi iscusinţă neîntrecută în forme foarte variate), gătitul bucatelor, vopsitul 

ouălor, grijitul şi primenitul din casă, toată lumea se pregăteşte şi aşteaptă 
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un eveniment important din viaţa lor: „grijania trupească ca şi sufletească"! 

Pentru ziua I-a de Paşti, fiecare familie îşi pregăteşte „coşu" cu tot felul de 

bunătăţi, măestrit împodobit, de unde nu lipseşte mai nimic din cîte produce 

omul şi de cîte se foloseşte pentru hrana sa, şi astfel împodobit acest „coş" 

prevăzut şi cu o lumânare mare, este adus la biserică. Sătenii se aşază pe 

două rînduri, coş lîngă coş, om lîngă om, aceste două rînduri, faţă în faţă cu 

distanţa dintre ele de 3-4m, şi, cînd totul este pavoazat, oamenii îmbrăcaţi 

de sărbătoare, coşurile faţă în faţă cu lumînările aprinse, toate, după 

isprăvirea slujbei de înviere de Paşti, în revărsat de zori de zi de primăvară 

şi dacă-i şi timp prielnic, şi acest ceremonial are loc în ograda bisericii sub 

cerul liber cu bolta înstelată, prezintă un tablou de neuitat pentru oricine 

care a participat la un asemenea moment. E sublim şi înălţător. Întreaga 

suflare participă şi inima vibrează şi se înalţă. Aceste bunătăţi expuse 

primesc binecuvîntarea cerului, sînt stropite cu pămătuful de busuioc dintr-

un capăt la altul, fiecare în parte şi „cădelniţate" cu tămîie fumegândă de 

preotul îmbrăcat în odăjdii, aşa cum se cuvine momentului, binecuvîntînd în 

rugăciunile sale toate şi pe toţi. „Coşul" este apoi adus acasă şi familia se 

înfruptă din aceste bunătăţi cîteva zile în şir cu pască, cozonaci, ouă roşii ca 

şi alte bunătăţi sfinţite. În casă, în ziua de Paşti, dimineaţa, toată lumea se 

spală avînd în apa din care se spală oul „închestrit" şi banul, fie un galben 

de aur, fie un ban de argint. Fiecare lucru îşi are semnificaţia sa. Prima zi de 

Paşti, după amiază, este rezervată cultului morţilor. Îndată după masă, mic 

cu mare, se adună în cimitirul satului unde petrec cîteva ore povestind, unii 

depănîndu-şi amintirile, despre care şi din care se trage, care şi ce neamuri 

mai are, care şi pe unde mai este, se „ciocnesc" ouă, copiii se joacă. A doua 

zi, este obiceiul „scăldatul fetelor" şi nu rare ori intră la rînd şi tinerele 

neveste. Au loc multe glume. Fetelor li se toarnă apă pe cap, cîteodată, mai 

în glumă, mai în serios, cîte o căldare de apă fie de la izvorul care curge, fie 

de la fîntînă. Pentru treaba asta, fetele fac un fel de „plată", oferă băieţilor, 

care le „scaldă" ouă roşi, încondeiate frumos, cozonaci, pască şi chiar 

băutură. Se face mare haz la acest „scăldat". În a treia zi, la horă, fetele 

trebuiau să depună într-un mare vas din mijlocul horei, anume pus acolo, 

ouă încondeiate frumos. Acestea serveau „băitanilor" de la horă ca hrană la 

veselia ce urma, unde nu lipseau nici fetele şi cu toţi ai lor. La o săptămînă 

după Paşti, anume, în prima zi de luni, Teodor V. ne spune despre obiceiul 

„şoricăritul": „Şoricăria" este un vechi obicei din moşi-strămoşi păstrat şi în 

zilele noastre. În prima zi de luni după Paşti, femeile mai cu seamă, iau 

băutură, ouă, pască, cozonaci, slănină, usturoi, etc. - ce-a mai rămas de la 
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Paşti - şi merg în cîmp departe de casele lor. Aici, în jur de 15 femei, s-aşază 

în cerc şi se „cinstesc", spun diferite glume şi că şoarecii să se ducă de la 

casele lor, de la gospodăriile lor şi să rămînă în cîmp. Această reuniune are 

loc după masă şi durează cîteva ore în aer liber. La terminare, femeile 

scutură firmiturile şi resturile de mîncare, pe care, le lasă şoarecilor şi se 

întorc acasă". La 40 de zile, fiind înălţarea Domnului, totdeauna s-a 

sărbătorit şi ziua eroilor, se fac pregătiri ca de Paşti, cu ouă încondeiate, 

pască şi cozonaci. De la Paşti şi pînă la înălţare oamenii se salută cu: „Hristos 

a înviat!" şi „Adevărat a înviat!" iar în ziua „înălţării" salutul este: „Hristos s-

a înălţat!" şi „Adevărat s-a înălţat!" La 50 de zile de la Paşti vine „Dumineca 

Rusaliilor" cu un obicei de a împodobi casele cu crengi de tei verde şi înflorit. 

Ziua de 24 iunie „Sînzîienile", este ziua cînd se culeg flori de diferite plante 

pentru leacuri. Într-adevăr, este toiul florilor despre a căror putere de 

tămăduire, mai ales femeile bătrîne şi cu multă experienţă, cunosc multe 

taine. Înainte de sfinţii Petru şi Pavel (29 şi 30 iunie), lumea din cuprinsul 

cercetat, mai cu seamă, în vremuri trecute, ţinea post de două săptămîni, 

după care apoi, intrăm în plină vară, cînd începe culesul de-a-binelea al 

roadelor cîmpului. În Cândeşti 2, la sf. Ilie (20 iulie) şi Cândeşti 1, la sf. 

Dumitru (26 octombrie), oamenii îşi prăznuiesc „hramul", care este un prilej 

de reuniuni de rubedenii împrăştiate prin alte localităţi, prieteni, cunoscuţi 

de pretutindeni, cu un cortegiu de manifestări sărbătoreşti, cu „cinstiri" de 

fel de fel de băuturi ce predispun la bună dispoziţie şi la veselie mare, cu 

mese copioase de bunătăţi care mai de care fără cusur. Pentru aceste zile, 

oamenii se pregătesc cu mare grijă şi seriozitate, cu cheltuieli şi osteneală 

pentru aşi primi musafirii pe care îi aşteaptă un an de zile. Fiecare casă este 

grijită, gospodinele se întrec prin a-şi arăta iscusinţa lor în ce priveşte gătitul 

bucatelor, cusăturile, ţeseturile şi împodobitul casei. În sat se face horă şi 

aici vin din toate satele înconjurătoare care, toate, la rîndul lor, primesc şi 

ele musafiri la anumite zile din an. Se întîlnesc oameni din toate părţile, se 

veselesc, leagă prietenii, cunosc şi ei lume, încheagă uneori căsnicii şi 

încuscriri, şi au bucuria că trăiesc. Acest „hram" ţine două zile şi chiar trei 

zile. A doua zi după sf. Ilie, lumea din cuprinsul cercetat, ţine şi respectă 

această zi pentru ca să fie ferită de grindină, de foc, de fulgere. Acestei zile, 

i se mai spune şi „Ilie Pălie". În trecut, această zi era ţinută cu străşnicie, ca 

sărbătoare. Desigur, o reminiscenţă din vremuri imemorabile înainte de 

încreştinare şi adaptare şi pentru noua religie, tocmai pe aici, unde trăsnetul, 

focul, piatra (ghiaţa) şi tunetul sînt foarte frecvente în luna iulie şi 

aproximativ vremea cînd se prăznuieşte ziua prorocului Ilie. Al treilea post 
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de peste an pe care-l ţin oamenii, este postul sf. Maria (15 august) şi ţine 

două săptămîni. La 14 septembrie, oamenii ţin „ziua crucii" cînd, nimic din 

roadele pămîntului care are asemănarea crucii nu este de mîncat, se ţine şi 

post cu rugăciuni. Apoi, fiecare sărbătoare îşi are consemnele ei pentru 

săteni. Dar, pe lîngă Arhanghelii Mihail şi Gavril, sf. Paraschiva, sf. Dumitru, 

sf. Nicolae, sf. Andrei(30 noiembrie) aduce o notă deosebită. Cîmpul este 

deja dezvelit de verdeaţă şi mantia roadelor sale, ce trebuia făcut pentru 

viitoarele roade ale anului următor (semănatul de grîu şi secară), s-a 

terminat, omul, pe lîngă casă, aşteaptă iarna, femeile în case la treburile 

lor: torsul, scărmănatul, ţesutul ca şi alte lucrări de pregătire, mai ales 

pentru fete şi „băitanii" candidaţi la măritiş şi însurătoare. Postul Crăciunului 

este precum iarna pentru ogorul însămînţat cu grîu de toamnă „pat de 

germinaţie", întocmai aşa, pentru băieţi şi fete, aşa se face că sf. Andrei vine 

cu foarte multe vrăji. 

O altă tradiţie specifică în mediul rural o reprezintă hramurile bisericilor 

din fiecare sat. Hramul comunei se sarbatoreste pe data de 20 iulie, de Sfantul 

Ilie. În comună sunt următoarele biserici ortodoxe: în localitatea Cândești 

biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, pe data de 15 august, și 

biserica monument istoric cu hramul Sfântul Dimitrie, la data de 26 octombrie, 

în localitatea Talpa, biserica monument istoric cu Hramul Sfânta Treime și 

Biserica Nouă cu același hram, în localitatea Călinești biserica cu hramul Sfinții 

Mihail și Gavril, pe data de 8 noiembrie, în localitatea Vițcani biserica cu 

hramul Nașterea Maicii Domnului, pe data de 8 septembrie. De asemenea 

există și bisericile altor culte: în localitaea Cândesti o biserică a cultului 

penticostal, în localitatea Talpa o biserică a cultul penticostal, în localitatea 

Vițcani o biserica a cultului Creștini după Evanghelie, și o biserică a cultului 

penticostal. 

 

 2.14.  Infrastructura de turism 

 În prezent, în ciuda existenţei unor elemente valoroase ale potenţialului 

turistic, în comuna Cândești activităţile turistice nu sunt dezvoltate, turismul 

nefiind un domeniu cu o contribuţie majoră în economia locală.   

 Potenţialul natural al unei unităţi teritorial administrative este 

determinat de poziţia geografică, situarea pe anumite trepte de relief, 

prezenţa vegetaţiei forestiere, prezenţa anumitor factori naturali terapeutici, 

existenţa ariilor naturale protejate.  
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Chiar dacă comuna Cândeşti dispune de câteva obiective cu valenţe turistice, 

prezenţa acestora nu este suficientă pentru a atrage şi mai ales pentru a 

menţine turiştii în aria de studiu. Este necesară o infrastructură specific 

turistică, reprezentată de unităţi de cazare, alimentaţie publică, recreere şi 

agrement, care să prelungească un eventual popas în localitate. Cândeşti face 

parte din localităţile rurale situate în zona de deplasare de 60 minute faţă de 

municipiul Botoşani, având cu acesta relaţii de subordonare pe linie 

administrativă. Am putea menţiona următoarele obiective turistice: 

- Agroturism - zonă de vânătoare pe Lunca Siretului şi pescuit 

pe râul Siret şi pârâul Molniţa 

- Biserica din lemn din satul Cândeşti - monument istoric 

- Biserica din lemn din satul Talpa - monument istoric 

- Bisericile ortodoxe din satele Cândeşti, Viţcani, Călineşti, 

Talpa. 

Legăturile cu localităţile importante sunt asigurate de : 

Legătura cu municipiul Botoşani şi oraşul Siret este asigurată de DN 29B şi 

29C; Reţeaua de drumuri este compusă şi de drumuri de interes judeţean şi 

local. Ca utilităţi drumurile sunt dotate cu reţea de telefonie şi reţea de energie 

electrică. Legătura între centrul de comună şi celelalte  localităţi componente 

ale comunei se realizează dificil datorită îmbrăcăminţii din balast a drumurilor 

săteşti, comunale, judeţene. 

Unele sectoare din drumurile judeţene şi comunale sunt în stare precară 

de întreţinere şi nu corespund nici din punct de vedere al îmbrăcăminţii şi nici 

al caracteristicilor în profil transversal şi a asigurării vizibilităţii. Intersecţiile 

străzilor principale atât cu D.J. sau D.C.,  cât şi a drumurilor secundare cu 

străzile principale (în extravilan clasificate drumuri comunale) sunt de asemeni 

necorespunzătoare. Situaţia prezentă necesită refacerea îmbrăcăminţii 

drumurilor rutiere pe portiunile afectate, precum şi a podurilor ce asigură 

legăturile peste pâraie din teritoriul comunei. 

Transportul în comun se realizează cu maxi-taxi şi autobuze înspre şi 

dinspre Siret, Bucecea, Botoşani. Datorită infrastructurii precare a drumurilor, 

transportul se realizează şi cu atelaje trase de cai. 

 

2.15.   Asistenţa socială 
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Primăria Cândești nu are în acest moment un serviciu public de asistenţă 

socială atestat. Există un asistent social, rolul acestuia fiind de a face anchete 

sociale pentru acordarea ajutorului social şi a altor ajutoare sociale de stat. 

În condiţiile date, este necesară construirea de la zero a unui serviciu 

public de asistenţă socială pentru a putea furniza în cadru legal servicii sociale. 

Furnizarea de servicii sociale implică respectarea standardelor impuse de 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Acest 

lucru necesită acreditarea serviciului înfiinţat de către Direcţia Judeţeană 

abilitată. Acreditarea se face pe baza înaintării unei documentaţii de 

acreditare. Cert este ca orice finanţare nerambursabilă în domeniul serviciilor 

sociale nu se poate obţine fără ca serviciul social al primăriei să fie acreditat. 

Acest serviciu va identifica nevoile de asistenţă socială locale. Dintr-o 

analiză sumară se constată o pondere ridicată a populaţiei în vârstă şi din 

acest motiv serviciile vor fi canalizate spre îngrijiri la domiciliu şi spre 

realizarea unui azil de bătrâni. O altă direcţie care trebuie dezvoltată este cea 

a unui centru de zi pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi din tară, cu rolul 

de a preîntâmpina deviaţia juvenilă, centru în care elevii sa-si facă temele, 

fiind asistati în acest sens si să aibă facilităti de petrecere a timpului liber: 

calculator, internet, sală de sport, etc. În acelaşi timp, este evident că 

furnizarea unor servicii sociale de calitate presupune implicarea întregii 

comunităţi şi aici trebuie stimulate parteneriatele cu diversele culte, parohii şi 

ONG-uri, existând deja iniţiative în acest sens prin implicarea bisericii 

ortodoxe şi prin sprijinul oferit de autorităţile locale. Aceste entităţi potenţiale 

furnizoare de servicii sociale trebuie întâi identificate, pentru ca apoi să devină 

administratorii unor astfel de activităţi. Acest mod de organizare ar reduce 

costurile, şi precedentul este deja creat prin colaborarea cu bisericile. După 

ce aceste servicii vor fi puse în stare de funcţionare, ar urma ca ele să fie 

externalizate către diverşi furnizori. Ar mai fi de adăugat existenţa unei 

comunităţi importante de persoane cu venituri reduse care au grave probleme 

sociale ce trebuie rezolvate. Descrierea activităţilor ce trebuie întreprinse: 

a) Dezvoltarea serviciului public de asistenţă socială 

b) Efectuarea unei analize a nevoilor de asistenţă socială în comună 

c) Elaborarea unui plan de servicii sociale la nivel de comunitate 

d) Înfiinţarea serviciului pentru îngrijiri la domiciliu 

e) Înfiinţarea unui centru social de zi pentru persoane în dificultate (persoane 

fără adăpost, victime ale violentei domestice, copii abandonaţi). 
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2.16.  Populaţia, locuinţe, forţa de muncă 

2.16.1. Populaţia 

  Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, pe 

teritoriul comunei Cândești situaţia locuitorilor se prezintă astfel: 

- Populaţia stabilă totală la 1 iulie      –                                      2172 

- Populaţia stabilă femei la 1 iulie       –                                      1125 

- Populaţia legală – total la 1 iulie   –                                         2174 

- Populația stabilă – total, la 1 ianuarie -                                    2167 

- Populaţia stabilă femei la 1 ianuarie  –                                     1118 

- Născuţi vii                                     -                                          10 

- Născuţi morţi                                 -                                            - 

- Decedaţi total                                -                                          34 

- Decedaţi sub un an                         -                                            - 

- Căsătorii                                        -                                          12 

- Divorţuri                                        -                                            1 

- Stabiliri de reşedinţă în localitate       -                                        19 

la 1 ianuarie(până în 2000 la 1 iulie)     

-Plecări cu reşedinţa din localitate         -                                       20 

la 1 ianuarie(până în 2000 la 1 iulie)     

2.16.2. Locuinţe, teritoriu etc.  

Locuinţe existente – total – număr                                               991 

Locuinţe în proprietate majoritară de stat – număr                            2 

Locuinţe în proprietate majoritar privată  - număr                         989 

Suprafaţă locuibilă – total – mp                                               39860 

Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritară de stat – mp                 72 
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Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritar privată – mp             39788 

2.16.3. Forţa de muncă 

Salariaţi - total – număr mediu                                                      56 

Număr mediu sal. în agr, silvicultură și pescuit                                 3 

Număr mediu salariaţi în construcții                                                 4 

Număr mediu salariaţi în comerţ, reparaţii auto-moto                       4 

Nr. mediu salariați în hoteluri și restaurante                                     1 

Număr mediu  salariaţi în act. profesionale științifice și tehnice           1                                     

Număr mediu sal. în adm. publică şi ap., asig. sociale publice          10 

Număr mediu salariaţi în învăţământ                                             24 

Număr mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă socială                       9 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului – total                    41 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului – femei                    8 

Numărul şomerilor înregistraţila sfârşitul anului – bărbţi                   33 

2.17. Agricultura 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, pe 

teritoriul comunei Cândești  situaţia  agriculturii arată astfel: 

Suprafaţa totală - ha                                                                 4235 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă total – ha                  3415 

Suprafaţa arabilă – total – ha                                                    2897 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole – total – ha                       29 

Suprafaţa păşunilor – total – ha                                                   445 

Suprafaţa fâneţelor – total – ha                                                     44 

Suprafaţa cu terenuri neagricole – total – ha                                 820 

Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie – total – ha            94 
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Suprafaţa cu ape şi bălţi – total – ha                                            462 

Suprafaţa ocupată cu construcţii – total – ha                                111 

Suprafaţa – căi de comunicaţie şi căi ferate – ha                             85 

Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive – total – ha            68 

Suprafaţa totală – proprietate privată – ha                                 3478 

Suprafaţa agricolă – proprietate privată - ha                               3239 

Suprafaţa arabilă – proprietate privată – ha                                2721 

Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole – proprietate privată - ha   29 

Suprafaţa păşunilor – proprietate privată – ha                              445 

Suprafaţa fâneţelor – proprietate privată – ha                                44 

Suprafaţa cu terenuri neagricole – proprietate privată – ha            239 

Suprf. cu păduri si alte ter. cu veget. forestieră – pr. priv. – ha        58 

Suprafaţa cu ape şi bălţi – proprietate privată – ha                         34 

Suprafaţa ocupată cu construcţii – proprietate privată – ha              80 

Suprafaţa cu terenuri degradate şi neprod. – propr. privată – ha      67 

        Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani  

Suprafaţa ocupată de livezi este de 29ha, comuna Cândești nu deţine 

plantaţii viticole.  Livezile sunt răspândite, pe suprafeţe mici, în grădinile şi 

gospodăriile populaţiei.  

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

de sămânţă selecţionată, datorită mai ales preţului ridicat. Materialul săditor, 

ca şi seminţele, provin fie din sursele proprii (obţinute de populaţie în anii 

precedenţi) fie de la societăţi specializate care furnizează material săditor.  

Se valorifică îngrăşămintele naturale din gospodării. Referitor la 

îngrăşămintele chimice, cantitatea acestora este destul de redusă. Aplicarea 

de pesticide şi alte substanţe pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor se 

realizează sporadic, combaterea dăunătorilor având loc doar pentru culturile 

de cartof şi legume.  
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Neutilizarea mijloacelor chimice de combatere a bolilor şi a dăunătorilor 

conduce la pierderi semnificative la nivelul recoltelor. Principala cauză care a 

condus la reducerea consumului de pesticide o reprezintă creşterea 

vertiginoasă a preţurilor acestora, ceea ce a îngustat posibilitatea de 

achiziţionare a acestora de către agricultori. 

Cea mai mare producţie se înregistrează pentru cultura cerealelor 

pentru boabe, urmată de producţia de floarea soarelui şi producţia de cartofi 

şi legume. Cele mai mici producţii se înregistrează pentru cultura florii soarelui 

şi producţia de sfeclă de zahăr.  

Producţiile culturilor agricole sunt variabile atât în timp cât şi în spaţiu. 

Variabilitatea producţiei este determinată de o asociaţie de factori care 

acţionează în corelaţie. Aceştia sunt:  

-condiţiile meteorologice nefavorabile în fazele de vegetaţie (secetă); 

-proprietăţile şi caracteristicile solului (fertilitate naturală, umiditate, pantă, 

erodabilitate, textură, porozitate), care sunt diferite pentru fiecare categorie 

de sol; 

-agrotehnică deficitară; 

-resurse materiale reduse ale proprietarilor de terenuri agricole; 

-ineficienţa sau lipsa asolamentelor; 

-lipsa de experienţă a cultivatorilor în gestionarea resurselor de sol; 

-gradul de fărâmiţare a proprietăţii; 

-procesele active de alunecare în masă şi eroziunea puternică a solului,  

-lipsa unor lucrări ameliorative. 

Zootehnia şi producţia zootehnică s-a diminuat mult după anul 1989. 

Anterior anului 1989 efectivele de animale erau crescute în unităţile de 

producţie agricolă (CAP). Prin desfiinţarea unităţilor agricole, sarcina creşterii 

şeptelului de animale s-a deplasat în gospodăriile populaţiei. În general, 

creşterea efectivelor în gospodăriile populaţiei nu a compensat reducerile din 

sectorul cooperatist şi cel de stat. 

Cu privire la rasele de animale din speciile menţionate mai sus, majoritatea 

fac parte din rase comune neameliorate, cu descendenţă necunoscută. 

Bovinele sunt crescute aproape în totalitate pentru autoconsum, surplusul este 

valorificat în realizarea de produse lactate destinate pieţei urbane.  

 Rasele de ovine cel mai frecvent întâlnite şi cel mai bine adaptate 

condiţiilor zonei sunt Karakul şi Ţigaie. Rasa Karakul este de altfel specifică 
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judeţului Botoşani - Karakul de Botoşani, crescută pentru pielicele şi lapte. 

Porcii sunt crescuţi pentru autoconsum. Păsările, în majoritate găini, sunt 

crescute pentru ouă şi carne în exclusivitate pentru autoconsum. 

 

Serviciile de mecanizare şi chimizare a agriculturii sunt asigurate de prestatori 

de servicii particulari din comună, deţinători de utilaje agricole, cu care 

execută lucrări şi pentru ceilalţi proprietari de terenuri agricole din comună. 

 

2.18.  Silvicultura 

Comuna Cândești deţine o suprafaţă foarte redusă de terenuri 

împădurite, ce circa 94ha adică peste 2% din teritoriul administrativ al 

comunei.  

Având în vedere ponderea terenurilor neproductive din totalul 

terenurilor agricole, cât şi a  fenomenelor degenerative a terenului agricol- 

eroziune, ravene, alunecări de teren, zone inundabile, fenomene ce conduc la 

afectarea zonelor agricole se impun acţiuni de împădurire. 

În acest caz se estimează extinderea perimetrelor silvice, antierozionale 

cu recuperarea terenurilor neproductive prin împăduriri succesive, pădurile 

reprezentând resurse importante economice. 

Zona Cândeşti se caracterizează din punct de vedere floristic printr-o varietate 

deosebită de genuri şi specii, determinată de dispunerea localităţii în zona de 

trecere de la vegetaţia de pădure la cea de silvostepă şi luncă. Pajiştile 

naturale, primare şi secundare (post-forestiere), ocupă o suprafaţă redusă şi 

sunt în majoritatea lor situate pe terenuri în pantă supuse eroziunii şi 

degradării sub influenţa omului. 

 Factori de mediu, în special cei climatici, au un rol hotărâtor în repartiţia 

florei şi faunei. Având în vedere că teritoriul comunei Cândeşti are un climat 

de podiş, vegetaţia este de pădure de foioase, încadrându-se în zona forestieră 

a Podişului Moldovei, sub-zona de stejar - gorun. 

Vegetaţia erbacee este redusă din cauza agriculturii, menţinându-se 

unele specii ca: păiuşul, firiceaua, peliniţa, lucerna, trifoiul alb, trifoiul roşu, 

ciulinii, scaieţii, neghina, stirul, pălămida, macul, mohorul. 
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 În prezent vegetaţia naturală ocupă o suprafaţă cu mult mai redusă 

decât în trecut, datorită extinderii terenurilor de cultură. Ca specii de arbori 

este prezent fagul, gorunul şi stejarul pedunculat, alături de carpen, jugastru, 

teiul alb, arţarul, paltinul, frasinul. 

  Exploatarea şi procesarea primară a lemnului nu sunt dezvoltate, 

tehnologiile nu sunt în concordanţă cu cerinţele actuale. Activitatea de 

vânătoare este restrânsă ca urmare a reducerii suprafeţelor de pădure, 

vânătoarea fiind o necesitate pentru asigurarea hranei. Unul dintre obiectivele 

pe termen lung ale sectorului forestier îl reprezintă extinderea suprafeţei 

fondului forestier. 

2.19.  Gospodărirea apelor 

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea II – 

a – Apa, comuna Cândeşti se încadrează în categoria bazinelor hidrografice cu 

resurse specifice mai mari decât media pe ţară. De asemenea comuna se 

încadrează în zona cu resurse de apă subterană vulnerabile, care necesită 

măsuri de protecţie la poluare. 

Din punct de vedere hidrologic zona se încadrează în „Provincia 

hidrologică moldavă”, în bazinul hidrografic al Siretului, prin afluentul său  

Molniţa.  

Alimentarea pârâului este mixtă, dar sursa cea mai importantă revine 

precipitaţiilor, cu perioade de ape mari, provenite din topirea zăpezilor (lunile 

martie şi aprilie), sau al ploilor convective (lunile mai şi iunie) şi ape mici 

toamna şi iarna (alimentare preponderent subterană). 

 Creşteri ale debitelor se produc la începutul primăverii, după topirea 

zăpezii, şi vara după ploi torenţiale, zonele inundabile constituindu-le albiile 

majore. Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice şi 

conduc la concentrarea unor debite peste capacitatea de transport a albiilor. 

Inundaţiile sunt provocate de scurgerile de pe versanţi, prin concentrarea 

rapidă a unor debite generate de precipitaţii deosebite sau rezultate din 

topirea zăpezii. 

 

2.20. Industria şi comerţul 
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Caracterul predominant agricol al comunei Cândești determină ca 

principalele activităţi de natură productivă din comună să fie bazate pe 

prelucrarea produselor obţinute pe plan local din agricultură. Astfel, agenţii 

economici de pe raza comunei sunt următorii:   

UNION 

INTERNATIONAL SRL 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

CONTESS SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

6920-Activităţi de contabilitate şi audit 

financiar; consultanţă în domeniul fiscal 

ALLIAS COM SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

6920-Activităţi de contabilitate şi audit 

financiar; consultanţă în domeniul fiscal 

SEMACA SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

0141-Activităţi de servicii anexe 

agriculturii; grădinărit peisagistic 

(arhitectura peisageră) 

CREMENE GHEORGHE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0161-Activităţi auxiliare pentru 

producţia vegetală 

MARCY-MIXT SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

CÂNDEŞTEANCA SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

5211-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

CREMENE ADRIANA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

9602-Coafură şi alte activităţi de 

ţnfrumuseţare 

LUCRUL BUN SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

4120-Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale 

GRĂMIŞTEANU 

CONSTANTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe 

oleaginoase 

VATAMANIUC 

DUMITRU DAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

OMNIA CAPOFERRI 

SRL 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

4673-Comerţ cu ridicata al materialului 

lemnos şi al materialelor de construcţii 

şi echipamentelor sanitare 

AGROITALY SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

COŢOFREC ŞTEFAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe 

oleaginoase 
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VĂTUI MIHAI 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

SAVIN GHEORGHE-

EUGEN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

CIRIPAN EUGEN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

AGRO-BUCOVINA 

COOPERATIVA 

AGRICOLĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

CIORNODOLEA V. 

MARIA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

GIUROPAN SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

1071-Fabricarea pâinii; fabricarea 

prăjiturilor şi a produselor proaspete de 

patiserie 

FERME LURDE SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe 

oleaginoase 

COZLAC CORNELIA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

MITRIC I. GHEORGHE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

LULCIUC 

HARALAMBIE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

PATENSCHI RODICA-

ELENA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

SENIUC DORU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0149-Creşterea altor animale 

GIURANIUC IULIA-

ALEXANDRA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0149-Creşterea altor animale 

ANDRIUC ILIE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

CHIŢAC V. GHEORGHE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 
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LUŞNEAC O. 

CONSTANTIN 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

CANTONAŞ MIHAIELA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

LUŞNIAC FLORIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

LUŞNEAC GHEORGHE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv 

orez), plantelor leguminoase şi a 

plantelor producătoare de seminţe 

oleaginoase 

GRĂMADĂ RODICA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

VATAMANIUC SORIN-

ILIE PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

4399-Alte lucrări speciale de construcţii 

n.c.a. 

ROŞCA IULIU 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

LOZNEANU 

GHEORGHE PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

UNIFED BUCOVINA 

SRL 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

2361-Fabricarea produselor din beton 

pentru construcţii 

UMAR SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

8121-Activităţi generale de curăţenie a 

clădirilor 

ŞUTAC VASILE-

GHEORGHE PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

LULCIUC MARIANA-

DALIA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0113-Cultivarea legumelor şi a 

pepenilor, a rădăcinoaselor şi 

tuberculilor 

GHIOC SORIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

ACHIŢEI MIHAELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

CIORNODOLEA 

DUMITRU PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

ANDRIUC CORNEL 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 
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ŞATROPA MARIA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

HRINCIUC ELENA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

BABICIUC DOINIŢA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

ŞUTAC LIVIU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

FERA SANDA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

SMITH GUARD SRL Cândeşti, judet 

Botoşani 

8010-Activităţi de protecţie şi gardă 

GRUP INVEST RETAIL 

SRL 

Cândeşti, judet 

Botoşani 

4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

CONDREI LILIANA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Cândeşti, Str. 

PRINCIPALĂ, nr. 

190, judet Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

CIRIPAN IULIAN-

BOGDAN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Cândeşti, Str. 

PRINCIPALĂ, nr. 

234, judet Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

 

MORI-CAT SRL Cândeşti, TALPA, 

judet Botoşani 

1062-Fabricarea amidonului şi a 

produselor din amidon 

 

ANGELOMAR SRL Talpa, judet Botoşani 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale 

PAULIUC NECULAI 

ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 

Talpa, judet Botoşani 1091-Fabricarea preparatelor pentru 

hrana animalelor de fermă 

RUSU M. PETRU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Talpa, judet Botoşani 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

AVĂTĂMĂNIŢEI 

CORNELIU 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Talpa, judet Botoşani 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

PAULIUC SORIN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Talpa, judet Botoşani 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale 

VASILCĂU IOAN 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Talpa, judet Botoşani 0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 
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DINO-MARY-SILVIUS 

SRL 

Talpa, judet Botoşani 5630-Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor 

ECOLEMN C┬NDEŞTI 

SRL 

Talpa, judet Botoşani 1629-Fabricarea altor produse din lemn; 

fabricarea articolelor din plută, paie şi 

din alte materiale vegetale împletite 

DĂSCĂLESCU 

ANGELICA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Talpa, judet Botoşani 4711-Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi şi tutun 

VASILCĂU TIBERIU 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Talpa, Str. ŞCOLII, 

nr. 135, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

 

LUCA A. MIHAI 

ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0141-Creşterea bovinelor de lapte 

DUMITRESCU COSTEL 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

4612-Intermedieri în comerţul cu 

combustibili, minereuri, metale şi 

produse chimice pentru industrie 

KESIGUROS SRL Viţcani, judet 

Botoşani 

4522-Lucrări de ţnvelitori, şarpante şi 

terase la construcţii 

DUMITRAŞ VIOREL 

VALENTIN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

MISTERGRUP INTER 

SRL 

Viţcani, judet 

Botoşani 

7911-Activităţi ale agenţiilor turistice 

HRIŢCUŞORU 

CORNELIU-MIHAI 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0149-Creşterea altor animale 

HRIŢCUŞORU V. MIHAI 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

HRIŢCUŞORU ANDREI-

VICTOR PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

TUDORACHE 

MIHAIELA CLAUDIA - 

CAFE BAR 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

5630-Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor 

COSTE F. DANIELA-

MARIA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

HERGHELIGIU MIRELA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 
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GRUPAGRO - STEELL 

SRL 

Viţcani, judet 

Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

MAXIM MARCEL-

VIOREL PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

Viţcani, Str. 

MOVILEI, nr. 47, 

judet Botoşani 

0150-Activităţi în ferme mixte (cultura 

vegetală combinată cu creşterea 

animalelor) 

Sursa:PUG-ul comunei Cândești şi date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Botoşani. 

Alternativele economice la activităţile agricole sunt foarte puţine, fiind 

reprezentate de un atelier de prelucrare lemn, un atelier de fierărie şi un 

centru de colectare a laptelui. De asemenea, există la nivelul comunei 3 mori 

de porumb, o presă de ulei şi  o brutărie. 

Diversificarea activităţilor agricole şi neagricole poate reprezenta un 

factor important al dezvoltării rurale, mai ales datorită resurselor existente în 

zonă:  

- Resurse naturale şi experienţa necesară creşterii animalelor (în special a 

bovinelor) – un număr mare de persoane au obţinut diplome de absolvire a 

cursurilor de agricultori susţinute de Oficiul de consultanţă agricolă din 

Botoşani; alte persoane au dobândit experienţă lucrând în acest domeniu în 

alte ţări. 

- Condiţii naturale propice obţinerii de produse ecologice (lapte, miere de 

albine). 

- Forţa de muncă disponibilă, care poate fi atrasă spre dezvoltarea unor 

activităţi meşteşugăreşti, cum ar fi de exemplu înfiinţarea unui atelier de 

prelucrare a răchitei, pentru realizarea unor mici obiecte de inventar. 

 

  

2.21. Comerţul şi prestările de servicii 

Sectorul comerţului este bine reprezentat, în comuna Cândești, existând  

societăţi comerciale care se ocupă cu diferite activități, de la activități agricole, 

până la comercializarea diverselor bunuri.  

Structura bunurilor comercializate pe plan local nu este foarte 

diversificată, comercializându-se în special produse alimentare, băuturi şi 

tutun, cel mai des întâlnit cod CAEN fiind 5211 - comerţ cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

industriale, băuturi şi tutun.  
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În afara serviciilor comerciale, în comuna Cândești s-au dezvoltat o serie 

de servicii private destinate atât întreprinderilor cât şi populaţiei. Acestea au 

apărut în concordanţă cu necesităţile şi oportunităţile de afaceri pe care le 

oferă mediul economic al comunei Cândești.  

2.22. Construcţiile – situaţia actuală 

Locuinţe terminate – total – număr                                                       9 

Locuinţe terminate din fonduri private – număr                                       9 

Locuinţe terminte din fondurile populaţiei – număr                                  9 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale                      6 

(exclusiv pentru colectivităţi) – număr 

Autorizaţii de const. eliberate pt. clădiri rezidenţiale                             788 

(exclusive pentru colectivităţi) - mp        

Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri – număr                    1 

Autorizații de construire eliberate pentru alte clădiri – mp                       87 

 

2.23. Riscuri naturale şi hidrologice 

Terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave 

asupra lor şi importante pagube materiale, iar uneori şi cu pierderi de vieţi 

omeneşti. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care 

schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă, o stare 

de echilibru existentă.  

        Riscurile naturale sunt reprezentate de următoarele fenomene: 

- inundaţiile provocate de reţeaua apelor de suprafaţă, datorită ploilor, 

topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice 

(caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită gheţurilor, împotmolire; 

- cutremurele de origine tectonică; 

- alunecările de teren si eroziuni, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau 

roci. 
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Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi 

le degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave 

asupra lor şi importante pagube materiale, uneori şi cu pierderi de vieţi 

omeneşti. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care 

schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare 

de echilibru existentă. Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate 

sau în mare măsură, atenuate. La nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, deşi 

nu este posibil de prevăzut exact timpul lor de producere, se poate determina 

destul de precis locul unde ele se vor produce, în fapt, cu excepţia 

cutremurelor, celelalte sunt previzibile cel puţin cu câteva ore înainte. Se ştie, 

spre exemplu, care sunt zonele inundabile, zonele de mare seismicitate 

(gradul 7 şi peste) sau cele cu alunecări. Acest lucru poate permite adoptarea 

de măsuri eficiente de protecţie. 

 Conform Ordinului comun al MLPAT nr. 62/N, MAPPN nr.1955 şi DAPL 

nr. 190/288din 31 iulie 1998, zonele expuse la riscuri naturale sunt 

reprezentate cu prioritate de alunecări de teren şi inundaţii.  

 Identificarea, inventarierea şi delimitarea acestor zone în conformitate 

cu ordinul menţionat se face prin grija consiliilor judeţene şi locale pe baza: 

 Cercetărilor de teren 

 Studiilor geotehnice privind construibilitatea terenurilor şi condiţiile 

de fundare a construcţiilor; 

 Concluziilor studiilor de specialitate, întocmite în acest scop; 

 Detalierii macrozonării  teritoriului ţării cuprinsă în secţiunea PATN; 

 Informaţii de la localnici privind evoluţia fenomenelor, ritmicitatea şi 

amploarea lor; 

În judeţul Botoşani nu s-a întocmit un astfel de studiu. În aceste condiţii 

identificarea şi delimitarea zonelor cu riscuri naturale s-a făcut pe baza 

datelor şi informaţiilor existente la această dată. 

 

2.23.1. Alunecările de teren şi eroziunea 

 

Până în prezent nu s-au semnalat fenomene de alunecări active pe versanţii 

localităţilor componente ale comunei Cândeşti, dar potenţialul alunecător se 

menţine, riscul de alunecare fiind moderat, astfel că în eventualitatea 
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amplasării de construcţii în aceste zone, se va întocmi obligatoriu un studiu de 

stabilitate a terenului. 

Instabilitatea zonelor de versant poate fi determinată de următorii 

factori:  

 Creşterea sarcinii gravitaţionale ca urmare a creşterii pantei datorită 

adâncimii nivelului de eroziune al zonei;  

 Fenomene de alterare fizico-chimică a depozitelor de fundament 

geologic, care duc la îngroşarea depozitelor moi de pantă;  

 Fenomene de descărcare temporară a orizonturilor acvifere în zonele 

de versant;  

 Fenomene de eroziune a apelor de şiroire care duc la schimbarea 

echilibrului versanţilor şi a condiţiilor hidrologice;  

 Factorul antropic (excavări, încărcari ale versanţilor, etc.) 

 Defrişarea zonelor împădurite.  

 

2.23.2. Riscuri hidrologice (zone cu risc de inundabilitate) 

 

Zonele cu terenuri extravilane propuse pentru introducerea în intravilan 

prezintă risc de inundabilitate minor; La amplasarea de construcţii se va 

întocmi un studiu geotehnic în care se va preciza exact gradul de risc de 

inundabilitate al fiecărui teren. 

Măsurile imediate propuse în zonele cu riscuri naturale sunt următoarele: 

 delimitarea terenurilor alunecate şi inundabile, inclusiv a zonelor de 

influenţă şi instituirea perimetrelor cu interdicţii de construire. 

 inventarierea construcţiilor cuprinse în zonele de interdicţie, cu 

stabilirea regimului juridic şi economic al terenurilor afectate. 

 împădurirea sau plantarea cu livezi a versanţilor  expuşi alunecărilor 

indiferent de proprietar; 

 regularizarea scurgerii unor afluenţi ai Siretului din zonele cu mare 

potenţial de alunecare; 

 captarea şi drenarea surselor de apă care dinamizează masele 

deluviale pe versanţii de nord cu microrelief de alunecare şi îmbinarea 

măsurilor de prevenire şi combatere a alunecărilor cu cele 

antierozionale etc. 

Alte măsuri secundare de utilizare raţională a terenurilor supuse alunecărilor 
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sunt: 

 evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este 

instalată superficial; săparea debleurilor şi a altor lucrări de artă 

pentru şosele şi căi ferate; înlăturarea pe cât posibil sau reducerea 

circulatiei de tonaj greu etc; se taie arborii prea grei care nu au o 

rădăcină pivotantă care să străbată întregul deluviu de alunecare; 

 evitarea îngheţului, dezgheţului şi crăparea solului prin acoperirea cu 

ierburi şi plantaţii adecvate regiunii. 

 Creşteri ale debitelor se produc la începutul primăverii, după topirea 

zăpezii, şi vara după ploi torenţiale, zonele inundabile constituindu-le albiile 

majore. Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice şi 

conduc la concentrarea unor debite peste capacitatea de transport a albiilor. 

Inundaţiile sunt provocate de scurgerile de pe versanţi, prin concentrarea 

rapidă a unor debite generate de precipitaţii deosebite sau rezultate din 

topirea zăpezii. 

Terenurile sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave 

asupra lor şi importante pagube materiale, iar uneori şi cu pierderi de vieţi 

omeneşti. În general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care 

schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare 

de echilibru existentă.  

  

2.24. Societatea civilă 

 

Societatea civilă este reprezentată de instituţiile şi organizaţiile sociale şi 

civice care constituie temelia unei democraţii funcţionale. Organizaţiile 

societăţii civile se implică în luarea deciziilor privind dezvoltarea socială sau a 

deciziilor de interes public. 

Instituţii ale societăţii civile care funcţionează în comuna Cândeşti: 

• organizaţiile comunale ale principalelor partide politice din România; 

• cluburi sportive – echipă fotbal fete+baieţi „International Candesti”. 

• organizaţii religioase. 

Documentele atestă din cele mai vechi timpuri că la Cândeşti au existat 

biserici şi preoţi, care au avut o contribuţie deosebită la dezvoltarea economică 

şi culturală a comunei. În comună sunt următoarele biserici ortodoxe: în 

localitatea Cândeşti, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, pe data 
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de 15 august, şi biserica monument istoric cu hramul Sfantul Dimitrie, la data 

de 26 octombrie, în localitatea Talpa, biserica monument istoric cu Hramul 

Sfanta Treime şi Biserica Nouă cu acelasi hram, în localitatea Călineşti, biserica 

cu hramul Sfinţii Mihail şi Gavril, pe data de 8 noiembrie, în localitatea Viţcani, 

biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului, pe data de 8 septembrie. De 

asemenea există şi bisericile altor culte: în localitatea Cândeşti, o biserică a 

cultului penticostal, în localitatea Talpa, o biserică a cultului penticostal, în 

localitatea Viţcani, o biserică a cultului Creştini după Evanghelie, şi o biserică 

a cultului penticostal. Comuna Cândeşti este dominată din punct de vedere al 

cultelor religioase, de Biserica Ortodoxă Română. 

În afara serviciului religios, se desfăşoară activităţi şi într-o serie de alte 

domenii, de la cel educaţional, până la cel social. Cultele posedă o bază 

infrastructurală şi resurse umane care se pot constitui parte integrantă în 

realizarea strategiei de dezvoltare a comunităţii. 

În România, în mediul rural, rolul societăţii civile este încă puţin 

semnificativ în influenţarea deciziilor politice, economice sau/şi de interes 

public. În ţările dezvoltate, organizaţiile societăţii civile participă la dezbateri 

publice pe teme precum: politica de imigraţie, măsurile de protecţie a 

persoanelor defavorizate, mergând până la aspecte relativ abstracte, care ţin 

de starea "morală" a societăţii. În regimurile totalitare, nu putem vorbi despre 

o societate civilă întrucât influenţarea deciziilor politice sau economice de 

către cetăţeni este de neconceput. Aşadar, rolul societăţii civile este foarte 

important în statele democratice, iar în statele aflate pe drumul către 

democraţie, rolul său este în mod special important, întrucât influenţarea 

deciziilor politice şi economice constituie un exerciţiu democratic fundamental. 

Lunga perioadă de tranziţie a României a fost însoţită de inerţia sau 

subdezvoltarea societăţii civile. În acest context, consolidarea societăţii civile 

prin înfiinţarea mai multor ONG-uri cu scopuri clare care să acopere întreaga 

paletă a activităţilor sociale, constituie calea pentru revigorarea societăţii 

româneşti. Există alte două modalităţi de întărire şi diversificare a instituţiilor 

societăţii civile. În primul rând, racordarea la instituţii ale unei societăţi civile 

internaţionale(de exemplu, Crucea roşie, Amnesty International, Greenpeace 

etc.), a căror putere şi arie de acţiune sunt mult mai extinse. În al doilea rând, 

crearea unei societăţi civile virtuale, prin intermediul Internet-ului ar putea 

creşte coeziunea socială, ar facilita accesul la informaţie şi participarea 

populaţiei la diferite acţiuni. 
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3. ANALIZA SWOT PE DOMENII, A COMUNEI  CÂNDEȘTI 

MEDIUL DE AFACERI 

PUNCTE TARI 

- Situarea comunei în apropiere de oraşul Siret și Rădăuți. 
 

- Existența anumitor ramuri industriale dezvoltate (confecții,  industrie 

alimentară, prelucrarea lemnului) în Siret, Rădăuți şi în judeţ, de unde poate 
fi accesată experienţă în aceste domenii. 

 
- Existenţa unor resurse naturale care pot fi exploatate: carieră de piatră, 

resurse piscicole, balast în zona râului Siret. 
 

-Existenţa incubatorului de afaceri în municipiul Botoşani.   

-Existenţa unui sistem bancar bine dezvoltat şi reprezentat la nivelul 
judeţului. 

-Existenţa zonei metropolitane, de unde poate fi accesată experienţă. 

-Parcuri industriale pe teritoriul judeţului. 

-Forță de muncă disponibilă. 

PUNCTE SLABE 

- Numărul de salariaţi în scădere și posibilități reduse de angajare pe plan 

local. 

- Volum redus al investiţiilor care să prelucreze producţia agricolă locală. 

- Volum inexistent al investiţiilor străine sau extracomunale în activităţile 
industriale. 

- Infrastructura fizică slab dezvoltată (în special de transport), distanţa faţă 

de aeroporturi. 

- Slaba promovare a comunei pentru atragerea investitorilor străini. 

- Lipsa unei culturi antreprenoriale, slabe abilități de management ale 

oamenilor de afaceri şi lipsa unei instituţii de coordonare în acest sens. 

- Slaba comunicare între actorii implicați în activităţi economice, lipsa 
asocierii acestora la nivel judeţean. 
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- Lipsa unor facilități acordate de autoritățile locale pentru începerea sau 

dezvoltarea unor afaceri. 

- Slaba  consultanţă în domeniul afacerilor. 

OPORTUNITĂȚI 

- Integrarea în Uniunea Europeană şi accesul la Fondurile Structurale. 

- Existenţa unor programe de finanţare, inclusiv cele finanţate de Guvernul 
României (ex. înfiinţare start-up). 

- Implicarea actorilor responsabili de la nivel national pentru  sprijinirea 

înfiinţării şi dezvoltării sectorului IMM – existenţa unui minister al IMM – 
urilor. 

- Dezvoltarea activităţilor de producţie  si  a sectorului de servicii. 

- Existenta Asociațiilor patronale ale IMM-urilor la nivel naţional, care  
permite reprezentarea intereselor întreprinzătorilor faţă de autorităţile locale 

şi recunoaşterea asociaţiilor de tip patronal drept parteneri de discuţii cu 
guvernul. 

- Dezvoltarea comerţului electronic şi a posibilităţilor de plată electronică a 
impozitelor. 

AMENINȚĂRI 

-Schimbările frecvente şi contradictorii ale cadrului legislativ. 

 
- Neadaptarea la standardele de calitate impuse de UE, poate conduce  la 

falimentul unor agenți economici. 
 

-Instabilitatea legislativă. 

- Rata fiscalităţii mare. 

- Integrarea în UE: legislaţie şi reglementări noi, standarde ridicate de 

calitate. 

- Corupţia şi influenţa politică în mediul de afaceri. 

- Migrarea forţei de muncă. 

- Existenţa “pieţei negre” a forţei de muncă. 



94 

 

- Birocraţia mare în obţinerea creditelor. 

- Migrarea forţei de muncă.  

INFRASTRUCTURA 

a) REȚEAUA DE DRUMURI 

PUNCTE TARI 

-Existenţa unei reţele de drumuri comunale modernizate ce acoperă în mod 

relativ echilibrat teritoriul comunei; 

-Existenţa unei infrastructuri rutiere relativ bune care leagă municipiul 

Botoşani de celelalte judeţe ale regiunii, inclusiv de aeroporturile din 

regiune; 

-Accesibilitatea satelor aparţinătoare comunei la drumuri judeţene şi 

naţionale; 

-Existenţa unor studii de fezabilitate pentru anumite proiecte(reabilitare 

drumuri de inters local); 

-Existenţa transportului rural de călători; 

-Conştientizarea de către autorităţile locale a necesităţii de dezvoltare a 

infrastructurii de drumuri; 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa fondurilor determină o slabă întreţinere a drumurilor comunale şi 

săteşti. 

-Starea necorespunzătoare a reţelei locale de drumuri, inclusiv uzura 

podurilor rutiere. 

-Lipsa unor centuri ocolitoare ale localităţilor, pentru traficul greu şi de 

transit. 

- Densitate scăzută a infrastructurii rutiere modernizate. 

- Poziţia geografică relativ izolată a judeţului Botoşani, în afara coridoarelor 

naţionale şi europene. 

- Inexistenţa unor autostrăzi, drumuri expres moderne, care sa lege judeţul 

de alte regiuni dezvoltate economic. 
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OPORTUNITĂȚI 

-Programe de finanţare a proiectelor de infrastructură. 

-Programe guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în 

mediul rural. 

-Interesul autorităţilor locale în promovarea de parteneriate în vederea 

dezvoltării infrastructurii. 

-Dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră. 

-Acordarea de asistenţă tehnică pentru comunităţile rurale în vederea 

realizării investiţiilor care au ca scop modernizarea infrastructurii rurale. 

AMENINȚĂRI 

-Necorelarea politicilor macroeconomice (bugetare, monetare, fiscale) cu 

realităţile şi nevoile existente. 

-Dezvoltarea necorespunzătoare a infrastructurii de afaceri. 

-Degradarea infrastructurilor existente. 

-Regimul de proprietate asupra terenurilor necesare investiţiilor este privat 

în cele mai multe cazuri. 

-Inexistenţa surselor de finanţare necesare pentru cofinanţarea unor 

proiecte mari. 

-Slabă consultanţă în elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din 

fondurile structurale. 

-Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi cofinanţarea proiectelor 

finanţate prin Fondurile structurale; 

-Drumuri  de interes local cu îmbrăcămintea încă nemodernizată. 

b) ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

PUNCTE TARI 

-Existența Studiului de fezabilitate pentru extinderea și modernizarea 

sisemului de alimentare cu apă și canalizare. 
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-Aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Botoşani. 

-Existenţa unor parteneriate între administraţiile publice locale şi cele 

judeţene pentru promovarea unor proiecte de interes judeţean. 

-Existenţa la nivel de judeţ a unui operator licenţiat în managementul apei, 

către care s-a şi predat spre operare infrastructura de apă din județ. 

-Parametri calitativi superiori ai apei din sursă. 

PUNCTE SLABE 

-Inexistența sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a 

stației de epurare. 

-Fonduri insuficiente pentru cofinanţarea unor proiecte mari; 

-Dependenţa de un singur furnizor de alimentare cu apă; 

OPORTUNITĂȚI 

-Posibilitatea realizării unui sistem regional de alimentare cu apă din sursa 

Prut și/sau Siret. 

-Armonizarea cu standardele europene în domeniul calităţii apei potabile, a 

tratării apelor menajere; 

-Posibilitatea de acces la fonduri nerambursabile în scopul soluţionării 

problemelor în domeniul alimentărilor cu apă şi canalizărilor; 

-Programe guvernamentale bilaterale între România şi diverse ţări UE; 

-Apartenenţa judeţului la Euroregiunile Carpatica şi Prutul de Sus în care 

principala comisie vizează dezvoltarea infrastructurii din zonele componente. 

AMENINȚĂRI 

-Capacitatea scăzută a populaţiei de a prelua costuri specifice de utilizare şi 

întreţinere a infrastructurii reabilitate, modernizate sau nou construite. 

-Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a deversărilor 

necontrolate a agenţilor economici, accidentelor precum şi datorită slabei 

dezvoltări a infrastructurii de canalizare. 
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-Proprietatea privată a terenurilor ocupate de conducte. 

- Lipsa educaţiei populaţiei în ceea ce priveşte protejarea surselor de apă 

naturale. 

c) INFRASTRUCTURA DE LOCUINȚE 

PUNCTE TARI 

- Creşterea numărului şi a calităţii locuinţelor. 

- Creşterea confortului locativ ca urmare a sporirii suprafeţei locative pe 

persoană şi a dotării locuinţei cu instalalaţii moderne de apă şi canalizare. 

- Nivelul ridicat al dotării cu utilităţi, şi în zona rurală (apă, canal, internet,  

etc). 

PUNCTE SLABE 

- Starea de uzură relativ avansată a locuinţelor construite înainte de anul 

1989. 

- Nivel de confort relativ scăzut a unor locuinţe vechi. 

- Unele locuinţe sunt amplasate în zone cu risc de inundabilitate. 

- Suprafeţe reduse a spaţiilor verzi din comună; 

- Unele locuinţe noi se construiesc fără a avea la bază un proiect sau 

asistenţă tehnică minimă din partea unor persoane specializate. 

OPORTUNITĂȚI 

- Măsuri guvernamentale pentru sprijinirea tinerilor pentru achiziţia și 

construcţia de locuinţe. 

- Facilităţi financiare guvernamentale pentru îmbunătăţirea condiţiilor în 

locuinţele existente(izolare termică,  reparaţii – consolidări  pentru 

clădirile cu risc seismic). 

- Existenţa pe piaţă a materialelor de construcţii moderne. 

AMENINȚĂRI 

- Insuficienţa fondurilor disponibile pentru construcţia de locuinţe 

sociale. 

- Scumpirea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe. 

- Discrepanţe între puterea de cumpărare a familiilor tinere şi preţul pe 

piaţa locuinţelor. 
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- Lipsa utilităţilor aferente terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, 

din mediul rural. 

- Încălzirea locuinţelor se face cu sobe cu combustibil solid. 

 

d) INFRASTRUCTURA DE ENERGIE ELECTRICĂ, TERMICĂ, GAZE 

NATURALE 

PUNCTE  TARI 

-Reţea dezvoltată de distribuţie a energiei electrice. 

PUNCTE SLABE 

-Existenţa unui singur furnizor de energie electrică. 

-Lipsa alimentării cu  gaze naturale în comună. 

-Lipsa sistemului centralizat de furnizare a energiei termice. 

OPORTUNITĂȚI 

-Legislaţie favorabilă dezvoltării reţelelor de alimentare cu energie electrică. 

-Legislaţie favorabilă dezvoltării reţelelor de alimentare cu gaze naturale, 

începând cu anul 2018. 

-Cererea mare din partea populaţiei de a se racorda la gaze naturale. 

AMENINȚĂRI 

-Furnizarea unor servicii de slabă calitate, datorate fluctuaţiilor de 
intensitate. 

-Proprietatea privată a terenurilor ocupate de un eventual traseu al 

conductei de gaz metan. 

-Lipsa resurselor financiare şi preţul crescut al gazelor naturale. 

-Politica naţională de preţuri şi cea concurenţială. 

 

e) INFRASTRUCTURA DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 

PUNCTE TARI 
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-Grad ridicat de penetrare în teritoriu a telefoniei mobile. 

-Majoritatea localităţilor au posibilitatea de conectare la internet. 

-Existenţa pe piaţa judeţeană a mai multor furnizori de servicii internet. 

-Serviciile poştale şi de curierat acoperă întreaga comună. 

PUNCTE SLABE 
 

-Existenţa unor zone, în special în mediul rural, izolate din punct de vedere 
al reţelei telefonice mobile. 

-Existenţa unor cereri de telefonie fixă neonorate. 

-Costuri ridicate pentru serviciile poştale complexe. 

-Serviciile poştale judeţene sunt arondate la Direcţia regională de poştă Iaşi. 

OPORTUNITĂȚI 

-Legislaţie favorabilă dezvoltării telecomunicaţiilor şi mediului concurenţial. 

-Cerere crescută a populaţiei pentru telefonie şi internet. 

-Dezvoltarea comerţului electronic şi a posibilităţilor de plată electronică a 

impozitelor. 

-Dezvoltarea învăţământului la distanţă. 

-Concurenţa acerbă pe piaţa serviciilor poştale. 

-E-mailing în creştere (poşta electronică). 

AMENINȚĂRI 

-Fluctuaţia numărului de abonaţi la serviciile telefoniei fixe. 

-Declinul transportului feroviar care asigura serviciile de mesagerie/coletărie. 

-Tendinţa de renunţare la serviciile poştale tradiţionale în favoarea poştei 

electronice şi a serviciilor de curierat private. 
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DOMENIILE SOCIALE: SĂNĂTATE, ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

a) SĂNĂTATEA 

PUNCTE TARI 

-Există o infrastructură de sănătate, relativ bine dezvoltată: cabinet medical 

individual în Cândești cu un medic și un asistent. 

-Există personal calificat în domeniu. 

-Instituţiile specializate au o bună colaborare (ASP, DGASPC, ONG-uri în 

domeniu). 

-Reţeaua de asistenţi medicali comunitari este în dezvoltare. 

  

PUNCTE SLABE 
 

- Populaţia îmbătrânită şi bolnavă, care solicită tot mai mult sistemul sanitar. 

- Infrastructura din sănătate este precară, cu efect nemijlocit asupra 

sănătăţii populaţiei comunei. 

- Discrepanţă între serviciile oferite în mediul rural şi cel urban, din cauza 

infrastructurii  insuficient dezvoltată. 

-Deficit de medici specialişti. 

-Există populaţie neînscrisă pe lista medicilor de familie. 

-Lipsa fondurilor pentru cofinanţarea unor proiecte în domeniul sănătăţii. 

 
OPORTUNITĂȚI 

-Fonduri externe UE pentru reabilitarea unităţilor sanitare. 

-Existenţa periodică programelor naţionale pentru verificarea periodică a 
stării de sănătate a populaţiei. 

-Existenţa unei strategii la nivel naţional în domeniul reformei în sănătate. 

AMENINȚĂRI 

-Migraţia cadrelor calificate, în special din cauza salarizării. 
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-Instabilitate legislativă. 

-Deficienţe manageriale în domeniul asigurărilor de sănătate. 

-Insuficienta finanţare a sistemului sanitar,  la nivel naţional. 

-Numărul redus de cabinete medicale, absenţa unor centre medicale dotate 
corespunzător pentru situaţii de urgenţă. 

 
-Lipsa farmaciilor pe teritoriul comunei. 

 
b)  ASISTENŢA  SOCIALĂ 

 

 
PUNCTE TARI 

-Existenţa unei strategii judeţene bine integrate în domeniul protecţiei 

copilului şi a persoanelor adulte cu handicap care se încadrează în strategia 

naţională. 

-Gamă largă de servicii de protecţie furnizate copiilor şi familiilor în situaţii 

dificile. 

-Există un Plan Judeţean Antisărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale. 

-Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor alternative de protecţie a copilului. 

-Persoane vârstnice cu handicap protejate în cadrul unui sistem social unitar. 

-Acţiuni pentru reintegrarea familială, dezinstituţionalizare, terapii 

ocupaţionale, atât pentru copiii instituţionalizaţi cât şi pentru adulţi. 

-Reţea de asistenţi maternali profesionişti. 

-Resurse umane calificate în domeniul protecţiei sociale. 

-Colaborare şi parteneriat între instituţiile de profil şi mediul asociativ. 
 

PUNCTE SLABE 
 

-Infrastructura social din comună este precară, supunându-se reformelor din 

sistemul de protecţie socială, fără acoperire financiară la nivel judeţean. 

-Situaţia economico-socială precară a majorităţii populaţiei judeţului 

(regiunea NE are cea mai înaltă rată a sărăciei din România). 
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-Rata natalităţii crescută, în special în cazul familiilor cu venituri reduse sau 

fără venituri. 

-Îmbătrânirea demografică a populaţiei. 

-Infracţionalitatea şi delicvenţa juvenilă, inclusiv fenomenul „copiii străzii”. 

-Inexistenţa unei baze de date cu informaţii despre copii şi familii aflate în 

dificultate. 

-Inexistenţa, în mediul rural a centrelor de zi pentru copiii cu dizabilităţi. 

-Număr redus de  organizaţii  neguvernamentale active acreditate ca 

furnizori de servicii sociale, resurse limitate. 

 
OPORTUNITĂȚI 

 
-Existenţa unor programe de finanţare externe pentru sectorul serviciilor 

sociale (Fondul Social European). 

-Existenţa cadrului legislativ şi instituţional (public, privat) în domeniu bine 

pus la punct, pentru toate categoriile defavorizate. 

-Existenţa unor fonduri şi programe guvernamentale pentru categoriile 

defavorizate. 

-Campanii organizate la nivel naţional pentru educarea populaţiei. 

AMENINȚĂRI 

-Descentralizarea sistemului de protecţie a copilului nu este sprijinită de 

resurse financiare corespunzătoare. 

-Fondurile Structurale destinate sectorului social sunt orientate cu precădere 

spre crearea de centre multi-functionale de servicii alternative cu scopul 

reintegrării persoanelor defavorizate social, mai puţin către reabilitarea  

efectivă a infrastructurii. 

-Lipsa de susţinere, din cauze financiare a sistemului de protecţie a copilului 

de către consiliile locale de pe a căror rază provin copiii incluşi în sistemul 

protecţiei de stat. 
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-Dependenţa financiară foarte mare a serviciilor alternative create faţă de 

finanţările externe. 

-Carenţe în sistemul legislativ din domeniu. 

-Reticenţă şi insuficientă educaţie în ceea ce priveşte incluziunea persoanelor 

cu handicap fizic sau psihic pe piaţa muncii. 

-Mentalitate neadecvată a comunităţii în ceea ce priveşte rolul exclusiv al 

statului în protecţia social. 

-Birocraţie pentru acreditarea furnizorilor de servicii sociale. 

c)    ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
PUNCTE TARI 

-Existenţa unui număr suficient de cadre didactice calificate; 

-Existenta unei reţele şcolare complexe care cuprinde şcoli generale şi 

grădiniţe; 

-Resurse umane calificate în majoritatea domeniilor specific; 

-Corelarea metodelor de educaţie şi perfecţionare multidisciplinare; 

-Buna colaborare între autorităţile locale şi asociaţiile cu tradiţie în domeniul  

învățământului. 

PUNCTE SLABE 

-Infrastructura educaţională nu este pusă la punct, necesitând adaptări la 
noile cerinţe din sistem(învățământ online). 

-Slaba adaptare a cadrelor didactice la metodele educaţionale noi, moderne. 

-Slabe posibilităţi a autorităţilor locale pentru stimularea stabilizării cadrelor 
didactice în localităţile comunei. 

-Experienţă limitată în gestionarea resurselor alocate pentru investiţii. 

-Dotarea inegală a unităţilor de învăţământ. 
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-Resurse bugetare limitate pentru dotarea cabinetelor de specialitate, 

laboratoarelor etc. 

-Dotarea tehnică, uneori depășită depăşită. 

-Grad de uzură avansat la unele clădiri ale unităţăţilor de învăţământ. 

-Slaba echipare a acestora cu dotări specifice pentru un proces didactic 

performant. 

OPORTUNITĂȚI 

-Existenţa strategiei educaţionale regionale şi a documentelor de programare 

şi orientare educaţională pe termen mediu; 

-Existenţa unor Programe cu finanţare externă pentru mediul educaţional; 

-Descentralizarea sistemului de învăţământ; 

-O bună colaborare intra şi inter-instituţională; 

-Curricula şcolară îmbunătăţită si relativ adaptata la cerinţele educaţionale 

actuale; 

-Disponibilitatea instituţiilor abilitate în formarea continuă a cadrelor 

didactice (educaţia adulţilor); 

-Oportunităţile oferite de libera circulaţie, mobilitate, educaţie  şi echivalare 

studii în ţări ale U.E. 

 
AMENINȚĂRI 

 

-Factorul politic influenţează managementul procesului de învăţământ şi 
reforma sistemului; 

-Mediul social de tranziţie favorizează abandonul şcolar; 

-Migrarea personalului didactic, auxiliar si nedidactic spre alte domenii de 

activitate mai bine plătite; 

-Inexistenta unui buget planificat destinat formarii profesionale, inerţia si 

slaba motivare a cadrelor didactice. 
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-Curricula şcolară deficitară în privinţa educaţiei spiritului antreprenorial. 

-Legislaţie fluctuantă în domeniul educaţiei („reforma permanentă”). 

-Lipsa sprijinului / facilităţilor din partea guvernului pentru schimb de 

experienţă; 

CULTURĂ, SPORT, TURISM 

a) CULTURĂ 

PUNCTE TARI 

 

-Existenţa obiectivelor culturale de patrimoniu(biserici). 

-Implicarea autorităţilor în finanţarea vieţii culturale. 

-Existenţa unui cămin cultural.   

-Existenţa unor zone protejate, înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional. 

-Existenţa unui calendar de manifestări cultural-artistice. 

-Organizarea periodică a unor manifestări dedicate zilei comunei. 

-Existenţa unei biblioteci comunale. 

-Reţea biblionet. 
 

PUNCTE SLABE 

-Infrastructura culturală din mediul rural este precară. 

-Lipsa finanţării pentru obiectivele culturale. 

-Insuficienţa spaţiilor pentru activităţi culturale. 

OPORTUNITĂȚI 

-Programe de finanţare guvernamentale şi europene. 

-Legea 350/2006 pentru stimularea mediului asociativ în domeniul culturii, 
tineretului şi sportului. 
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AMENINȚĂRI 

 

-Diminuarea interesului tinerilor pentru cultură, artă, tradiţii, folclor. 

-Uşurinţa cu care tinerii adoptă valorile aşa zis „occidentale” şi renunţă la 
cele autohtone(vezi „valantines day” versus „dragobete”. 

-Finanţări insuficiente  pentru acest  domeniu. 

-Dezvoltarea bibliotecilor virtuale care determină scăderea interesului 
populaţiei pentru actul cultural. 

b)SPORT 

PUNCTE TARI 

 

-Există tradiţii în practicarea unor sporturi. 

-cluburi sportive – echipă fotbal fete+baieţi „International Candesti”. 

 

 -Primăria susține înființarea unei echipe de fotbal. 

 
PUNCTE SLABE 

 

-Infrastructura existentă este deficitară, în special în mediul rural. 

-Lipsesc facilităţile pentru diverse sporturi (înot, patinaj, skate-board, role). 

-Lipsa personalului calificat în activităţi sportive specializate, în mediul rural. 

-Lipsa fondurilor pentru stimularea competiţiilor sportive. 

 
OPORTUNITĂȚI 

-Programul guvernamental pentru construcţia sălilor de sport. 

-Legea 350/2006 pentru stimularea mediului asociativ în domeniul culturii, 
tineretului şi sportului. 
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-Participare la competiţii sportive. 

-Completarea curriculei şcolare cu accent pe dezvoltarea sportului de masă. 

AMENINȚĂRI 

-Neasigurarea, în mod constant, a fondurilor pentru infrastructură, dotare şi 
organizarea competiţiilor sportive 

-Lipa unei infrastructuri organizaţionale adecvate. 

-Modificarea preferinţelor tinerilor în practicarea sporturilor tradiţionale. 

c) TURISM 

PUNCTE TARI 

- Populaţie deosebit de ospitalieră şi prietenoasă. 

 
- Zone cu potenţial pentru dezvoltarea  turismului(vecinătatea cu râul Siret). 

 -Existenţa sit-urilor arheologice. 
 -Zone protejate cu suprafeţe întinse în apropiere(rezervaţii naturale, etc.). 

 -Potenţial turistic cinegetic, pentru pescuit sportiv, silvo-turism şi  de 
recreere. 

 
 

PUNCTE SLABE 

-Promovare insuficientă  a zonelor protejate care să permită practicarea 
turismului. 

 
-Meşteşuguri artizanale și ceramice insuficient promovate în mediul intern și 

extern. 
 

-Slaba colaborare cu operatorii de turism de la nivel naţional şi internaţional. 

 
-Slabă dezvoltare a infrastructurii turistice: structuri de cazare, alimentaţie, 

agrement, marcaje turistice. 

-Insuficienta promovare a comunei din punct de vedere al potenţialului 
turistic existent. 

OPORTUNITĂȚI 
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- Strategia de dezvoltare a turismului PRAT la nivelul regiunii nord-est. 

-Aderarea României la UE a determinat o creştere a interesului turistic. 

-Programe de finanţare destinate promovării agroturismului şi micii iniţiative 

în domeniu. 

-Legislaţia în domeniul silvic are efecte favorabile asupra mediului şi 

turismului. 

-Convergenţa de interese pentru dezvoltarea turismului la nivel naţional, 

regional şi local. 

AMENINȚĂRI 

 

-  Concurenţa din partea  vecinilor. 
 

-  Dezvoltarea industrială, agricolă, silvică şi proprietatea privată pot limita 
libertatea de practicarea a turismului activ. 

 
-   Investiţii scăzute în domeniul turismului; birocraţie în obţinerea 

finanţărilor. 

 
-   Insuficienţa fondurilor alocate păstrării şi reabilitării obiectivelor culturale 

şi de patrimoniu. 
 

-Nivelul de trai scăzut al populaţiei determină reducerea numărului de turişti. 
 

-Implicare insuficientă a Min pt. IMM, Mediu de afaceri şi Turism în 
promovarea şi susţinerea turismului, la nivel naţional. 

 

RESURSE UMANE ȘI PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 

PUNCTE TARI 

- Existenţa unei strategii de ocupare a forţei de muncă la nivel de judeţ. 

- Există acorduri de colaborare instituţionale pe problemele ocupării forţei de 

muncă şi a resurselor umane. 

 
-Forță de muncă ieftină. 
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- Se organizează periodic bursa locurilor de muncă, inclusiv pentru 

segmentele defavorizate ale populaţiei. 

PUNCTE SLABE 
 

- Slaba adaptare a persoanelor cu vârste de peste 45 ani la cerinţele pieţei 
muncii. 

 
- Creşterea numărului şomerilor neînregistraţi. 

 
- Rata somajului mai mare, comparativ cu nivelul 

 naţional. 

 
- Lipsa alternativelor ocupaţionale în special pentru mediul rural. 

 
- Necunoaşterea de către unii angajaţi a drepturilor ce le revin conform 

Codului Muncii. 
 

-  Manifestarea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei comunei. 
 

OPORTUNITĂȚI 
 

- Existenta  planurilor de acţiune ale AJOFM Botoşani. 

- Existenţa programelor de finanţare din partea UE şi finanţarea naţională 

pentru resurse umane. 

- Cerere pe piaţa muncii de noi specializări. 

AMENINȚĂRI 
 

- Migraţia forţei de muncă calificate spre alte regiuni sau în alte ţări. 

 
- Slaba capacitate a firmelor de consultanţă în domeniul reconversiei 

profesionale; 

- Nepregătirea şi neutilizarea corespunzătoare a forţei de muncă prin 

programe de integrare pe piaţa muncii. 

- Investiţii insuficiente care să atragă ocuparea forţei de muncă. 

- Cadrul legislativ -  fluctuant. 

CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 
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PUNCTE TARI 

- Existenţa planului local de acţiune pentru mediu. 

- Aderarea la ADI ECOPROCES. 

- Capital natural de valoare deosebită din punct de vedere al 
peisajului,biodiversităţii,resurselor de apă, etc. 

- Calitate deosebită a solului, bogat în cernoziom. 

- Existenţa unor cursuri de apă în comună. 

- Indicatori calitativi superiori pentru apa din râul Prut și Siret. 

- Existența în județ a unui depozit integrat de management a deşeurilor 
(POS Mediu). 

- Existenţa unor operatori economici care desfăşoară activităţi pentru 
colectarea deşeurilor. 

- Existenţa Planului Judetean de gestionare a Deşeurilor. 

- Monitorizarea gestionării deşeurilor industriale, electrice, electronice, 
menajere, medicale, periculoase. 

- La nivelul judeţului s-a intervenit legislativ/organizatoric/instituţional si 

material, conform directivelor U.E in domeniu. 

- Educaţie şcolară in spiritul protecţiei mediului (Eco – şcoli). 

- În judeţ  există nouă arii naturale sunt protejate prin lege şi există patru 

habitate de interes comunitar. 

PUNCTE SLABE 

-Nivelul scăzut al managementului informaţiei de mediu si al cunoştinţelor 

populaţiei asupra problemelor de mediu locale şi regionale. 

-Capacitate de gestionare redusă a problemelor de mediu la nivelul comunei. 

-Colectare neselectivă şi depozitare uneori necontrolată a deşeurilor în 

mediul slab urban şi rural. 

-Infrastructura deficitară pentru colectare şi transport. 
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-Infrastructura slab dezvoltată pentru curăţenia stradală. 

-Lipsa lucrărilor pentru combaterea eroziunii şi a alunecărilor de teren. 

-Măsurile anterioare de dezvoltare a zonei nu au vizat si prezervarea 

mediului. 

-Slaba implicare a populaţiei în probleme de mediu. 

OPORTUNITĂȚI 

-Promovarea investiţiilor de mediu în mediul privat şi public. 

- Programe de finanţare pentru surse alternative de energie. 

- Disponibilitatea resursei umane pentru activităţi de reconversie 

profesională spre aşa numitele „meserii verzi”. 

- Legiferarea şi implementarea Fondului Naţional de Mediu în România. 

- Cooperarea cu factori responsabili pe plan regional si internaţional pentru 

elaborarea politicilor de mediu. 

- Existenţa programelor de finanţare pentru construcţia şi modernizarea 

staţiilor de epurare a apei şi a sistemelor de canalizare aferente (ISPA, POS 

Mediu, PNDR). 

- Existenţa unor programe de acţiune la nivel de judeţ privind protecţia 

mediului. 

- Programul de Reducere a Poluării cu Nutrienţi, derulat de MMGA   - activ. 

-Oportunităţi de afaceri pentru companii de a investi în sectorul de 
salubrizare. 

- Existenţa în cadrul sistemului de învăţământ romanesc a specializărilor 
legate de protecţia mediului. 

- Existenţa unor Asociaţii Profesionale cu obiect de activitate relevant pentru 

domeniul mediului (Asociaţia Română a Apei, etc.). 

-Campanii naţionale active de conştientizare şi educaţie a populaţiei pentru 

protecţia mediului. 
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-Existența rezervației Emil Racoviță, cu acces din comună. 

AMENINȚĂRI 

-Risc permanent de  degradare a factorilor de mediu,din cauza  schimbărilor 

de clima ale planetei. 

-Poluarea cu nitraţi a apelor subterane. 

-Slaba conştientizare a populaţiei asupra pericolului poluării  mediului, care 

le afectează sănătatea. 

- Echiparea inadecvată a agenţilor economici şi a populaţiei în cazul 

situaţiilor de urgenţă, a calamităţilor naturale, etc. 

-Insuficienţa fondurilor pentru promovarea/cofinanţarea unor proiecte 
majore de mediu. 

-Suprapunerea atribuţiilor şi responsabilităţilor instituţiilor abilitate să 
monitorizeze problemele de mediu (birocraţie). 

-În aplicarea Directivelor europene de Mediu apare necesitatea specializărilor 

complexe în probleme de mediu. 

-Degradarea terenurilor arabile prin eroziune de suprafaţă. 

-Nu se realizează împăduriri ale suprafeţelor afectate de alunecări de teren. 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

a) AGRICULTURĂ 

PUNCTE TARI 

- O mare parte din suprafaţa comunei sunt terenuri arabile, pretabile 

producţiei de: cereale, cartofi, sfeclă, porumb etc. 

- Există resurse umane calificate în domeniu. 

-Teren cu fertilitate naturală ridicată (cernoziom). 

-Utilizarea îngrăşămintelor naturale (gunoi de grajd). 

-Tradiţie în creşterea animalelor. 
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-Material săditor de calitate este disponibil pentru producători. 

-Existenţa în judeţ a staţiunii de cercetare Popăuţi, cu rezultate în domeniu. 

-Există potenţial pentru practicarea unei agriculturi ecologice. 

-Există potenţial pentru culturi energetice. 

-Apariţia unor noi activităţi agricole (diversificarea ofertei – apicultură, 

helicicultură, plante medicinale). 

-Existenţa unor modele de bună practică pentru dezvoltare durabilă. 

-Zone cu tradiţie agricolă. 

-Efectivele de animale raportat la terenul agricol este  peste media pe ţară. 

-Există personal calificat pentru asistenţă veterinară. 

-Potenţial agricol ridicat: peste 90% este terenul agricol, livezi şi păşuni. 

-În comună există mici unităţi de prelucrare a producţiei agricole locale: 
mori, prese de ulei. 

PUNCTE SLABE 

-Fărâmiţarea excesivă a terenurilor. 

-Asociaţii agricole cu suprafeţe şi randament relativ scăzut. 

-Formele asociative în agricultură nu sunt dezvoltate. 

-Canale de comunicare deficitare pentru diseminarea informaţiilor cu 

caracter agricol micilor producători. 

-Necorelarea producţiei cu cererea existentă pe piaţă (lipsa unei viziuni). 

-Incapacitatea formelor asociative ale producătorilor de a proteja şi promova 

interesele fermierilor individuali (piaţă de desfacere slab dezvoltată). 

-Preturi de achiziţie foarte mici pentru produsele agricole, pe fondul lipsei de 

organizare a producătorilor. 

-Resursele financiare ale fermierilor sunt foarte mici, insuficiente pentru 

investiţii. 
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-Ponderea mare a agriculturii de subzistenta (pondere mare a populaţiei 

ocupate în agricultura de subzistenţă). 

-Lipsa utilajelor agricole performante, tehnologie învechită, în raport cu 

suprafaţa de teren existentă. 

-Practicarea unei agriculturi cu productivitate scăzută, folosind metode 

primitive. 

-Calitate slabă a şeptelului, ca urmare a deprecierii constante a fondului 

genetic. 

-Creşterea suprafeţelor terenurilor degradate (alunecări de teren, etc.). 

-Creşterea suprafeţelor de teren nelucrate. 

-Imagine depreciată a asociaţiilor agricole pe fondul unor experienţe 

negative ale producătorilor individuali. 

-Grad mare de îmbătrânire a populaţiei rurale. 

-Rata natalităţii mică. 

-Slaba tendinţă de asociere a proprietarilor de terenuri agricole. 

-Lipsa culturilor alternative şi monocultura vegetală. 

-Lipsa filierelor de depozitare-valorificare. 

-Pierderea unor însemnate suprafeţe de pajişti. 

-Lipsa de informaţii în domeniu. 

-Productivitatea scăzută în agricultură cauzată de fărâmiţarea terenurilor 

aflate în proprietatea privată, irigări necorespunzătoare, unităţi de producţie 
mici. 

-Existenţa unor suprafeţe agricole necultivate şi nevalorificate aflate în 

proprietatea privată. 

OPORTUNITĂȚI 

-Programe de finanţare ale UE şi ale statului disponibile pentru producătorii 

agricoli. 
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-Facilităţi şi subvenţii acordate formelor asociative în agricultură pentru 

producţie. 

-Practicarea unei agriculturi ecologice; profituri ridicate. 

-Utilizarea infrastructurii moderne de comunicaţii pentru îmbunătăţirea 

cunoştinţelor despre pieţe şi produse. 

-Existenţa unor asociaţii regionale în domenii specifice care susţin interesele 

producătorilor. 

-Existenţa fondurilor pentru piscicultură şi acvacultură. 

-Existenţa fondurilor pentru împăduriri. 

- Apariţia unor fonduri pentru dezvoltarea gospodăriilor mici. 

- Legea exploataţiei agricole. 

- Existenţa şcolilor la toate nivelele pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor. 

- Asocierile dintre fermieri. 

- Interesul crescut în agroturism. 

- Promovarea şi stimularea asociaţiilor agricole în scopul exploatării intensive 
a terenurilor. 

- Cererea la export de produse agricole ecologice. 

AMENINȚĂRI 

- Condiţii restrictive pentru posibilii aplicanţi la programele de finanţare ale 

UE (co-finanţare solicitată este peste capacitatea lor financiară). 
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- Absenţa infrastructurii de colectare şi preluare a producţiei agricole de la   

- Reducerea efectivelor de animale şi scăderea calităţii materialului genetic 
de la an la an. 

- Lipsa ofertei locurilor de muncă din mediul rural. 

- Migraţia populaţiei tinere către zonele urbane. 

- Lipsa unor facilităţi pentru localnici de a nu părăsi zona. 

- Lipsa şansei de înnoire a forţei de muncă. 

- Îmbătrânirea forţei de muncă din zonele rurale. 

- Lipsa unei reţele informaţionale în agricultură. 

- Condiţii dificile de viaţă în zonele agricole rurale. 

- Neefectuarea de lucrări privind combaterea eroziunii solului şi a 

alunecărilor de teren. 

- Valorificarea necorespunzătoare a producţiei agricole. 

- Necunoaşterea legislaţiei în domeniul agriculturii. 

- Păstrarea unor metode tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole. 

- Renunţarea la culturile de plante medicinale şi tehnice. 

- Migrarea persoanelor calificate din cauza disparităţilor între judeţul 

Botoşani şi ale judeţe ale ţării care practică o agricultură performantă. 

- Imposibilitatea aplicării unor legi din cauza lipsei fondurilor financiare. 

- Dispariţia unor produse şi unităţi de prelucrare ca urmare a cerinţelor 

impuse de Uniunea Europeană. 

- Degradarea solului din cauza calamităţilor naturale. 

- Legea 416 – Venitul Minim Garantat 
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- Posibilităţile reduse de angajare în mediul rural în alte sectoare decât 

agricultura. 

SILVICULTURĂ 

PUNCTE TARI 

- Dorința locuitorilor de a avea suprafețe împădurite. 

  - Surse importante de venituri prin exploatarea pădurilor şi a fondului 

cinegetic. 

-  94ha din suprafaţa agricolă totală o reprezintă pădurile şi terenurile cu 

vegetaţie forestieră. 

 - Surse suplimentare de venituri (fructe de pădure, ciuperci, turism). 

 - Reţeaua de drumuri forestiere deserveşte şi comunităţile rurale. 

PUNCTE SLABE 

- Nu există reglementări pentru posibilitatea folosirii bazelor din silvicultură 

pentru turism. 

- Suprafețe extrem de mici de păduri și terenuri cu vegetație forestieră. 

OPORTUNITĂȚI 

- Regimul silvic legal, are efecte favorabile asupra mediului. 

- Sursă pentru o serie de activităţi în rural. 

- Asigură locuri de muncă. 

- Valorificarea terenurilor agricole degradate şi nevaloroase. 

AMENINȚĂRI 

- Distrugerea patrimoniului privat prin nerespectarea reglementărilor 
existente. 

- Slaba dezvoltare între planurile de dezvoltare dintre silvicultură şi 

agricultură. 
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DEZVOLTARE RURALĂ 

TURISM RURAL 

PUNCTE TARI 

- Excedentul de spaţii în gospodăriile din zonă. 

- Existenţa caselor construite în stil tradiţional. 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa de cunoştinţe a celor care vor să practice turismul rural. 

- Lipsa reclamei. 

OPORTUNITĂȚI 

- Existenţa fondurilor pentru dezvoltarea acestor activităţi. 

- Oportunităţile create de spaţiul natural, cultural şi construit al zonei. 

AMENINȚĂRI 

- Ideile preconcepute. 

- Calitatea proastă a serviciilor. 

- Insuficienta folosire a oportunităţilor acordate turismului rural. 
 

INDUSTRIA 

PUNCTE TARI 

-Existenţa unui număr mare de personal calificat sau policalificat în rural. 

-Existenţa a trei mori de porumb și prese de ulei. 

-Existenţa unor resurse naturale ce pot fi exploatate în sistem industrial: 

carieră de piatră, resurse piscicole, balastiere. 

-Existenţa unui  personal calificat sau policalificat în rural. 
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PUNCTE SLABE 

- Lipsa locurilor de muncă pentru cei de vârstă mijlocie şi mare. 

-Monocalificare în zone întinse. 

-Închiderea unor întreprinderi de stat în  Siret și Rădăuți unde lucrau şi 
cetăţeni din Cândești. 

-Lipsa investiţiilor în vederea diversificării economiei rurale. 

-Numărul scăzut de IMM-uri în mediul rural. 

OPORTUNITĂȚI 

-Legislaţia favorizează angajarea şomerilor şi a tinerilor. 

-O serie de produse specifice ruralului care se valorifică prost sau de loc pe 

piaţă se pot prelucra în comune. 

AMENINȚĂRI 

- Lipsa de încredere a locuitorilor din mediul rural pentru realizarea 

activităţilor industriale. 

- Reticenţa faţă de produsele industriale fabricate în mediul rural. 

- Interesul scăzut pentru investitori privind zonele rurale izolate. 

 

CALITATEA VIEȚII ÎN MEDIUL RURAL 

PUNCTE TARI 

-Viaţa în rural are avantajul unui mediu curat şi fără poluanţi. 

PUNCTE SLABE 

-Nivel scăzut al educaţiei în mediul rural. 

-Şomaj ridicat în rândul populaţiei tinere din mediul rural. 

-Număr mic de medici în mediul rural. 

-Slaba dotare a cabinetelor şi lipsa medicilor specialişti în mediul rural. 

OPORTUNITĂȚI 
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-Creşterea numărului de posturi telefonice din mediul rural și acces nelimitat 

la telefonia mobilă și internet. 

AMENINȚĂRI 

-Probleme sociale datorate restructurării întreprinderilor. 
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4.  Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Cândești în 

perioada 2021-2025 

 

4.1.  Viziunea privind dezvoltarea economico-socială 

 

„Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a zonei, implicit a comunei,  prin crearea 

şi susţinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, sănătos şi 

diversificat, care să asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii 

vieţii cetăţenilor. 

În anul 2025, comuna Cândești va fi o localitate prosperă a Uniunii Europene 

prin păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi a bogăţiilor sale naturale şi 

spirituale.” 

Valorile comunităţii Cândești: 
 

 Conservarea tradiţiilor 

 Ospitalitatea locuitorilor 

 Respectul pentru muncă 

 Coeziunea comunitară  

 Toleranţă religioasă  

 Credinţa în Dumnezeu  

     4.1.1. Obiective generale 

 Dezvoltarea durabilă a Comunei Cândești. 

 Funcţionarea grupurilor de acţiune locală. 

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii publice rurale. 

 Dezvoltarea unui sector agricol performant şi diversificat. 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului. 

 Modernizarea relaţiei urban-rural. 
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 Dezvoltarea parteneriatului public – privat. 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice. 

 

    4.1.2. Obiective strategice 

 Analiza resurselor si a problemelor cu care se confruntă, a necesităţilor şi  

priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie în baza prerogativelor 

legale, conferite Consiliului Local Cândești, face necesară identificarea unor 

obiective strategice menite să constituie cadrul necesar unei evoluţii 

economico – sociale adecvate pentru perioada 2021 – 2025. 

În acest scop Consiliul Local Cândești îşi propune următoarele obiective: 

- Ridicarea calităţii vieţii locuitorilor comunei; 

- Protecţia mediului înconjurător şi a naturii; dezvoltarea şi reabilitarea 

infrastructurii de mediu; 

- Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii 

fizice şi de utilităţi publice pentru revigorarea spaţiului rural în vederea 

creerii condiţiilor de viaţă compatibile cu mediul urban; 

- Promovarea parteneriatului public – privat şi crearea de oportunităţi şi 

facilităţi pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini; 

- Sporirea competitivităţii tuturor sectoarelor de activitate; 

- Valorificarea potenţialului turistic local si zonal; 

- Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

- Dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi culturale; 

- Iniţierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii.  

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, direcţiile care trebuie urmărite 

sunt: 

- Valorificarea potenţialului natural - având în vedere că principala resursă 

naturală a comunei o constituie fondul funciar agricol, din care terenul 

agricol ocupă 81% din teritoriul comunei se impune pe toate căile 

valorificarea potenţialului natural existent. 

- Valorificarea potenţialului economic - se impune în mod deosebit 

valorificarea aceluia legat de potenţialul natural şi anume dezvoltarea 

potenţialului agricol prin intensificarea culturilor agricole dominante cât 

şi dezvoltarea potenţialului animalier prin creşterea efectivelor din 
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gospodăriile populaţiei. Se mai poate lua în considerare dezvoltarea 

activităţilor economice, industriale şi comerciale legate direct de 

dezvoltarea activităţilor agricole şi de creşterea animalelor. 

- Valorificarea potenţialului uman - este o prioritate majoră pentru a se 

realiza stabilizarea populaţiei pe teritoriul comunei, creşterea natalităţii, 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă etc. 

4.1.3. Obiective specifice 

Prezenta strategie a fost  concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi 

instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor  

strategice de dezvoltare economico – socială a localităţii, în concordanţă cu 

acţiunile prevăzute în Planul Naţional de Dezvoltare şi are în vedere 

următoarele: 

- Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor nerambursabile puse la 

dispoziţia judeţului, creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei 

publice locale cu privire la derularea fondurilor de coeziune şi a celor 

structurale; 

- Dezvoltarea mediului de afaceri luând exemplul sistemelor sociale şi 

politice occidentale pentru crearea unei economii funcţionale, bazată pe 

libera initiaţivă, flexibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă, reducerea 

birocraţiei; 

- Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, inclusiv prin 

generalizarea instruirii în domeniul folosirii tehnicii de calcul şi învăţării 

intensive a limbilor străine;  

- Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de cultură, inclusiv asigurarea 

bazei materiale necesară punerii în valoare, prin programe şi acţiuni 

concrete, a elementelor culturale tradiţionale; 

- Punerea în practică a reglementărilor legale privind protecţia socială; 

- Integrarea agriculturii şi dezvoltării rurale în Politica Agricolă Comună a 

Uniunii Europene, prin stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti 

în ferme familiale cu caracter comercial, încurajarea parteneriatului 

public – privat pentru valorificarea corespunzătoare a produselor 

agricole, modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor 

agricole moderne şi performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru 

dezvoltarea economico – socială durabilă a localităţii, creşterea calităţii 

drumurilor şi podurilor comunale, integrarea în reţeaua  de distribuţie a 
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energiei electrice a gospodăriilor individuale care nu beneficiază de 

curent electric; 

- Implementarea prevederilor angajamentelor prevăzute în capitolul 22 – 

Mediu, din Programul de Aderare la Uniunea Europeană, prin 

consolidarea capacităţii de gestionare a deşeurilor, a capacităţii de 

protecţie a naturii, realizarea infrastructurii de prevenire a poluării 

fonice, etc. 

 

4.1.4. Probleme - cheie 

Capacitatea de auto-dezvoltare a comunităţii 

- Capacitate insuficientă de auto-dezvoltare la nivelul comunităţii 

(administraţia publică locală, agenţi economici, crescători de animale, 

etc.).  

 

Mediul înconjurător 

- Lipsa conştientizării comunităţii asupra problemelor referitoare la 

protecţia mediului înconjurător. 

- Poluarea mediului ca urmare a depozitării neadecvate a deşeurilor 

menajere. 

 

Capitalul uman 

- Grad ridicat de neocupare a forţei de muncă de vârstă activă şi în special 

a unor categorii dezavantajate.  

- Existenţa muncii la negru în comunitate. 

- Nivel redus de calificare a populaţiei.  

 

Servicii sociale şi  medicale 

- O parte a populaţiei situată în afara sistemului de asigurări sociale de 

sănătate (în special datorită lipsei unui loc de muncă).  

Infrastructura 

- Reabilitarea împrejmuirilor la școli.    

- Lipsa reţelei de alimentare cu gaz metan. 

- Lipsa sălilor de sport. 

- Infrastructură de drumuri nemodernizată (neasfaltată) în totalitate. 
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- Infrastructură pe orizontală deteriorată parţial(alei, spaţii verzi, 

sistematizare spaţii). 

- Necesitatea înfiinţării unui sistem centralizat de alimentare cu apă.   

- Necesitatea înfiinţării unui sistem centralizat de canalizare.   

- Necesitatea realizării unei staţii de epurare a apelor menajere. 

- Necesitatea  amenajării unui teren de agrement pentru  copiii.  

 

Integrare europeană 

Acest obiectiv se va realiza prin creşterea gradului de absorbţie a fondurilor 

nerambursabile la nivel Consiliul Local. Consiliul Local va urmări direcţiile 

principale de acţiune pentru creşterea fondurilor externe. Pentru realizarea 

acestui deziderat Consiliul Local va: 

-îmbunătăţi portofoliul de proiecte corespunzător priorităţilor de dezvoltare ale 

comunei; 

- identifica oportunităţile de finanţare în care este aplicant eligibil; 

- asigura cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în 

derulare şi a celor propuse spre finanţare; 

- îmbunătăţi calificarea profesională a funcţionarilor publici, pentru a realiza 

cereri de finanţare viabile.  

 

Mediul  de afaceri 

 

       Acest obiectiv se va realiza prin continuarea acordării de facilităţi 

investitorilor, în funcţie de beneficiul adus la bugetul local, de natura activităţii, 

prin:  

-prezentare şi reprezentare comunitate;  

- suport logistic şi consultanţă;  

- scutiri de taxe şi impozite în temei legal;  

- concesionări de terenuri;  

- reţea de alimentare cu energie electrică; 

- organizarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii firmelor pentru 

identificarea oportunităţilor economice; 

- construirea unei baze de date la nivel local cu activele disponibile  şi ofertele 

existente. 

 

Industrie  
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- extinderea activităţilor de valorificarea fructelor şi legumelor sub formă de 

conserve, pentru valorificarea cărnii sub diferite forme: conserve, mezeluri 

etc;  

- încurajarea şi sprijinirea firmelor deja existente pe piaţa comunei  Cândești, 

pentru creşterea cifrei de afaceri, precum şi câştigarea de noi pieţe naţionale, 

dar şi internaţionale;  

- susţinerea antreprenorilor cu informaţii despre proiectele de finanţare;  

- organizarea de întâlniri periodice şi a unui dialog real între reprezentanţii 

mediului de afaceri şi cei ai Consiliului Local în vederea identificării de noi 

oportunităţi, cel puţin o dată la şase luni.  

 

Agricultură  

- încurajarea/facilitarea  investiţiilor în exploataţiile agricole; 

- formarea grupurilor de producători; 

- susţinerea activităţilor destinate colectării şi prelucrării  producţiei agricole;  

- promovarea unor metode de producţie agricolă care vizează protecţia 

mediului ( agricultură ecologică);  

- încurajarea pluriactivităţii în agricultură, prin crearea unor oportunităţi de 

diversificarea a activităţilor economice din comună;  

- susţinerea serviciilor de extensie agricolă; 

- asistenţă tehnică şi logistică acordată fermierilor, în vederea realizării de 

proiecte viabile pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă care să conducă 

la modernizarea exploataţiilor agricole; 

- identificarea unor modalităţi de susţinere a tinerilor fermieri şi măsuri de 

lobby pentru transferul exploataţiilor agricole conduse de persoanele în vârstă 

către persoanele tinere;  

- susţinerea unor măsuri care să asigure premisele comasării terenurilor; 

- acţiuni privind protecţia şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie a solurilor; 

- măsuri de prevenire şi combatere a surselor de degradare; 

- măsuri de conservare a fondului genetic şi ecologic specific; 

- întărirea structurilor administrative pentru controlul aplicării regimului silvic;  

 

Turism 

- realizarea infrastructurii necesare punerii în valoare a potenţialului turistic 

existent;  

- reabilitarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- sprijinirea şi promovarea agroturismului şi a turismului de week-end;  
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- încurajarea acelor gospodării ţărăneşti, care ar putea primi turişti, în 

realizarea unor modernizări ale locuinţelor pentru desfăşurarea activităţilor 

turistice;  

- încurajarea construirii de pensiuni agroturistice moderne;  

- organizarea unor întâlniri, pentru schimburi de idei, cu reprezentanţii 

Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC);  

- susţinerea promovării activităţilor de turism şi  integrarea acestora în 

circuitele turistice (expoziţii muzeale, etnografice şi manifestări culturale etc); 

- stimularea dezvoltării de activităţi conexe turismului. 

 

 4.1.5. Priorităţi 

       Priorităţile ce se impun în  perioada imediată sunt: 

- amenajarea hidrotehnică şi de apărare împotriva inundaţiilor a cursurilor de 

apă  din comună;   

- iniţierea proiectului de alimentare cu gaze naturale;  

- înfiinţarea sistemului centralizat de  alimentare cu apă, canalizare și stație 

de epurare în satele componente; 

- amenajarea platformelor de gunoi; 

- lucrările de modernizare a drumurilor comunale, în vederea creşterii gradului 

de acesibilitate al comunei; 

- organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniul   

turismului şi agroturismului; 

- reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei 

şi construirea de noi poduri şi podeţe;    

- construirea unei săli de sport;   

- amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea acestora cu mobilier;  
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4.2. Plan de acţiuni 2021 – 2025 

Direcţie strategică I: Creşterea capacităţii de auto-dezvoltare a 

comunităţii 

Obiectiv strategic 1.1: Consolidarea capacităţii de elaborare şi  

implementare a proiectelor cu finanţare europeană şi 

internaţională la nivelul comunităţii până în 2025. 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/RE

SURSE 

1. Recrutarea şi angajarea în cadrul 

Primăriei a unei persoane pentru  
atragerea de  finanţări; 

 

 2025 

 

UAT / buget local, 
etc. 

2. Instruirea persoanei prin cursuri de 

redactare proiecte, management de 
proiect, proceduri de achiziţie, etc.;  

 

 2025 

 

UAT / buget local, 
etc. 

3. Dezvoltarea de parteneriate 
administraţie – agenţi economici – 

servicii deconcentrate – ONG pentru 
generare idei de proiecte şi 

implementarea celor ce primesc 

finanţare; 

 
 

 2025 

 
Persoana angajată 

pt. atragere 
finanţări/buget 

local, etc. 

4. Oferirea de consultanţă pentru 

potenţialii aplicanţi la finanţări 
europene şi internaţionale. 

 

 2025 

Persoana angajată 

pt. atragere 
finanţări/ buget 

local, etc. 

 

Direcţie strategică I: Creşterea capacităţii de auto-dezvoltare a 

comunităţii 

Obiectiv strategic 1.2: Îmbunătăţirea serviciilor publice 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE  TERMEN RESPONSABILI/RE

SURSE 

1. Creşterea gradului de calificare a 

funcţionarilor din serviciile publice, 
prin urmarea unor cursuri de 

perfecţionare, pentru creşterea calităţii 
serviciilor publice; 

 

 
 2025 

 

 
  

 
 

 

 
2. Întărirea rolului primăriei ca centru de 

comunicare şi informare în sprijinul 

 

 



130 

 

promovării programelor economice, 

sociale şi culturale, prin comunicare 
bidirecţională cetăţean-funcţionar 

public; 

 2025  

 
 

 
Primăria şi 

Consiliul 
Local/buget local, 

buget de stat, 
fonduri europene, 

etc. 
 

  

3. Deschiderea unui Centru de consiliere 

locală care să faciliteze accesul 

cetăţeanului la informaţii din domeniile 
juridic, economic, social, etc.; 

 

 2025 

4. Educarea şi informarea comunităţii 
prin parteneriatul autorităţii locale cu 

populaţia, ONG-urile, unităţile de 
învăţământ şi mass-media locală; 

 
 2025 

5. Achiziţionarea şi dotarea cu 
echipamente IT, instruirea personalului 

în utilizarea echipamentelor. 

 
 2025 

6. Achiziţionarea programelor informatice 
moderne. 

 2025 

7. Pregătirea personalului propriu al 
primăriei pentru utilizarea programelor 

informatice şi managementul 
proiectelor. 

 
 2025 

 

Direcţie strategică II: Protecţia mediului înconjurător 

Obiectiv strategic 2.1: Creşterea nivelului de conştientizare a comunităţii 

asupra problemelor de protecţie a mediului înconjurător 

până în 2025. 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 

RESURSE 

1.  Stabilirea nivelului iniţial de 

conştientizare a populaţiei (chestionar şi 
anchete); 

2025 Primăria/buget 

local 

2. Campanie de informare publică în 

comuna Cândești: 
- Prezentarea problemelor de protecţia 

mediului în şedinţele consiliului local, la 

şcoală, în şedinţe publice 

-Elaborarea şi distribuirea unui pliant 

referitor la protecţia mediului; 

 

 
 

2025 

 Primăria, Agenţia 

pentru protecţia  
mediului/ buget 

local, buget de 
stat, fonduri 

europene, etc. 
  

 3. Realizarea unui centru de informare 
(informaţii, proiecţii filme, organizare 

evenimente); 

 
 

2025 

Primăria/ buget 
local, buget de 
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stat, fonduri 

europene, etc. 
 

4. Activitate de ecologizare a apelor din 
localitate şi popularea acestora cu 

peşte; 

Perman
-ent 

Primăria, 
parteneri(şcoli 

etc.)/ buget local, 

buget de stat, 
fonduri europene, 

etc. 
 

5. Evaluarea nivelului de conştientizare a 
comunităţii după campania de 

informare; 

 
 

 
2025 

Primăria, Consiliul 
Local, parteneri, 

etc./ buget local, 
buget de stat, 

fonduri europene, 
etc. 

 

6. Acţiuni de împădurire a terenurilor 
degradate sau cu risc de alunecări. 

2025 Primăria, 
Consiliul Local, 

parteneri, etc./ 
buget local, 

buget de stat, 
fonduri europene, 

etc. 
 

7. Plantarea de perdele forestiere pe 
drumurile care fac legătura între 

localităţi. 

2025 

8. Ameliorarea terenurilor cu destinaţia de 
păşuni. 

  
 

2025 
 

 

 

Direcţie strategică III: Dezvoltarea capitalului uman. 

Obiectiv strategic 3.1: Creşterea nivelului de educaţie şi formare 

profesională continuă a populaţiei de vârstă activă în perioada 2021-2025; 
Organizarea de cursuri de calificare/recalificare a adulţilor pentru reînvierea 

meseriilor vechi şi a meşteşugurilor tradiţionale. 
 

NR.
CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 
RESURSE 

1. Program de recalificare în meserii 
căutate pe piaţa muncii (pentru şomeri, 

angajaţi, persoane în căutare de loc de 
muncă) 

- studiu de piaţă 

- cursuri 

 
 

 
2025 

 
AJOFM/ buget 

local, buget de 
stat, fonduri 

europene, etc. 
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2. Program de recalificare în meserii 

căutate pe piaţa muncii (pentru şomeri, 
angajaţi, persoane în căutare de loc de 

muncă) 
- studiu de piaţă 

- cursuri 

 

 
2025 

 

AJOFM/ buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, etc. 

 

3.  
 

Program „Educaţie pentru şansa a 
doua” (identificare beneficiari, atragere 

fonduri, derulare program); 

 
 

 
2025 

Şcoala Cândești, 
echipa de 

atragere 
finanţări/ buget 

local, buget de 
stat, fonduri 

europene, etc. 
 

 

Direcţie strategică III: Dezvoltarea capitalului uman  

Obiectiv strategic 3.2: Combaterea fenomenului muncii la negru printr-o 

campanie de conştientizare a populaţiei şi angajatorilor în perioada 2021-

2025. 

NR.
CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 
RESURSE 

1. Campanie de informare privind: 

- avantajele muncii cu contract (TV 
cablu, adunări publice, discuţii 

individuale) şi riscurile la care se 
supun atât angajatorii cât şi 

persoanele fără un contract de 
muncă; 

- legislaţia în domeniu (fluturaşi, 
panouri); 

-necesitatea unei fiscalităţi sănătoase 
fără de care nu se pot accesa fonduri 

sau credite de la instituţii financiare sau 
bănci necesare dezvoltării afacerii sau 

pentru nevoi personale; 

 

 
 

 
 

 
2025 

Parteneriat 
format din 

Primărie, AJOFM, 
societate civilă, 

biserică, poliţie, 
mass media 

 
 

2. Identificarea subiecţilor (angajaţi, 
angajatori) prin metode specifice; 

 
 

2025 

Primărie (un 
inspector de 

specialitate), 
AJOFM/buget 

local 

3. Evaluarea campaniei de informare; 2025 Primărie 
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Direcţie strategică III: Dezvoltarea capitalului uman 

Obiectiv strategic 3.3: Creşterea anuală cu 2% a gradului de ocupare a 

forţei de muncă din rândul categoriilor dezavantajate ale 

populaţiei în perioada 2021 - 2025 

NR.

CRT. 

      DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 

RESURSE 

1. Încheiere acord partenerial (ONG, 

Consiliu Local, AJOFM, agenţi 
economici). 

 

2025 

Consiliul Local  

2. Atragerea unei surse de finanţare 

pentru un program de calificare – 
recalificare. 

 

 
 

2025 

Persoana pentru  

atragere de  
finanţări din 

cadrul Primăriei 
şi AJOFM/ buget 

local, buget de 
stat, fonduri 

europene, etc. 
 

3. Identificarea beneficiarilor (persoane  
disponibilizate).  

 
2025 

Primaria/ buget 
local, buget de 

stat, fonduri 

europene, etc. 
 

4. Derularea cursului faza 1 (tâmplari, 
patiseri). 

2025   
  

AJOFM/ buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, etc. 

 

  

5. Derularea cursului faza 2 (artizani, 

dulgheri, tapiţeri). 

2025 

6. Derularea cursului faza 3 

(antreprenoriat). 

2025 

7. Mediere pe piaţa muncii pentru 100 

persoane anual. 

perman

ent 

 

Direcţie strategică IV: Dezvoltarea serviciilor sociale şi medicale 

Obiectiv strategic 4.1: Creşterea accesului la servicii medicale şi sociale a 

cel puţin 50% dintre persoanele sărace neasigurate în 

sistemul public al asigurărilor de sănătate până în 2025 
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NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 

RESURSE 

1. Campanie de conştientizare asupra 

avantajelor asigurării în sistemul 
naţional de sănătate: 

- permanent prin personalul medical. 

- prin distribuire de pliante în 
comunitate. 

- întâlniri cu comunitatea (ex. duminica 
la biserică după slujbă). 

 

 
 

 

2025 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
Primăria, 

Consiliul Local,  
personalul 

medical, DSP 
Botoşani, etc./ 

buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
europene, etc. 
  
  
  

2. Asigurarea asistenţei medicale 
permanente în  toate satele comunei 

Cândești. 

 
2025 

3. Înfiinţarea unui centru de zi pentru 
persoanele aflate în dificultate. 

 
 

2025 

4. Înfiinţarea unui serviciu de voluntariat 
pentru ajutarea bătrânilor singuri, 

format din elevi de la şcolile din 
comună. 

 
2025 

5. Analizarea oportunităţii unui serviciu de 
îngrijiri la domiciliu. 

2025 

6. Modernizarea dispensarului uman al 

comunei. 

2025 

7. Înfiinţarea de puncte farmaceutice în 

satele în care acestea nu există. 

2025 

8. Amenajarea unui spaţiu din dispensarul 
medical care va avea ca destinaţie,  

cazarea și protejarea persoanelor 
victime ale violenței domestice din 

comună. 

2025 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

Obiectiv strategic 5.1: Asigurarea până în 2025 a infrastructurii şcolare 

necesare desfăşurării în bune condiţii a actului de 

învăţământ în şcolile din comuna  Cândești. 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 

RESURSE 

1. Reabilitare Şcoala nr...... , din localitatea 
........... 

2025  
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2. 

Echiparea unităţilor de învăţământ cu 

aparatură didactică modernă şi servicii 
de internet. 

  

  

2025 

Primăria, 

Consiliul Local/ 
Fonduri de la 

consiliul 
judeţean, 

bugetul de stat, 
fonduri 

europene, 
împrumuturi 

bancare, etc 

3. Modernizarea bibliotecii comunale. 2025 

4. Identificarea finanţării pentru susţinerea 
activităţilor culturale şi sportive ale 

elevilor angrenaţi în acest gen de 
activităţi. 

 
2025 

5. Reabilitarea terenurilor de sport ale 

şcolilor din localităţile comunei Cândești. 

2025 

6. Achiziţionarea de microbuze şcolare. 2025 

7. Constituirea şi pregătirea de spaţii în 
clădirile existente pentru activităţi 

extraşcolare. 

2025 

8. Analizarea oportunităţii constituirii unui 
punct muzeal specific comunei Cândești. 

2025 Primăria, 
Consiliul Local/ 

Fonduri de la 
consiliul 

judeţean, 
bugetul de stat, 

fonduri 
europene, 

împrumuturi 
bancare, etc. 

9. Construirea sau extinderea locurilor de 
joacă la grădiniţele comunei. 

2025 

10. Amenajarea spaţiilor verzi existente 

aparţinând unităţilor de învăţământ. 

 

 
2025 11. Realizarea instalaţiilor interioare şi grup 

sanitar la şcoala din localitatea  .......... 
(sau CT pe lemne, unde este necesar) 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

Obiectiv strategic 5.2: Modernizare  drumuri comunale până în 2025 

NR.
CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 
RESURSE 

1. Modernizare infrastructură rutieră în 
comuna Cândești, județul Botoșani.    

 
2025 

 
 

 
Primăria, 

Consiliul Local/ 
Fonduri de la 

consiliul 

judeţean, 
bugetul de stat, 

fonduri 

2. Modernizare ................(DC 9A – 5km) 

prin asfaltare.    

 

2. Viabilizare drum sătesc prin pietruire 

și/sau asfaltare pe o lungime de .....km, 
com. Cândești, jud. Botoşani. 

 

2025 

3. Pod din beton armat peste pârâul  ………., 

localitatea  …………., comuna Cândești, 
jud. Botoşani – una bucată. 

 

2025 
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4. Podeţ dalat din beton armat peste pârâul  

……., localitatea  ………, comuna Cândești, 
jud. Botoşani – una bucată. 

 

2025 

europene, 

împrumuturi 
bancare. 

5. Modernizarea şi recalibrarea şanţurilor de 
scurgere a apei, prin betonare. 

2025 

6. Construirea de locuri de parcare în 

centrul comunei. 

2025 

7. Montarea de parazăpezi în zonele în care 

se înzăpezeşte iarna. 

perman

ent 

 

 
 

Primăria, 

Consiliul Local/ 
Fonduri de la 

consiliul 
judeţean, 

bugetul de stat, 
fonduri 

europene, 
împrumuturi 

bancare. 

8. Construirea de rampe de acces pentru 
persoanele cu dizabilităţi la instituţiile 

publice care nu au astfel de rampe. 

 
2025 

9. 

 

Construirea sau reabilitarea de terenuri 

de sport pe lângă unităţile de 
învăţământ. 

  

 

2025 

10. Construirea de podeţe pentru accesul la 
gospodăriile populaţiei din comuna 

Cândești jud. Botoşani. 

11. 

  

Ameliorarea terenurilor cu destinația de 

pășuni. 

  

2025 

  

12. Adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a 

fondului cinegetic, a florei și faunei de pe 
teritoriul comunei. 

2025 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.3: Dezvoltarea infrastructurii pe orizontală (alei, 

trotuare, spaţii verzi) din comuna Cândești până în 2025. 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 

RESURSE 

1. Extindere şi reabilitare trotuare – 

20000mp.               

 2025  

 
Consiliul Local/ 

buget local, 

buget de stat, 
fonduri 

europene, etc.  
   

  

2. Extindere şi reabilitare alei pietonale – 
3000mp. 

 2025 

3. Amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea 
acestora cu mobilier urban – 2500mp. 

  

 2025 

4. 
  

Realizarea  împrejmuirii cimitirului din 
localitatea Horia. 

  

2025 
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Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.4: Realizarea reţelei de alimentare cu apă pe întreg 

teritoriul comunei Cândești până în 2025. 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI / 

RESURSE 

1. 

 

 

Înființarea sistemului de alimentare cu 
apă  în comuna Cândești. 

  

 

 
2025 

Consiliul Local/ 

buget local, 
buget de stat, 

fonduri 
europene, etc.  
 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.5: Reţea de canalizare şi staţie de epurare în toată 

comuna Cândești până în 2025. 

 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 

/ RESURSE 

1.  
Înființarea sistemului de canalizare cu 

staţie de epurare în comuna Cândești. 
 

 
 

2025 

Consiliul Local/ 
buget local, 

buget de stat, 
fonduri 

europene, etc.  
  

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.6: Construirea unei  săli de sport în comuna Cândești. 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 

/ RESURSE 

1. Sală sport școlară în comuna Cândești, 
localitatea Cândești.  

 
 

2025 

Consiliul Local/ 
buget local, 

buget de stat, 
fonduri 

europene, etc.  
 

 



138 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.7: Reabilitarea/construirea căminelor culturale din 

localitatea ....................... DE SCOS 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 

/ RESURSE 

1. Reabilitarea/construirea și dotarea 

căminului cultural din comuna Cândești, 
localitatea .................. 
 

 

 
 

 
2025 

Primăria, 

Consiliul Local/ 
Fonduri de la 

consiliul 
judeţean, 

bugetul de 

stat, fonduri 
europene, 

împrumuturi 
bancare, etc. 

2. Reabilitarea/construirea și dotarea 

căminului cultural din comuna Cândești, 
localitatea .......... 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

Obiectiv strategic 5.8: Efectuarea unui studiu care să analizeze 

oportunitatea înfiinţării unui serviciu propriu managementul gunoiului de grajd 

în conformitate cu Directiva nr. 91/676/CEE a Uniunii Europene şi a legislaţiei 

româneşti care transpune această directivă.     

NR.
CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPNSABILI/
RESURSE 

1. Efectuarea unui studiu care să analizeze 
oportunitatea înfiinţării unui serviciu 

propriu pentru managementul gunoiului 
de grajd în conformitate cu Directiva nr.  

91/676/CEE a Uniunii Europene şi a 
legislaţiei româneşti care transpune în 

totalitate această directivă.     
 

 
 

 
 

2025 

 
 

 
 

 
Consiliul 

Local/Fonduri 
europene, 

fonduri de la 

buget, bănci, 
etc. 

 

2. Întocmirea proiectului tehnic pentru 

această investiţie. 

2025 

3. Licitaţia pentru constructor şi execuţia 

propriuzisă. 

2025 

4. Înfiinţarea Serviciului public pentru 
managementul gunoiului de grajd al 

comunei Cândești.   
 

 
2025 
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Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.9:  ELKxtinderea, modernizarea rețelei publice de 

iluminat public 

NR.

CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 

/ RESURSE 

1.   

Înființarea, extinderea, modernizarea 
rețelei publice de iluminat public. 
 

 

 
2025 

Consiliul 

Local/buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, 

credite 

bancare, etc. 

  

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.10: Întocmirea unui studiu care să releve oportunitatea 

extinderii sistemului de iluminat public în toate satele comunei Cândești şi 

înfiinţarea unui Serviciu de iluminat public licenţiat de ANRSC până în 2025. 

NR. CRT.      DENUMIREA ACTIVITĂŢII TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Întocmirea unui studiu care să 

releve oportunitatea extinderii 

sistemului de iluminat public în 
toate satele comunei  Cândești şi 

înfiinţarea unui Serviciu de 
iluminat public licenţiat de ANRSC 

până în 2023. 
 

 

 

 
2023 

Consiliul 

Local/Fonduri 

europene, 
fonduri de la 

buget, bănci, 
etc. 

 

2. Întocmire proiect tehnic, licitaţie şi 
execuţia acestuia. 

2025 Consiliul 
Local/Fonduri 

europene, 
fonduri de la 

buget, bănci, 

etc. 
 

3. Înfiinţarea serviciului public de 

iluminat şi licenţierea acestuia. 

2025 

4. Analizarea posibilităţilor de 

închiriere a ulilajelor 
serviciului(autoutilitară, PRB), altor 

primării din apropiere pentru 
obţinerea de venituri suplimentare. 

 

2025 

5. Modernizarea iluminatului public 

prin montarea de panouri solare. 

2025 
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6.  Reabilitare sistem de iluminat 

public cu lămpi tip LED.  

2025 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.11: Înființare distribuție gaze naturale în comuna 

Cândești, județul Botoșani. 

NR.
CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 
/ RESURSE 

1. Înființare distribuție gaze naturale în 
comuna Cândești, județul Botoșani. 

  

 
 

  2025 

Consiliul Local/  
Fonduri 

structurale, 
guvernamental

e, bănci, etc. 
 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.12: Amenajarea hidrotehnică şi de apărare împotriva 

inundaţiilor a cursurilor de apă care traversează comuna. 

NR.
CRT. 

            DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 
/ RESURSE 

1. Amenajarea hidrotehnică şi de apărare 

împotriva inundaţiilor a cursurilor de apă 
care traversează comuna. 

 
 

 

 
2025 

Consiliul 

Local/buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, 

credite 
bancare, etc. 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.13: Iniţierea proiectului  de  achiziţionare de utilaje 

pentru întreţinerea drumurilor, deszăpeziri şi PSI,  în comuna Cândești. 

NR. 

CRT. 

      DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Achiziţionarea unui autogreder. 2025  

Consiliul 
Local/Fonduri 

europene, 

2. Achiziţionarea unui buldoexcavator. 2025 

3. Achiziţionarea unui compactor.  
2025 
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4. Achiziţionarea unei maşini de pompieri 

pentru stingerea incendiilor. 

2025 fonduri de la 

buget, fonduri 
bancare, etc. 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.14: Construirea de locuințe pentru persoanele 

defavorizate, și sprijinirea victimelor violenței domestice din comună. 

NR. 

CRT. 

      DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1.  Construirea de locuințe pentru 

persoanele defavorizate din comună. 
 

2025  

Consiliul 
Local/Fonduri 

europene, 

fonduri de la 
buget, fonduri 

bancare, etc. 

2. 

 

 Amenajarea unui spațiu pentru victimile 

violenței domestice. 
  

  

2025 

 
 

 

Direcţie strategică V: Extinderea şi modernizarea infrastructurii. 

Obiectiv strategic 5.15  Amenajarea unei zone de agrement în comuna 

Cândești. 

NR. 

CRT. 

      DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. 

 

 Amenajarea unei zone de agrement în 

comuna Cândești. 
  

  
  

2025 Consiliul 

Local/Fonduri 
europene, 

fonduri de la 
buget, fonduri 

bancare, etc. 

 

Direcţie strategică VI: Modernizarea administraţiei locale. 

Obiectiv strategic 6.1: Investiţii în informatizare şi în resursele umane. 

NR. 

CRT. 

      DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Procurarea de echipamente informatice 

moderne. 

2025  
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2. Achiziţionarea de programe cu licenţă 

pentru folosirea acestora. 

2025 Consiliul 

Local/Fonduri 
europene, 

fonduri de la 
buget, fonduri 

bancare, etc. 

3. Şcolarizarea personalului primăriei şi 

instruirea acestuia pentru folosirea 
programelor achiziţionate. 

 

2025 

4. Analiza necesităţilor la nivelul primăriei 

în utilizarea programelor informatice. 

2025 

 

Direcţie strategică VI: Modernizarea administraţiei locale. 

Obiectiv strategic 6.2: Dezvoltarea capacităţii instituţionale. 

NR.
CRT. 

          DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 
RESURSE 

1. Propuneri pentru proiecte finanţate din 

fonduri europene cu finanţare 
nerambursabilă. 

 

2025 

 

 
 

Consiliul 
Local/Fonduri 

europene, 
fonduri de la 

buget, bănci, 
etc. 

 
 

 
 

 

  
 

2. Constituirea şi dezvoltarea bazei de 
echipamente şi utilaje pentru intervenţii 

la deszăpeziri, incendii, inundaţii etc. 

perman
ent 

3. Modernizarea sediului primăriei. 2025 

4. Propuneri de proiecte pentru finanţarea 

pregătirii personalului existent în 
accesarea proiectelor europene. 

2025 

5. Analizarea financiară a oportunităţii 

externalizării unor servicii din cadrul 
primăriei. 

2025 

6. Comunicarea mai bună cu cetăţenii 
pentru preluarea spre rezolvare a 

problemelor acestora. 

perman
ent 

7. Procurarea sistemelor de alarmă pentru 
instituţiile publice. 

2025  
 

Consiliul 
Local/Buget 

local, Fonduri 
europene, 

fonduri de la 
buget, bănci, 

etc. 
 

8. Montarea sistemelor de supraveghere 
video în şcoli pentru prevenirea faptelor 

contrare legii. 

2025 

9. Analiza oportunităţii înfiinţării propriului 
corp de pază publică. 

2025 

10. Montarea camerelor de supraveghere în 
comuna Cândești. 

 2025 

11. Înfiinţarea în cadrul primăriei a unui 

punct de informare a populaţiei. 

2025 

12. Construire garaj pentru ultilaje. 2025 
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Direcţie strategică VII: Mediul de afaceri. 

Obiectiv strategic 7.1: Industrie. 

NR. 

CRT. 

          DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Informarea cetăţenilor privind 
accesarea fondurilor europene relativ 

la activităţi industriale. 

 
permanent 

Consiliul 
Local/Fonduri 

europene, 
fonduri de la 

buget, bănci, 
etc. 

 

2. Crearea de facilități pentru afaceri de 

mică industrie care să prelucreze 
resursele zonei(lapte, carne, legume, 

fructe, produse agricole etc). 

 

 
permanent 

 

Direcţie strategică VII: Mediul de afaceri. 

Obiectiv strategic 7.2: Agricultură. 

NR. 

CRT. 

               DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Punerea în posesie cu celeritate a 

cetăţenilor care încă nu şi-au clarificat 
situaţia juridică a terenurior şi solicită 

aceasta. 

permanent  

 
 

 
Consiliul 

Local/Fonduri 

europene, 
fonduri de la 

buget, bănci, 
etc. 

  
 

2. Acordarea ajutorului de către primărie  
investitorilor care  deschid afaceri în 

agricultură şi aduc locuri de muncă în 
comună. 

permanent 

3. Informarea la zi a cetăţenilor cu 
noutăţile legislative din domeniul 

agricol şi modul cum pot beneficia de 

acestea. 

permanent 

 

Direcţie strategică VII: Mediul de afaceri. 

Obiectiv strategic 7.3: Comerţ şi servicii. 

NR. 
CRT. 

          DENUMIRE  ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/  
RESURSE 

1. Includerea unor firme din comună în 
GAL-ul din care face parte comuna 

Cândești. 

2021  
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2. Informarea comercianţilor şi a 

prestatorilor de servicii cu privire la 
fondurile europene ce pot fi accesate 

de către aceştia şi acordarea de 
facilităţi celor care accesează fonduri 

europene şi creează locuri de 
muncă(concesionări de teren, acces 

facil la utilităţi etc.) 

permanent Primăria, 

Consiliul Local,  
Cetăţenii 

comunei, 
oameni de 

afaceri, etc. 

3. Atragerea de firme mari care pot crea 
secţii de producţie pe teritoriul 

comunei prin acordarea de facilităţi 
către acestea. 

permanent 

 

Direcţie strategică VII: Mediul de afaceri. 

Obiectiv strategic 7.4:   Turism. 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Realizarea infrastructurii necesare 
punerii în valoare a potenţialului 

turistic existent.  
 

 
       2025 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Consiliul Local/ 
buget local, 

buget de stat, 
fonduri private, 

fonduri 
europene, etc. 

2. Încurajarea acelor gospodării 
ţărăneşti, care ar putea primi turişti, 

în realizarea unor modernizări ale 
locuinţelor pentru desfăşurarea 

activităţilor turistice;  

 

 
 

 
    

permanent 

3. Încurajarea construirii de pensiuni 

agroturistice moderne;  
 

 

    
permanent 

4. Susţinerea promovării activităţilor de 

turism şi  integrarea acestora în 
circuitele turistice (expoziţii muzeale, 

etnografice şi manifestări culturale 
etc); 

 

 

 
 

    
permanent 

5. Organizarea unor întâlniri, pentru 

schimburi de idei, cu reprezentanţii 
Asociaţiei Naţionale pentru Turism 

Rural Ecologic şi Cultural (ANTREC);  

 

 

 
       2025 
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6. Stimularea dezvoltării de activităţi 

conexe turismului. 
 

 

    
permanent 

 

 Direcţie strategică VIII:  Culte religioase 

Obiectiv strategic  8.1:  Culte religioase 

NR. 

CRT. 

               DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

 
1. 

Reabilitarea bisericii ortodoxe din 
localitatea Cândești  prin lucrări 

exterioare şi interioare. 

 
2025 

 
 

 
Primăria, 

Consiliul 
Local/buget 

local, buget de 
stat, fonduri 

europene 

2. Construirea de capele la toate 

bisericile din comună. 

2025 

3. 
 

Susținerea proiectelor de investiții a 
celorlalte culte religioase din comună.   

  

2025 
 

 

4. Susținerea proiectelor de investiții și 

reabilitări pentru bisericile ortodoxe 
inițiate de către preoții din comună. 

 

2025 

5. Lucrări de reabilitare şi extindere la  

cimitirele din satele comunei. 

2025 

6. Construirea unei case parohiale la 

biserica din ........... 

2025 

  

Direcţie strategică IX:  Capacitate instituțională și legislativă 

Obiectiv strategic 9.1:   Implementarea legislației naționale și europene la 

nivelul comunei. 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 
RESURSE 

1. Elaborarea strategiei locale a 

serviciului de iluminat public 
conform art. 9, din Legea 

230/2006. 

 

2025 

  

 
 

 
 

Consiliul 
Local/Fonduri 

2. Elaborarea strategiei locale de 

salubrizare conform art. 5 din 
Legea 101/2006. 

 

2025 
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3. Elaborarea strategiei locale de 

eficiență energetică conform Legii 
121/2014. 

 

2025 

europene,fonduri 

de la buget, 
bănci, etc. 

  4. Elaborarea analizei de risc la 
securitatea fizică la nivelul 

primăriei  conform Legii 

333/2003. 

 
2025 

5. Elaborarea de măsuri pentru 

respectarea Legii 174/2018 
privind modificarea Legii 

217/2003 privind violența în 
familie. 

 

2025 

6. Elaborarea auditului energetic la 

clădirile din patrimoniul primăriei  
conform Legii nr. 159/2013. 

 

2025 

7.  Elaborarea Registrului spațiilor 
verzi. 

2025 

 

Direcţie strategică X:  Cultură 

Obiectiv strategic 10.1:  Formaţii artistice, activități culturale, etc. 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 
RESURSE 

 
 

1. 
  

 Înființarea unui ansamblu folcloric și 
de dansuri populare. 

  
 

2025 

 
 

 
Primăria, 

Consiliul 

Local/buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, etc. 

2. Achiziţionarea unei scene, instalaţii 

de iluminat, și alte dotări   pentru 

desfășurarea activităților culturale. 

 

 

2025 

3. Achiziţionarea de instrumente 

muzicale, costume populare,  etc. 

pentru activitățile culturale.   

 

2025 

4.  Achiziționarea unei instalații de 

sonorizare moderne. 

2025 

 

Direcţie strategică XI:   Sport 
Obiectiv strategic 11.1:   Echipa de fotbal 
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NR. 

CRT. 

DENUMIRE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI/ 

RESURSE 

1. Achiziționarea de echipamente, 
materiale și dotări pentru echipa de 

fotbal. 

 

2023 

Primăria, 
Consiliul 

Local/buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, etc. 

 

Direcţie strategică XII: Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

Obiectiv strategic 12.1:  Amenajarea hidrotehnică şi de apărare împotriva 

inundaţiilor a cursurilor de apă codificate care traversează comuna, 

amenajarea unei acumulări, în parteneriat cu SGA Botoşani. 

 

NR.CRT.             DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 

/ RESURSE 

1. Amenajarea hidrotehnică şi de 

apărare împotriva inundaţiilor a 
cursurilor de apă care traversează 

comuna, în parteneriat cu SGA 

Botoşani. 
 

 

2025  

 
Consiliul 

Local/buget 

local, buget de 
stat, fonduri 

europene, 
credite 

bancare, etc. 
2. Amenajarea unei acumulări pe 

cursul de apă ........... pentru 
folosirea apei la irigaţii şi  pentru 

animale. 

2025 

3. Construire de adăpători pentru 
animale în toale localitățile 

comunei. 

2025 

 

 

 

 

Direcţie strategică XII: Extinderea şi modernizarea infrastructurii 
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Obiectiv strategic 12.2:   Gestionarea sigură a riscului de inundații în zona 

transfrontalieră a râului Siret 

 

NR.CRT.             DENUMIRE   ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI 

/ RESURSE 

 

1. 
  

  

 

Gestionarea sigură a riscului de 
inundații în zona transfrontalieră a 

râului Siret. 
 

  

  
  

 

 
2025 

  
  

Consiliul 

Local/buget 
local, buget de 

stat, fonduri 
europene, 

credite 

bancare, etc. 

 

 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Cândești a fost elaborată folosindu-

se date  puse la dispoziţie de primăria Cândești, cum ar fi PUG-ul 

comunei Cândești, strategia de dezvoltare socio-economică 

anterioară a comunei Cândești, GAL-ul comunei, date furnizate de 

Direcţia Judeţeană de Statistică, date furnizate de alte entităţi 

administrative şi culturale de la nivel judeţean şi naţional, etc. 

 

 

 

 

PRIMAR 

CONSTANTIN CIORNODOLEA 
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