STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
Perioada de referinţă: 2019 - 2024
Întocmit: S.C. RIVA SYSTEMS S.R.L.

Cuvânt înainte
Strategia de dezvoltare locală a comunei Belceşti a fost elaborată pornind de la
problemele specifice ale localităţii, abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele şi
cu planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european şi constă în crearea
unei viziuni pe termen mediu şi lung pentru perioada 2019-2024 cu scopul îmbunătăţirii
calităţii vieţii şi creşterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor comunei.
Descrierea comunităţii noastre este prezentată pe larg în prima parte a acestei strategii
şi cuprinde toate elementele cadrului natural, a activităţii economice şi sociale care ne
caracterizează în prezent comuna.
Informaţiile colectate cu ajutorul administraţiei publice locale şi a societăţii civile au
generat o viziune de ansamblu asupra comunei cu ajutorul căreia a fost elaborată analiza
SWOT care prezintă situaţia actuală a comunei noastre.
Nevoile comunităţii şi starea prezentă care ne caracterizează comuna stau la baza
direcţiilor de acţiune care au fost stabilite pe baza consultărilor referitoare la dezvoltarea
localităţii şi la viitoarele soluţii ce trebuiesc adoptate.
Am încredere că această strategie de dezvoltare realizată prin mobilizarea noastră, a
tuturor, poate fi implementată cu succes, dar numai cu sprijinul nemijlocit al dumneavoastră.
Îmi doresc ca întreaga noastră comunitate să participe activ la crearea unei comune
prospere, adaptata la standardele europene în care tinerii să-şi dorească să rămână şi să se
dezvolte prin păstrarea valorilor şi tradiţiilor.
Aşadar ne vom bucura împreună de o infrastructura edilitară modernă, de şcoli şi
grădinţe dotate corespunzator pentru a oferi copiilor comunei şansa la un proces educaţional
care să le permită dezvoltarea în comuna nostră.
În calitate de ales şi reprezentant al dumneavoastră, vă multumesc pentru încrederea
şi sprijinul de care m-am bucurat până în acest moment şi îmi exprim convingerea totală că şi
în viitor vom forma o adevarată echipă şi împreună vom sarbători finalizarea tuturor
proiectelor pe care ni le-am propus în aceasta Strategie de Dezvoltare Locală.
Vă invit să parcurgeţi această Strategie de Dezvoltare ca pe o carte de vizită a comunei
noastre şi ca o expresie a ambiţiilor unei comunităţi care priveşte optimist către viitor, către
o comunitate europeană.
Cu stimă,
Primarul Comunei Belceşti
Ing. Constantin CIOBĂNIŢĂ
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Strategia de Dezvoltare Locală
reprezintă un demers integrator cu
privire la direcţiile de urmat pentru
realizarea dezideratului de dezvoltare
durabilă în comună.
Acestă startegie va ajuta la
stabilirea unei direcţii unitare pentru
comunitate în termenii obiectivelor sale
operaţionale şi furnizează baza alocării
resurselor necesare pentru orientarea
acesteia spre atingerea acestor obiective.
Strategia de dezvoltare locală a
comunei Belceşti este realizată pe o
perioadă de 6 ani respectiv perioada
2019-2024.
În elaborarea Strategiei de
Dezvoltare s-a pornit de la o evaluare a
stării actuale a comunei, atât din punct de
vedere cantitativ (date statistice furnizate
de diferite instituţii publice) cât şi
calitativ (focus grupuri cu reprezentanţi
ai sectorului public şi privat și chestionare
individuale aplicate cetățenilor comunei).
Aşadar această evaluare a pornit
de la analiza Regiunii Nord Est şi a judeţul
Iaşi pentru a vedea unde se situează
indicatorii şi datele analizate a comunei
Belceşti în raport cu media judeţeană şi
cea regională.
Analiza comunei Belceşti a pornit
de la prezentarea cadrului natural şi a
caracteristicilor specifice reliefului care
caracterizează relieful comunei.

Analiza indicatorilor economici,
demografici şi sociali a conturat specificul
economic al comunei şi tendinţele actuale
şi viitoare ale populaţiei.
În baza analizei stării actuale a
comunei Belceşti a fost realizată analiza
SWOT a principalelor sectoare economice
pentru a avea o viziune asupra comunei în
ansamblul său.
Pe baza concluziilor etapei de
evaluare a stării actuale precum şi a
analizei SWOT a teritoriului au fost
formulate, în cadrul unei echipe
multidisciplinare, obiectivele strategice
precum şi cele specifice care stabilesc
direcţiile de acţiune pentru comuna
Belceşti în ansamblul său.
Obiectivele propuse, precum şi
direcțiile de acțiune destinate a genera
atingerea acestor obiective au făcut
subiectul unui proces consistent de
consultare publică deoarece strategia de
dezvoltare locală reprezintă un
instrument participativ care implică
întreaga comunitate şi care are drept
scop asigurarea dezvoltării economice.
În vederea realizării unui nivel cât
mai ridicat de consens în cadrul
procesului de consultare s-a urmărit
obţinerea unui feed - back din partea
instituțiilor publice/private de pe
teritoriul comunei Belceşti.
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Astfel,
pe
baza
nevoilor
identificate în urma auditului teritorial şi
luând în calcul dezideratele celor
consultaţi, viziunea de dezvoltare a
comunei Belceşti este „Dezvoltare
durabilă şi echilibrată prin susţinerea
unui mediu economic stabil, sănătos,
diversificat şi prin creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor”.
Un instrument important de
verificare periodică a legitimităţii şi
relevanţei Strategiei de Dezvoltare a
localităţii este actualizarea periodică a
listei de proiecte prioritare.
Se recomandă ca la un interval de
12-18 luni, Autoritatea Publică Locală să
evalueze fiecare proiect din lista de
priorităţi pe baza unor criterii cum ar fi:
 impactul estimat la nivelul
comunei,
 posibilitatea de a atrage sursele de
finanţare,
 orizontul de timp necesar pentru
finalizarea investiţiei, etc.
Pe baza analizei efectuate,
Consiliul Local ia decizia de menţinere sau
actualizare a listei de proiecte prioritare.
Strategia este definită drept
cadrul care orientează alegerile, care
determină natura şi direcţia unei
comunităţi.
Planurile
strategice
sunt
documente elaborate pe termen lung, care
se revizuiesc periodic şi care pun în relaţie
eforturile de planificare a acţiunilor.
Un astfel de exerciţiu permite unei
comunităţi să realizeze o prioritizare, o
ierarhizare a problemelor în funcţie de
resursele disponibile.

Principiile de bază folosite în
planificarea strategică:
 şansele comunităţii de a avea succes
sporesc în cazul când există un plan
strategic care include folosirea
oportunităţilor apărute în mediul
exterior;
 şansele comunităţii de a avea succes
sunt mai mari dacă liderii ei îşi
proiectează perspectiva împreună cu
membrii organizaţiei astfel, încât toţi
să fie implicaţi în procesul de realizare
a perspectivei.
În cele mai multe cazuri, o
strategie de dezvoltare locală este un
demers pe termen lung, fiind o proiecţie în
viitor a comunităţii.
Această viziune a comunităţii cu
privire la dezvoltarea sa viitoare trebuie
să fie împărtăşită de toţi actorii relevanţi
de la nivel local şi transpusă într-un set de
obiective specifice şi un plan concret de
acţiuni.
Strategia nu este altceva decât un
instrument care permite luarea unei
decizii la un moment dat pe baza
evaluărilor anterioare cu caracter
justificativ.
Planificarea strategică este un
proces sistematic prin care comunitatea,
fie ea o comună, un oraş, un municipiu sau
o microregiune agreează anumite
priorităţi, care sunt esenţiale pentru
îndeplinirea misiunii ei şi se află în
concordanţă cu evoluţia mediului
înconjurător.
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1. CARACTERISTICI GENERALE
1.1. Prezentarea generală a Regiunii Nord – Est
Regiunea se caracterizează printr-o
îmbinare armonioasă între toate formele
de relief: 28% munţi, 12% relief
subcarpatic, 60% podiş. Relieful bogat
oferă zone de deal şi câmpie care sunt
adecvate unei game largi de culturi
agricole, iar zonele de munte cu peisaje
spectaculoase sunt favorabile dezvoltării
turismului.
Pe ansamblul Regiunii Nord - Est
sunt evidente discrepanţele ca nivel dar şi
ca potenţial de dezvoltare între vestul mai
dezvoltat al Regiunii şi estul mult rămas în
urma (judeţele Botoşani, Vaslui, Iaşi).
Regiunea Nord-Est este organizată
în 6 judeţe, 17 municipii, 29 oraşe si 112
localităţi componente ale muncipiilor şi
oraşelor.
Mediul rural al acestei regiuni este
format din 506 comune şi 2.414 sate.
Din tabelul 1.1.1 se observă faptul
că în judeţul Suceava sunt cele mai multe
centre urbane, adică 16, urmat de judeţul
Bacău cu 8 centre urbane, 7 în judeţul
Botoşani şi câte 5 centre urbane în judeţele
Iaşi, Neamţ şi Vaslui.
Tabel 1.1.1
Organizarea administrativă a teritoriului
Localităţi
Suprafaţă
Număr
Număr
Număr
Număr
componente
totală(ha) municipii
oraşe
comune
sate
ale municipiilor

Nord-Est este o regiune de
dezvoltare a României, creată în 1998.
Sediul Agenției pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est se află în municipiul
Piatra Neamț, chiar dacă cel mai mare oraș
este municipiul Iași.
Ca și celelate regiuni de dezvoltare,
Regiunea de dezvoltare Nord-Est nu are
puteri administrative, funcțiile sale
principale fiind coordonarea proiectelor
de dezvoltare regionale care fac parte din
regiunile istorice Moldova și Bucovina.
Regiunea Nord-Est este cea mai
întinsă regiune de dezvoltare a
României, o unitate teritorial-statistică de
nivelul al doilea (NUTS 2), conform
clasificării EUROSTAT. Grupează 6 judeţe unităţi administrativ teritoriale de nivelul
al treilea (NUTS 3): Bacău, Botoşani,
Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui.
Are o suprafaţă de 36.850 kmp,
reprezentând 15,46% din suprafaţa totală
a ţării, iar graniţele externe ale regiunii
sunt cu Ucraina şi Republica Moldova.

Unitate
teritorială
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui
Regiunea N - E

şi oraselor

662.052
498.569
547.558
589.614
855.350
531.840
3.684.983

3
2
2
2
5
3
17

5
5
3
3
11
2
29

19
17
11
16
33
16
112

85
71
93
78
98
81
506

491
333
418
344
379
449
2.414

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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Localizare geografică
Regiunea Nord-Est este regiunea
de dezvoltare cu cea mai mare suprafaţă
din România, fiind amplasată în partea de
nord-est a ţării.
În cadrul Uniunii Europene,
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
reprezintă una din regiunile situate la
limita estică ale acesteia, alături de
Regiunea Sud-Est şi alte regiuni de
dezvoltare din alte state.
Cele mai importante resurse
naturale din regiune sunt: materiale de
construcţii, gaze naturale, sare, turbă,
mangan, sulfuri polimetalice, ape
minerale carbogazoase, ape minerale etc.
Judeţele din vestul regiunii dispun
de o gamă mult mai variată de resurse
naturale.
Regiunea Nord-Est dispune atât de
potenţial în producerea de energie solară,
cât şi de potenţial în producerea de
energie eoliană şi biomasă.
Judeţele cu cel mai ridicat
potenţial în energia solară şi biomasă
sunt cele din partea de est: Vaslui, Iaşi,
Botoşani.

Vaslui
14%

Din punct de vedere teritorial –
administrativ, Regiunea Nord-Est se
învecinează la nord cu Ucraina, la est cu
Republica Moldova, la sud cu Regiunea
Sud-Est (judeţele Vrancea şi Galaţi), la
vest cu Regiunea Centru (judeţele
Covasna, Harghita şi Mureş) şi Regiunea
Nord-Vest (judeţele Bistriţa Năsăud şi
Maramureş).
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est
are o suprafaţă de 3.684.983 hectare, şi
este cea mai mare regiune de dezvoltare a
României ca suprafaţă şi populaţie.
Judeţul Suceava ocupă cea mai
însemnată suprafaţă, de 855.350 hectare,
respectiv 23% din Regiunea Nord – Est,
urmat de judeţul Bacău care se desfăşoară
pe 662.052 de hectare şi reprezintă 18%
din suprafaţă, judeţul Neamţ cu 589.614
hectare şi 16% din regiune şi judeţul Iaşi
cu 547.558 hectare şi cu un procent de
15%.
Judeţele Vaslui şi Botoşani în
procente reprezintă câte 14% din
regiunea Nord-Est cu o suprafaţă de
531.840 hectare a judeţul Vaslui şi
498.569 hectare a judeţului Botoşani

Bacău
18%
Botoşani
14%

Suceava
23%

Neamţ
16%

Iaşi
15%

Fig. 1.1.1 Suprafaţa totală(ha) – Regiunea Nord – Est
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Date demografice
Disparităţile de ordin demografic
din Regiunea Nord-Est sunt influenţate în
foarte mare măsură, atât de cadrul natural
(amplasare, forme de relief, influenţe
climatice, resurse naturale, etc.), cât şi de
nivelul de dezvoltare economică.
Populaţia regiunii este de
3.229.050
locuitori,
valoare
ce
reprezintă
16,5%
din
populaţia
României care număra în anul 2017,
19.588.146 locuitori, iar densitatea
populaţiei este de 87.63 locuitori/km².
Din punct de vedere al densităţii,
Regiunea Nord – Est ocupă locul al
doilea, după Regiunea Bucureşti-Ilfov.
În perioada 2012 – 2017
populaţia din Regiunea Nord –Est a
înregistrat un curs descendent, având o
scădere de 1,76% în anul 2017 faţă de
anul 2012.
Deşi la nivelul regiunii se
conturează un rezultat negativ, acest
rezutat nu se regăseşte în toate judeţele
componente ale acestei regiuni.
Astfel în perioada de referinţă
2012-2017,
judeţul
Botoşani
înregistrează cea mai mare scădere de
5,08%, urmat de judeţul Neamţ cu o
scădere de 3,73% şi judeţul Bacău cu o
depreciere de 3,11%.
Singurul judeţ în care se
înregistrează o creştere a populaţiei este
judeţul Iaşi, cu o creştere de 2%.

Judeţul Vaslui înregistrează de
asemenea o scădere în anii de analiză, de
2,69%, urmat de judeţul Suceava cu o
scădere a populaţiei de de 0,93%.
Diferenţe destul de semnificative
apar şi în ceea ce priveşte gradul de
urbanizare înregistrat de aceste judeţe.
Cele mai urbanizate judeţe – din
punct de vedere al ponderii populaţiei
urbane din totalul populaţiei stabile – este
Iaşi (46,19%), Bacău (43,04%), Suceava
(40,7%) şi Vaslui (40,61).

Rural
1.881.728
58%

Urban
1.347.322
42%

Fig. 1.1.2 Populaţia rezidentă în
Regiunea Nord – Est
Din totalul locuitorilor din
regiunea Nord - Est, 58,27% locuiesc în
mediul rural în număr de 1.881.728
persoane iar 41,73% dintre aceştia
locuiesc în mediul urban în număr de
1.347.322 persoane.
Tabelul 1.1.2

Populaţia rezidentă în Regiunea Nord - Est
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Regiunea Nord - Est 3.286.812 3.277.412 3.274.111 3.265.089 3.248.564 3.229.050
Bacău
612.186
608.508
605.815
602.668
598.141
593.140
Botoşani
408.567
404.822
401.287
397.052
392.734
387.810
Iaşi
774.124
778.383
784.596
788.225
789.372
790.023
Neamţ
466.644
463.484
460.834
457.651
453.660
449.248
Suceava
632.985
632.041
631.587
630.621
628.813
627.079
Vaslui
392.306
390.174
389.992
388.872
385.844
381.750
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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Fig. 1.1.3 Harta gradului de dezvoltare în
România

Fig. 1.1.4 Harta locuinţelor cu acces la
canalizare în România

Cu toate că Regiunea Nord-Est este
cea mai mare regiune de dezvoltare a
României sub aspectul numărului de
locuitori şi al suprafeţei deţinute, ea se
situează pe ultimul loc în raport cu nivelul
de dezvoltare.
Astfel, se remarcă discrepanţe
între judeţe în ceea ce priveşte situaţia
utilităţilor publice de interes local.
Mai există încă sate, cătune sau
gospodării
izolate
neelectrificate,
concentrate mai ales în zona judeţului
Vaslui şi Botoşani.
Totodata, deşi numeroase zone
dispun
de
oportunităţi
(energii
regenerabile,
potenţial
agricol
şi
zootehnic ridicat), datorită gradului
redus de atractivitate nu reuşesc să
atragă investiţiile necesare care să
valorifice aceste oportunităţi şi implicit să
contribuie la relansarea economică.

Totodată, zona rurală se confruntă
cu probleme de mediu - suprafeţe întinse
sunt afectate de fenomenele de pantă
(eroziune, alunecări de teren, inundaţii),
însumând o treime din suprafaţa totală
afectată a României.
Cele mai multe din oraşele mici şi
mijlocii ale regiunii se confruntă cu un
nivel scazut de atractivitate datorat unei
complex de factori economici, sociali, de
mediu.
Mai mult, fenomenul migratoriu
are loc şi în rândul tinerilor absolvenţi de
liceu care deţin o calificare – mulţi fiind
plecaţi în căutarea unui loc de muncă în
alte State Membre ale Uniunii Europene.
În aceste condiţii, asistăm la un
nivel ridicat al şomajului în rândul
tinerilor – practic, la fiecare trei tineri cu
vârsta cuprinsă între 15 si 24 de ani, unul
dintre ei este şomer.
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Utilităţi publice
Doar 13,8% din numărul total al
localităţilor regiunii sunt conectate la
reţeaua de distribuţie a gazelor naturale,
judeţele Bacău, Iaşi şi Neamţ, având
ponderea cea mai mare din acest punct de
vedere.
Atât reţeaua de alimentare cu apă
potabilă, cât şi cea de canalizare sunt
insuficient
dezvoltate
pentru
a
corespunde nevoilor populaţiei, atât în
mediul rural cât şi în mediul urban, iar în
unele localităţi poluarea straturilor
freatice datorată infiltrărilor de reziduuri
nemetalifere, periclitează grav sănătatea
populaţiei, chiar în arealele cu reţele
convenţionale sau unde instalaţiile de
tratare sunt insuficiente sau vechi.
Vaslui
475
Suceava
934

Neamţ
457

Se observă faptul că judeţul cel mai
dezvoltat din punct de vedere a utilităţilor
publice este judeţul Iaşi cu 3.222 km de
reţea (1.003 km apă, 2.219 canal), iar cel
mai slab dezvoltat judeţ din acest punct de
vedere este judeţul Botoşani cu 1.164 km
de reţea (308 km apă, 856 km canal).
În judeţul Suceava în anul 2016
erau 934 km reţea de distribuţie, în
judeţul Bacău 755 km, în Vaslui 475 km
iar în Neamţ 457 km reţea de distribuţie.
Vaslui
1.182

Bacău
1.835

Suceava
1.400

Neamţ
1.455

Bacău
755

Botoşani
856

Iaşi
2.219

Botoşani
308

Fig. 1.1.6 Lungimea conductelor de
canalizare în Regiunea Nord – Est - km

Iaşi
1.003

Fig. 1.1.5 Lungimea reţelei de distributie a
apei în Regiunea Nord – Est - km

În judeţul Bacău erau în anul 2016
1.835 km reţea de canalizare, în Neamţ
1.455 km, în Suceava 1.400 km iar în
Vaslui 1.182 km ded canalizare.
De asemenea, capacitatea staţiilor
de epurare a apelor reziduale cât şi
capacitatea de depozitare a deşeurilor
sunt insuficiente, faţă de cerinţele actuale.

Tabelul 1.1.3
Utilităţi publice de interes local – 2016
Regiunea
Bacău Botoşani Iaşi
Neamţ Suceava Vaslui
Nord Est
Lungimea totală a reţelei
simple de distribuţie a apei
8.947 1.835
856 2.219 1.455
1.400 1.182
potabile(km)
Lungimea totală simplă a
conductelor de
3.932
755
308 1.003
457
934
475
canalizare(km)
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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Transporturi
Accesul în Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est se poate realiza atât prin
intermediul căilor rutiere, cât şi prin
intermediul căilor feroviare sau aeriene.
Cele mai importante reţele rutiere
care traversează regiunea sunt:
 Drumul European E85: (Lituania,
Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava
– Fălticeni - Roman - Bacău –
Buzău – Urziceni – Bucureşti –
Giurgiu - (Bulgaria, Grecia);
 Drumul European E574: Bacău Oneşti - Târgu Secuiesc – Braşov –
Piteşti – Craiova;
 Drumul European E581: Tişiţa –
Tecuci – Bârlad – Huşi – Albiţa (Republica Moldova, Ucraina);
 Drumul European E58: (Austria,
Slovacia, Ucraina) - Halmeu – Baia
Mare – Dej - Bistriţa - Vatra Dornei
– Suceava - Botoşani - Târgu
Frumos - Iaşi - (Republica
Moldova, Ucraina, Rusia);
 Drumul European E583: Săbăoani
– Iaşi – Sculeni;
 Drumul European E576: Suceava
– Vatra Dornei – Cluj-Napoca.
De asemenea, Regiunea de
Dezvoltare Nord-Est este traversată de
Coridorul paneuropean IX: Helsinki Vîborg - Sankt Petersburg - Pskov - Gomel
- Kiev - Lijubaşevka - Chişinău – Bucureşti

- Dimitrovgrad – Alexandroupolis, cu
ramificaţiile Sankt PetersburgMoscovaKiev, Kaliningrad, respectiv Klaipeda –
Vilnius, Minsk, Gomel şi Liubaşevska –
Odessa.
Transportul rutier reprezintă cel
mai dezvoltat sistem de transport din
punct de vedere territorial, care acoperă
aproape în întregime zonele locuite,
diferenţa fiind făcută de calitatea
drumurilor.
Principalele magistrale feroviare
care asigură accesul în Regiunea Nord-Est
sunt:
 Magistrala principală 500:
Bucureşti (nord) - Ploieşti (sud) Adjud - Paşcani - Suceava - Vicşani;
 Magistrala principală 600:
Făurei - Tecuci - Bârlad - Crasna Vaslui - Iaşi – Ungheni.
La acestea se adaugă aproximativ
20 magistrale feroviare secundare, care
asigură conexiunea celor mai importante
localităţi din regiune.
Accesul în Regiunea Nord-Est se
poate realiza şi prin intermediul căilor
aeriene:
 Municipiul Iaşi – Aeroportul
Internaţional Iaşi;
 Municipiul Bacău – Aeroportul
Internaţional George Enescu;
 Oraşul Salcea - Aeroportul
Internaţional Ştefan cel Mare.

Tabelul 1.1.4
Lungimea drumurilor publice pe categorii de drumuri – 2016 - km
Categorii de
Regiunea
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ Suceava
Vaslui
drumuri publice
Nord Est
Total
Străzi orăşeneşti
Naţionale
Judeţene şi
comunale
Judeţene
Comunale

18.772
3.942
2.663

3.208
754
449

3.069
565
422

3.273
786
356

2.440
401
419

4.158
1.015
627

2.624
421
390

12.167

2.005

2.082

2.131

1.620

2.516

1.813

5.392
6.775

923
1.082

675
1.407
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994
727
1.133
940
1.137
893
1.383
873
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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Din datele furnizate de Institutul
Naţional de Statistică reiese faptul că
lungimea totală a drumurilor din
Regiunea Nord Est este de 18.772 km.

Vaslui
2.624

În anul 2016 lungimea totală a
străzilor orăşeneşti era de 3.942
kilometri.

Vaslui
421

Bacău
3.208
Suceava
1.015

Botoşan
i
3.069

Suceava
4.158

Neamţ
2.440

Bacău
754

Neamţ
401

Iaşi
3.273

Botoşani
565

Iaşi
786

Fig. 1.1.7 Lungimea totală a drumurilor
în Regiunea Nord – Est – km

Fig. 1.1.8 Străzi orăşeneşti în Regiunea
Nord – Est - km

Din judeţele componente ale
regiunii se detaşează judeţul Suceava
care deţine o reţea de drumuri de 4.158
km, cea mai densă reţea, urmat de
judeţele Iaşi cu 3.273 km, Bacău cu 3.208
km, Botoşani cu 3.069 km, Vaslui cu
2.624 km şi Neamţ cu 2.440 km de
drumuri.
Judeţul Suceava deţine cel mai
mare procent, de 22% din totalul
drumurilor din Regiunea Nord – Est
urmat de judeţul Iaşi cu o reţea de
drumuri care însumează 17,44%, judeţul
Bacău cu 17,09%, Botoşani 16,35%,
judeţul Vaslui cu 13,98% şi cea mai mică
reţea de drumuri în judetul Neamţ cu o
pondere de doar 13% din totalul reţelei
de drumuri din Regiunea Nord-Est.

Din acestă valoare, ponderea cea
mai mare se regăseşte la nivelul
judeţului Suceava cu 1.015 km şi 26%
din lungimea totală a străzilor
orăşeneşti, urmat de judeţul Iaşi cu 786
km şi un procent de 20%, judeţul Bacău
cu 754 km şi un procent de 19% precum
şi judeţul Botoşani cu 565 km şi 14
procente.
Din figura 1.1.8. se observă că cea
mai mică pondere a străzilor orăşeneşti
se regăseşte în judeţul Neamţ cu 401 km
şi cu un procent de 10% din total şi în
judeţul Vaslui cu 421 km şi cu un procent
de 11% din totalul străzilor orăşeneşti.
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Vaslui
390

Vaslui
1.813

Bacău
449
Botoşan
i
422

Suceava
627

Neamţ
419

Iaşi
356

Bacău
2.005
Botoşani
2.082

Suceava
2.516

Neamţ
1.620

Iaşi
2.131

Fig. 1.1.9 Drumuri naţionale în
Regiunea Nord – Est - km

Fig. 1.1.10 Drumuri judeţene şi
comunale în Regiunea Nord – Est

Drumurile naţionale care se
găsesc în Regiunea Nord – Est însumează
2.663 de kilometri.
Şi pentru acestă categorie de
drumuri judetul Suceava deţine cel mai
mare procentaj, de 23% din totalul
drumurilor naţionale din regiune şi o
reţea care însumează 627 km, iar pe
ultimul loc se află judeţul Iaşi cu 356 km
de drumuri naţionale.
Judeţul Bacău are o reţea de
drumuri naţionale de 449 km, judeţul
Botoşani deţine o reţea de 422 km de
drumuri, urmat de judeţul Neamţ cu o
reţea de drumuri naţionale de 419 km.
Din punct de vedere a drumurilor
naţionale judeţul Vaslui deţine o reţea de
390 km.

Densitatea drumurilor judeţene
şi comunale este insuficient dezvoltată,
fiind de doar 12.167 km.
Cele mai slab dezvoltate judeţe în
acest sens sunt judeţele Vaslui şi Neamţ,
cu 1.813 km de drumuri judeţene şi
comunale, respectiv 1.620 km de
drumuri în Neamţ.
La reţeaua drumurilor judeţene şi
comunale, pe primul loc se situează
judeţul Suceava, cu o reţea de drumuri
de 2.516 km şi un procent de 21% din
totalul drumurilor din Regiunea Nord –
Est.
Judeţul Iaşi deţine o reţea de
drumuri de 2.131 km, urmat de judeţul
Botoşani cu 2.082 km de drumuri şi
judeţul Bacău cu o reţea de 2.005 km
drumuri judeţene şi comunale.
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Tabelul 1.1.5
Distanţe rutiere între principale judeţe şi capitală
Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Bucureşti
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui

-

193

130

58

151

83

294

193

-

125

145

42

258

499

130

187

-

139

145

71

430

58

145

139

-

103

129

354

151

42

145

103

-

216

457

83

258

71

După cum se observă în tabelul
de mai sus, cel mai aproape municipiu de
capitala Bucureşti este Bacăul fiind în
partea cea mai sudică a regiunii, la o
distanţa de 294 km, iar cel mai
îndepărtat este municipiul Botoşani la o
distanţă de 499 km fiind situat în partea
cea mai nordică.
Din punct de vedere a
infrastructurii feroviare, în judeţele
Vaslui şi Botoşani nu există căi
electrificate, iar în judeţul Botoşani nu
există nici căi cu 2 linii.
Cel mai dezvolvat municipiu din
punct de vedere feroviar este judeţul
Suceava cu 526 km de căi ferate, iar cel
mai slab dezvoltat în acest sens este
judeţul Botoşani cu 161 km.
Judeţul Iaşi are o infrastructură
feroviară de 291 km, judeţul Vaslui 246
km, Bacău 221 km iar judeţul Neamţ 173
km.

129
216
359
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
600
526

514

500

400
291

300

275

248

221

246

221

200

246

161
189

173
161

137

173
89

100
0

0

0
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Bacău

Botoşani
Total

Iaşi

Neamţ

Electrificată

Suceava

Linii normale

Fig. 1.1.11 Lungimea căilor ferate în
Regiunea Nord – Est

Vaslui
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Investiţii
Zonele rurale sunt caracterizate
printr-un nivel redus de dezvoltare al
infrastructurii de bază – gradul redus de
modernizare a drumurilor comunale care
determină o accesibilitate redusă către
centrele urbane (implicit la servicii de
educaţie şi sănătate), infrastructura de
utilităţi insuficient dezvoltată din punct
de vedere cantitativ şi calitativ în raport
cu populaţia existentă, accesul redus la
internet şi la serviciile aferente societăţii
informaţionale.
În cele mai multe cazuri
infrastructura tehnică-edilitară existentă
este învechită, iar satele arondate nu sunt
conectate la reţele de utilităţi.
Accesibilitatea şi mobilitatea în
interiorul localităţilor este limitată de
gradul avansat de uzură a străzilor
orăşeneşti, de lipsa/insuficienţa locurilor
de parcare, de foarte slaba prezenţă a
unor forme alternative de transport
(biciclete, transport ecologic).
Nivelul redus al investiţiilor
private realizate, precum şi efectele crizei
economice şi financiare au condus la o
restrângere a locurilor de muncă
existente.
Lipsa locurilor de muncă atractive,
a oportunităţilor de petrecere a timpului
liber determină numeroşi absolvenţi de
învaţământ superior să îşi stabilească
domiciliul în alte zone, urbane, mai
dezvoltate.

Adăugând la toate aceste elemente
şi lipsa locurilor de muncă, obţinem un
tablou al cauzelor care determină
migrarea tinerilor din mediul rural fie
către alte State Membre (în căutarea unui
loc de muncă), fie către zonele urbane
dezvoltate.
Regiunea Nord – Est este
puternic influenţată de următoarele:
 Nefinalizarea lucrărilor de investiţii
demarate în cadrul Programului Naţional
de Dezvoltare Locală;
 Capacitate
insuficientă
a
gradiniţelor/numărului de locuri în
raport cu populaţia preşcolară existentă;
 Starea avansată de degradare a unor
şcoli generale, grupuri şcolare, inclusiv a
sălilor de sport aferente;
 Dotare materială insuficientă pentru
atelierele din şcoli;
 Mijloacele de transport insuficiente
pentru elevii din satele arondate oraşelor;
 Campusuri şcolare insuficiente;
 În mediul rural există şcoli renovate
care au fost închise din lipsa de elevi;
 Dotări insuficiente pentru cabinetele de
terapie din învăţământul special;
 Numărul insuficient de grădiniţe
existente în mediul rural – aspect
confirmat şi de datele statistice existente
(56% din totalul populaţiei preşcolare
are domiciliul în mediul rural şi este
deservită de doar 9% din numărul total
de grădiniţe).
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Din harta alăturată se
observă faptul că cele mai multe
solicitări de finanţare au venit din
partea unităţilor administrative
din judeţele Iaşi, Suceava şi
Botoşani.
Cele mai puţine solicitări
au venit din partea unităţilor
administrative
aparţinând
judeţelor Neamţ, Vaslui şi Bacău.

Fig. 1.1.12 Solicitări de finanţări – PNDL – toate domeniile 2015-2016

Din figura alăturată se
poate observa faptul că cele mai
multe solicitări au fost pentru
drumuri care reprezintă o mare
problemă pentru toate unităţile
administrative ale regiunii.
De
asemenea
infrastructura
educaţională
trebuie adusă la un standard
adecvat unui stat membru al
Uniunii
Europene,
creând
condiţii
optime
pentru
desfăşurarea învăţământului.
Şi reţeaua edilitară ridică
mai probleme în acestă zonă
însă datorită diverselor fonduri
alocate, lucrurile încep să se
îmbunătăţească.
Fig. 1.1.13 Solicitări de finanţări – PNDL – pe domenii de investiţii 2015-2016
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1.2. Prezentare generală, judeţul Iaşi

Fig. 1.2.1 Harta judeţul Iaşi






Suprafaţă: 5.476 km2;
Populaţie
rezidentă:
790.023 locuitori;
Drumuri publice: 2.487
km - din care drumuri
naţionale: 356 km;
Linii de cale ferată: 291
km
din
care
electrificate: 137 km.

Distanţe rutiere:
Bucureşti – 389 km
Oradea – 565 km
Arad – 678 km
Constanţa – 423 km
Chişinău – 170 km
Cernăuţi – 230 km
Botoşani – 123 km
Suceava – 148 km
Piatra Neamţ – 135 km
Bacău – 128 km
Vaslui – 73 km
Galaţi – 221 km
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Transport aerian:
22 destinaţii
Rute interne:
Bucureşti;
Timişoara;
Oradea (via Bucureşti).
Rute externe:
Viena, Londra, Tel Aviv,
Paris, Roma, Bruxelles,
Koln, Munchen, Larnaca,
Barcelona,
Milano,
Veneţia, Catania, Bologna,
Dortmund,
Eindhoven,
Malmo, Salonic, Billund.
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Populaţia judeţului Iaşi
Situat în nord-estul României,
județul Iași face parte din Regiunea de
dezvoltare Nord-Est.
Delimitat la est de râul Prut și de
granița României cu Republica Moldova,
județul Iași asigură o importantă punte de
legătură funcțională, economică dar și
socială între țara noastră și spațiul estic,
extracomunitar.
Totodată, această poziționare
geografică „la est de vest, la vest de est” îi
conferă o serie de caracteristici distincte,
care decurg direct din situarea în cea mai
săracă regiune a României și a Uniunii
Europene, la interferența cu influențele
culturale venite din zona estică.

Municipiul Iași, reședința de județ,
păstrează eleganța și elitismul de fostă
capitală a regiunii istorice Moldova și a
României, între anii 1916 și 1918,
constituind un spațiu în puternic contrast
cu restul teritoriului județean.
Nivelul său de dezvoltare îl
poziționează ca principalul centru urban
din nord-estul României, pol național de
creștere cu rol important la nivelul
întregii regiuni.

784.596
774.124
2012

788.225

789.372

790.023

2015

2016

2017

778.383

2013

2014

Fig. 1.2.2 Evoluţia populaţiei rezidente în Iaşi

Potrivit datelor furnizate de
Institutul Naţional de Statistică, populația
după domiciuliu a județului este în
creştere cu 15.889 persoane, înregistrând
790.023 locuitori în anul 2017 cu 2% mai
mult față de 774.124 locuitori din anul
2012.

Acest aspect este unul poztiv
având în vedere faptul că toate celelalte
judeţe
din
Regiunea
Nord
Est
înregistrează în ultimii ani scăderi ale
populaţiei.
Judeţul Iaşi reprezintă un pol
important a economiei regionale şi de
aceea o parte a populaţiei din judeţele
vecine alege să se relocheze în acest judeţ.

21 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

12%

19%

12%

14%

Bacău

2017

18%

Botoşani

25%

Iaşi

Neamţ

Suceava

Vaslui

Fig. 1.2.3 Populaţia rezidentă în Regiunea N-E
La nivel regional, judeţul Iași
reprezintă cel mai mare județ ca
populație, însumând 25% din totalul
populaţiei din regiunea Nord-Est.
Cu o suprafață de 5.476 km², și o
concentrare masivă a locuitorilor în
municipiul Iași, județul are o densitate a
populației
ridicată,
de
144,27
2
locuitori/km , semnificativ mai mare
decât media regională de 87,63
locuitori/km2 și cea națională de 82,17
locuitori/km2.

Privind distribuția pe medii de
locuire, se remarcă un grad ridicat de
ruralitate, în contextul în care, în județul
Iași, 54% din populație trăiește în mediul
rural (față de 46% media națională), pe
teritoriul a 93 de comune.
Mediul urban este compus din
cinci unități administrative, dintre care
Municipiul Iași este cea mai mare așezare
urbană.
Sistemul urban al judeţului Iași
este, așadar, un sistem de tip policentric
cu relaţii mono-direcţionate, dominate de
Iași.

Economia judeţului Iaşi
REGIUNEA NORD-EST
9,90% din PIB naţional
Iaşi
 3,06% din PIB national
 30,94% din PIB regional
Bacău
Suceava
Neamţ
Botoşani
Vaslui

18,26 mld. euro
5,65 mld. euro
3,53 mld. euro
3,38 mld. euro
2,29 mld. euro
1,79 mld. euro
1,62 mld. euro
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Județul Iași ocupă locul şapte în
România din punct de vedere al
Produsului Intern Brut.
Conform Institutului Național de
Statistică, județul Iași contribuia, în anul
2017, cu 3,06% la PIBul național și cu
30,94% la cel regional, valoarea PIB-ului
în termeni absoluți fiind de 5,65 mld
euro.

Persoane fizice
15.264

În judeţul Iaşi, în anul 2017, exista
un număr de 42.941 persoane fizice şi
juridice active legal, înmatriculate în
Registrul Comerţului la 31 decembrie
2017.
Din
acestea,
15.264
erau
persoane fizice autorizate – 36% iar
27.227 erau persoane juridice – 64%.
Conform statisticilor ANAF
(2017), în județul Iași sunt active
14.340 firme.

Persoane juridice
27.227
42.941 Persoane
fizice şi juridice

Fig. 1.2.4. Mediul de afaceri în judeţul Iaşi
Mediul de afaceri local este
dominat de servicii, cu o pondere de 39%
din totalul firmelor înregistrate şi comerţ
cu o pondere de 31%.

Procente mai mici se regăsesc în
domeniul construcţiilor adică 9%,
industrie adică 8%, IT şi turism câte 5%
iar agricultura 3%.

5%

8%

Industrie

5% 3%

39%

IT&TIC

9%

Agricultură, Silvicutură, Pescuit
Construcţii

31%

Comerţ
Servicii
Turism şi restaurante

Fig. 1.2.5 Structura firmelor în judeţul Iaşi
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16%

3%
30%

Industrie
IT&TIC

5%

32%

5%
9%

Agricultură, Silvicutură, Pescuit
Construcţii
Comerţ
Servicii
Turism şi restaurante

Fig. 1.2.6 Structura cifrei de afaceri în judeţul Iaşi – mil. euro
În ceea ce privește cifra de afaceri
generată de întreprinderile ieșene, 32%
provine din sectorul comerţului, 30% din
industrie, 16% din servicii, 9% din
constrcţii, 10% din IT şi agricultură şi
cele mai puţine încasări se înregistrează
în sectorul turismului.

Raportul între cifra numărul de
firme și cifra de afaceri arată faptul că
aproximativ 20% din întreprinderile din
județ generează aproape jumătate din
cifra de afaceri.

2.909
20%

Urban

11.431
80%

Rural

Fig. 1.2.7 Structura firmelor în funcţie locaţie în judeţul Iaşi
Mai mult, deși mediul rural
concentrează 54% din totalul populației
(425.072 pers.), numai 2.909 (20%) de
întreprinderi sunt active în cadrul
mediului rural din județ.

În mediul urban activează 11.431
de întreprinderi, care reprezintă 80%
din mediul de afaceri din judeţul Iaşi.
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30.000

26.612

25.705

25.000

17.702

20.000
15.000
10.000

5.477

3.629

5.000
0

10.770

8.827

Industrie

IT&TIC

Agricultură, Construcţii
Silvicutură,
Pescuit

Comerţ

Servicii

Turism şi
restaurante

Fig. 1.2.8 Structura forţei de muncă în judeţul Iaşi

În judeţul Iaşi cei mai mulţi
angajaţi se regăsesc în industrie,
respectiv 26.612 persoane sunt active în
acest segment economic.
25.705 persoane sunt active în
domeniul serviciilor, 17.702 persoane în
comerţ şi 10.770 în construcţii.

Mai puţine persoane, adică 8.827
sunt active în domeniul IT&TIC, în
domeniul turismului doar 5.477 de
persoane iar cele mai puţine persoane
sunt active în domeniul agriculturii,
adică 3.629 angajaţi.

Structura mediului de afaceri în judeţul Iaşi
Cifră de afaceri
Domeniu
Firme
mil euro
Industrie
1.202
1.405
IT&TIC
786
265
Agricultură, Silvicutură, Pescuit
378
237
Construcţii
1.220
419
Comerţ
4.493
1.507
Servicii
5.604
741
Turism şi restaurante
657
139
Total
14.340
4.714

Tabelul 1.2.1
Număr
salariaţi
26.612
8.827
3.629
10.770
17.702
25.705
5.477
98.722

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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Fig. 1.2.9 Grupuri de Acţiune Locală în judeţul Iaşi
G.A.L. – urile sunt Grupurile de
Acţiune Locală, şi reprezintă parteneriate
de tip public-privat, în care partea publică
deţine un procent de 49%, la nivel
decizional de alcătuire şi 51% este deţinut
de partea privată.
Aceste grupuri au un rol important
în mediul rural, contribuind la dezvoltarea
zonei de pe raza teritoriului de activitate
(mai multe comune grupate), având
propriile bugete de finanţare a proiectelor
de tip: organizare de activităţi nonagricole, dezvoltarea de întreprinderi mici,
dezvoltare locală şi infrastructură etc.
Obiectivul
GAL-ului
este
dezvoltarea zonei în care îşi desfăşoară
activitatea.

Prin consultatea actorilor locali
importanţi, se stabilesc priorităţie de
finanţare ale teritoriului.
Fiecare GAL îşi propune un număr
de 6-7 linii de finanţare prioritare pentru
zonă. Stabilirea liniilor de finanţare
prioritare pentru zonă depinde de
specificul zonei şi cerinţelor actorilor de la
şedinţele de consultare publică.
În linii mari măsurile cuprinse în
PNDR 2014-2020 sunt adaptate la
specificul zonal şi la nevoile specifice
dintr-un anumit areal geografic însă dacă
echipa GAL identifică nişte nevoi speciale
care nu se regăsesc în liniile de finanţare
naţionale, ea are libertatea de a crea o
nouă măsură atipică şi inovativă pentru a
satisface nevoile din zona de activitate.
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1.3. Prezentarea generală a comunei Belceşti

Comuna Belceşti este situată în partea de sud-vest a Câmpiei Moldovei.
Din punct de vedere administrativ, comuna este situată în partea de nord-vest a
judeţului Iaşi, la o distanţă de 45 km de oraşul Iaşi şi la 20 km de oraşul Hârlău.
Distanţa dintre comuna Belceşti şi oraşul Târgu - Frumos este de 20 km.
Prin comună trece și calea ferată Podu Iloaiei-Hârlău, care este deservită de halta
de mișcare Belcești și de halta Podu Ulmi.
Legătura rutieră este asigurată iniţial pe traseele:
 DJ 281B – Belceşti – Coarnele Caprei – DJ 281D Coarnele Caprei – Gropniţa –
DJ 282 Gropniţa, Movileni, Iaşi);
 DJ 281 Belceşti – Scobinţi, E 58 Hârlău;
 DJ 281 Belceşti – Podu Iloaiei – E 583 Podu Iloaiei – Iaşi.
 DC 117 Belceşti – Bălţaţi – E 583 Bălţaţi – Iaşi.







Comuna se învecinează:
NORD: comuna Coarnele Caprei;
NORD-EST: comuna Focuri;
EST: comuna Erbiceni;
SUD: comuna Bălţaţi;
VEST: comuna Cotnari.

Fig. 1.3.1 Amplasarea comunei Belceşti
Suprafaţă: 11.075 ha
Populaţie: 11.437
Gospodării: 3.578
Nr. locuinţe: 3.652
Nr. grădiniţe: 8
Nr. şcoli: 8
Nr. licee: 1

Obiective turistice:
Lacuri - pescuit
Evenimente locale:
Zilele comunei
Facilităţi oferite
investitorilor:
Teren
Forţă de muncă
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Numele localităţilor
aflate în administraţie:
 Belceşti;
 Munteni;
 Ulmi;
 Satu-Nou;
 Liteni;
 Tansa.
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2.

ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.1. Aşezarea geografică

Fig. 2.1.1 Amplasarea comunei Belceşti în judeţul Iaşi

Din punct de vedere geografic, comuna este situată în zona central-nordică a
județului Iaşi, în sud-vestul Câmpiei Jijiei, pe malurile râului Bahlui, care formează pe
teritoriul comunei lacul de acumulare Tansa.
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Numele comunei Belcești din
județul Iași apare prima dată în anul 1579
într-un document redactat în timpul
domniei lui Petru Șchiopul.
Denumirea Belcești provine din
cuvintele slave “belci” sau “belâi” ce
înseamnă alb.
Posibil şi ca denumirea localității
să provină de la un întemeietor cu numele
Belceanu sau Belcescu. Existența în satul
Ruși a numelui de familie Belceanu
constituie un argument în sprijinul
acestei afirmații.
Numele satului Ruși este tot de
origine slavă. De altfel, în satul Ruși există
multe nume de familie de origine slavă.
Cel mai vechi sat al comunei este
Ulmi care apare în documente pentru
prima dată în 1437 sub numele de
Bereșteni, nume de origine slavă care
tradus înseamnă Ulmi.
Satul Munteni s-a numit la început
“Vai de ei” pentru că primii locuitori care
au venit aici au dus la început o viață
modestă, ulterior datorită faptului că
locuitorii acestui sat proveneau de la
munte s-a impus denumirea Munteni.

La sfârșitul secolului al XIX-lea,
comuna făcea parte din plasa Bahlui a
județului Iași și era formată din satele
Belcești, Ulmii Noi, Ulmii Vechi, Polieni,
Liteni, Arama-Protopopu,
Coarnele
Caprei, Focurile și Munteni, având în total
5.137 de locuitori.
În comună funcționau cinci mori
de apă și una de aburi, patru școli cu 231
de elevi (dintre care 34 fete) și cinci
biserici.
Anuarul Socec din 1925 o
consemnează în plasa Cârligătura a
aceluiași județ, Iaşi și cu o populație de
5.516 locuitori în satele Belcești, Munteni,
Polieni, Satu Nou și Ulmi-Liteni (după ce
satele Coarnele Caprei și Arama se
separaseră pentru a forma comuna
Coarnele Caprei).
În 1950, comuna a fost transferată
raionului Hârlău din regiunea Iași. În
1968, ea a revenit la județul Iași,
reînființat, satele Ulmi-Liteni și UlmiPolieni luând atunci denumirile de Liteni
și, respectiv, Ulmi.

Fig. 2.1.2 Alcătuirea comunei Belceşti
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Componenţa comunei Belceşti
 Satul Munteni este situat la 5 km
de centrul comunei, pe valea Bahnei.
Majoritatea Iocuitorilor proveniţi de pe
Valea Bistriţei şi Ozanei din comunele
Pipirig, Galu şi Călugăreni (jud. Neamţ) au
fost împroprietăriţi aici în anul 1881 pe
moşia Vaidei din comuna Belceşti (273 de
familii de ţărani). Este atestat documentar
în anul 1879.
În sat sunt locuitori cu familia
David şi Creangă, care sunt descendenţi
din familia lui Ion Creangă.
 Satul Liteni se află pe malul drept
al Bahluiului, amplasat pe versantul
nordic al dealului Hodora. Este străbătut
de pârâul Putina, afluent al Bahlui-ului în
partea de sud. A fost înfiiinţat în anul 1879
de
locuitorii
împroprietăriţi
din
localitatea Liteni, judeţul Suceava.
 Satul Satu-Nou este amplasat în
partea de nord faţă de centrul comunei, pe
dealul Hucu în urma împroprietăririi din
1895. Este cel mai nou sat al comunei
Belceşti alături de Tansa.

 Satul Ulmi (vechiul sat Polieni,
după numele dealului Polieni la Poalele
căruia se află) este situat la sud de centrul
comunei pe malul drept al Bahluiului. Este
o aşezere străveche, atestată documentar
sub numele de Bereşteni în anul 1597.
Localitatea Belceşti, satul de
reşedinţă (Belceşti – Centru), care a
rezultat prin contopirea satelor Ciorani,
Văleni şi Ruşi este amplasat pe terasele
Bahluiului, în apropierea lacului Tansa,
fiind alcătuit din satele:

Ruşi - situat în partea estică şi
nord – estică, este cel mai vechi sat de pe
malul stâng al Bahluiului;

Ciorani - situat în partea de N, NV
şi V, cu locuitori veniţi de la Cioara,
localitate învecinată cândva cu Praguri
(aztăzi, comuna Focuri);

Văleni - situat în partea centralestică şi sudică pe valea (şesul)
Bahluiului.

 Satul Tansa este situat pe dealul
Ciomegu, pe malul stâng al Bahluiului,
luând fiinţă după împroprietărirea din
anul 1895. Cei mai mulţi săteni au venit
din Tansa, judeţul Vaslui, dar şi din
Soholeţ, Cosăşti (judeţul Vaslui) şi
Volintireşti (judeţul Roman).
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2.2. Geologia comunei Belceşti

Fig. 2.2.1 Încadrarea geologică a comunei Belceşti






Din punct de vedere geologic, comuna Belceşti face parte integrantă din:
unitatea geografică: Podişul Moldovei;
aria geostructurală: Platforma Moldovenească;
subunitatea geografică: Câmpia Moldovei;
subunitatea: Câmpia Jijiei lnferioare şi Bahluiului.
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Aspectul de astăzi al Podişului
Moldovenesc
este
rezultatul
unei
îndelungate evoluţii, determinate de
litologie (predomină depozitele argiloase),
de climă, de structura monoclinală şi de
mişcarile epirogenetice.
Denudaţia din Pliocen şi Cuaternar
a distrus suprafaţa câmpiei maritime
sarmatice şi a creat o suprafaţă sculpturală
mult mai joasă.
S-a calculat că de la începutul
evoluţiei subaeriene şi până în prezent de
pe suprafaţa Podişului Moldovenesc a fost
îndepărtată o patură de sedimente cu o
grosime de peste 600 m.
În
alcătuirea
geologică
de
ansamblu se pot separa două arii
geostructurale: Platforma Moldovenească
şi Depresiunea Bârladului.
Repartiţia neuniformă a rocilor şi
rezistenţa lor diferită la eroziune au
determinat factorii externi să sculpteze
inegal diferitele sectoare ale câmpiei
iniţiale.
Acolo unde rocile au fost mai moi,
denudaţia a actionat mai intens, iar
adâncirea văilor, modelarea versanţilor şi
a interfluviilor s-au facut mai uşor şi mai
rapid.
Prezenţa orizonturilor mai dure de
gresii, calcare şi conglomerate a făcut ca
relieful sa evolueze mai greu; ca atare,
altitudinile sale sunt mai mari, formele cu
aspect de platou structural mai
numeroase, iar fragmentarea verticală mai
pronunţată.

În felul acesta au apărut şi s-au
dezvoltat trei subunităţi geomorfologice
ale Platformei Moldoveneşti, care pătrund
şi în cuprinsul judeţului laşi: Câmpia
Moldovei, care ocupă partea sa de nord-est
(din care face parte şi comuna Belceşti),
Podişul Sucevei, situat în vestul judeţului,
şi Podişul Central Moldovenesc în sud.
Teritoriul
aferent
Platformei
Moldoveneşti este delimitat la est de râul
Prut, la vest de Munţii Carpaţi, la nord de o
porţiune din graniţa ţării, iar la sud de
către Depresiunea Bârladului, fiind
alcătuit dintr-un soclu cristalin, rigid,
peneplenizat, ce suportă depozite
paleozoice, mezozoice, neozoice şi
cuaternare.
Relieful comunei este deluros.
Partea vestică, centrală şi sud-estică este
dominată de dealuri şi podişuri
interfluviale joase, udate de râul Bahlui
având versanţi afectaţi de alunecări de
teren şi lunci inundabile.
Din punct de vedere geologic,
teritoriul comunei Belceşti aparţine
unităţii
structurale
a
Platformei
Moldoveneşti,
caracterizată
printr-o
mobilitate tectonică redusă, o structură şi
o constituţie litologică relativ simplă.
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Fundamentul
Platformei
Moldoveneşti este format din şisturi
cristaline magmatice şi roci eruptive, ce
alcătuiesc un soclu rigid care în decursul
erelor geologice a suferit o serie de ridicări
şi coborâri, dând naştere la mai multe
transgresiuni şi regresiuni marine.
Fundamentul precambrian este
puternic peneplenizat fiind constituit în
general din roci cristaline cutate, cu
importante intruziuni granitice.
Acest fundament este acoperit de o
stivă de depozite postproterozoice cu o
grosime între 1.000 şi 2.000m, care
cuprinde sedimente ordovician-siluriene,
cretacice şi neogene, separate de
discordante stratigrafice.
Fundamentul
cristalin
este
strabatut de mai multe linii de maxime
magnetice, legate de erupţii paleozoice.
Erupţiile s-au produs pe fracturi
crustale neregenerate, mascate de
cuvertura sedimentară.
De asemenea structura sa de
ansamblu indică existenţa indelungată a
unui regim geosinclinal, caracterizat şi
prin prezenţa unor mişcări orogenice.
Ultimile depozite marine din seria
neogenă, în care este sculptat întregul
relief al judeţului Iaşi sunt cele sarmaţiene
cu grosimea de 280m Iaşi şi peste 1.000 m
în Valea Siretului.

Acestea au o structură monoclinală,
cu înclinare destul de uniformă, în jur de 810m/km.
Din punct de vedere litologic,
depozitele marine de suprafaţă, şi în
special cele ale sarmaţianului mediu în
comuna Belceşti este prezentă diviziunea
orizontului
inferior,
constituit,
în
principal, din argile şi marne.
La acestea se mai adaugă
depozitele cuaternare, formate din
aluviuni
argilo-nisipoase,
nisipuri,
prundişuri şi luturi loessoide din lungul
văilor principale.
Soclul platformei este constituit din
formaţiuni
cristaline
de
vârstă
precambriană, înscriindu-se între primele
uscături ale pământului Europei.
El a fost cutat şi metamorfozat în
timpul proterozoicului mediu şi este
alcatuit, în principal, din gnaise granitoide,
paragnaise
plagioclazice,
şisturi
migmatice paragnaise migmatice ş.a.,
străbătute de filoane pegmatite, granite
roz cu muscovit şi biotit, uneori chiar de
bazalte.
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2.3. Relieful comunei Belceşti

Fig. 2.3.1 Încadrarea în podişul Moldovei a comunei Belceşti
Din punct de vedere fizico-geografic, amplasamentul studiat aparţine părţii de
nord-vest a judeţului laşi, cu un relief larg vălurit, sub formă de platouri cu altitudini
cuprinse între 60 şi 200m.

34 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

Situată în partea de SV a Câmpiei
Moldovei, comuna Belceşti este strabătută
de cursul mijlociu al râului Bahlui.
Relieful comunei Belceşti are un
aspect larg vălurit, cu interfluvii colinare
joase, deluroase sau sub formă de platouri.
Relieful prezintă o treapta joasă,
reprezentată de lunca Bahluiului.
Pe teritoriul comunei, şesul
Bahluiului are o suprafaţă netedă, cu
microforme de eroziune şi acumulare cu o
lungime de aproximativ 15 km şi o lăţime
cuprinsă între 800 şi 1.500m.
Înalţimea maximă este de 205 m în
Movila Bocancea, pe creasta Dealului
Hriţoaia, în NV comunei, la hotarul cu
comuna Cotnari, iar cea minimă este de
67m în şesul Bahluiului.
Altitudinea medie a reliefului este
cuprinsă între 100 şi 150 m. Reliefurile ce
depăşesc 180 m ocupă suprafeţe mici.
Altitudinea principalelor văi se
situează între 67 şi 90 m.
Cele mai importante înălţimi de pe
teritoriul Belceşti sunt: Dealul Bocancea cu
205,9 m, care coboară spre sud (la nord de
satul Belceşti) în dealul „Movila Boamba”
unde are 200 m şi la sud-est de satul
Belceşti în Dealul Costea, 139,0 m.

În partea de est a teritoriului, la
hotar cu comuna Coarnele Caprei, în dealul
„Movila Buhna” înălţimea este de 188,5 m,
iar în partea de sud-est în Dealul Doamnei
înălţimea este de 178,2 m.
Albia minoră are o direcţie NV-SE,
fiind adâncită în amonte de satul Tansa,
adâncime ce depăşeşte 10m.
În aval de lacul Tansa, albia minoră
îşi micşorează adâncimea, malurile devin
mai teşite, domoale, iar în aval de Belceşti
adâncimea albiei minore ajunge la 2-3m.
Deci, principalele forme de relief
care se diferenţiază sunt şesul şi terasele
Bahluiului, versanţii deluviali care le
mărginesc şi glacisurile de la contactul
şesului cu versanţii.
Diferenţa
dintre
altitudinea
maximă de 205m şi cea minimă de 67m
dau o energie de relief de 138m, ceea ce
produce o fragmentare în adâncime.
Prin construirea blocurilor şi a
sistemelor de canalizare în centrul
comunei Belceşti, relieful a fost schimbat
foarte mult.
Pentru apărarea satelor şi a
culturilor agricole de inundaţii, s-au
construit diguri şi baraje care au produs
modificări de relief.
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Fig. 2.3.2 Relieful structural - comuna Belceşti
Relieful structural
În cadrul reliefului structural,
structura geologică şi duritatea rocilor
sunt puse în evidenţă de eroziunea
selectivă. Deoarece rocile dure lipsesc din
fundament, relieful structural este
determinat de structura geologică
monoclimatică, scoasă în evidenţă de
reţeaua, care datorită adâncirii şi
dezvoltării sale continue a dus la formarea
unor văi cu caracteristici diferite:
 văile orientate relativ pe direcţia NS, conform cu înclinarea stratelor cu un
profil longitudinal relativ evoluat, cu pante
reduse şi versanţi relativ simetrici.
Din această categorie face parte
valea Filiaşi, valea Turcului şi unele văi
afluente pe partea stângă a pârâului Valea
Plopilor;
 văile subsecvente, orientate mai
mult sau mai puţin perpendicular faţă de
înclinarea stratelor din categoria cărora
fac parte: Valea Putina şi Valea Plopilor.

Datorită eroziunii selective văile
acestea au un profil transversal asimetric,
astfel că versanţii cu orientarea conform
cu structura par mai evoluaţi, cu pante
domoale în timp ce versanţii opuşi care au
o orientare contrar înclinarii stratelor sunt
mai abrupţi şi cu intense procese de
degradări, alcătuind forme de relief
denumite "cruste";
 văi cu orientare contrară înclinării
stratelor geologice
sunt orientate
aproximativ S-N.
Cele mai importante dintre acestea
sunt: Valea Morţii, Valea Ulmi şi cursul
inferior al Văii Putina.
Acestea au profilele simetrice,
puţin evoluate, cu versanţi sub forma unor
creste liniare, cu puternice procese de
pantă, din cadrul acestora predomină
alunecările de teren.
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Fig. 2.3.3 Ravene şi alunecări de teren – Dealul Cotarc – comuna Belceşti

Relieful sculptural
Include interfluviile (platouri şi
culmi) şi versanţi modelaţi de procese de
pantă (eroziune şi alunecări).
lnterfluviile sculpturale se prezintă
sub forma unor culmi largi (50-100 m) şi
foarte largi (peste 100 m lăţime).
Spre deosebire de versanţi, pe
aceste interfluvii complexul argilo-marnos
nu pare a fi la suprafaţă, decât extrem de
rar, deoarece partea sa superioară este
transformată diagenetic în luturi de pantă
loessoide cu grosimi până la 3-4 m.
Partea superioară a interfluviilor
sculpturale constituie de obicei terenuri
lipsite de degradări, cu excepţia zonelor
din apropierea versanţilor, afectate de
eroziune de suprafaţă.
Versanţii au înclinări diferite şi
sunt puternic afectaţi de procese de
degradare.

Formaţiunile argilo - marnoase nisipoase de la suprafaţă sunt alterate şi
transformate în luturi de pantă cu caracter
eluvial sau sunt acoperite de deluvii de
alunecare.
Există şi numeroase deschideri, în
special în partea superioară (cornişe) care
pun în evidenţă depozitele geologice.
Datorită
interdependenţei
şi
condiţionării reciproce a fenomenelor, pe
aceeaşi unitate de relief acţionează
concomitent un întreg complex de factori:
eroziunea de suprafaţă, eroziunea de
adâncime, alunecări şi surpări, tasări, etc.
În această complexitate unele
procese sunt principale, altele secundare,
după acţiunea dominantă a unuia sau
altuia dintre procese separându-se diferite
suprafeţe de teren.
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Fig. 2.3.4 Alunecări de teren şi eroziune în satul Ulmi - comuna Belceşti
Suprafeţe de teren, relief cu
procese geomorfologice neapreciabile.
În aceasta categorie se includ
platourile şi culmile largi şi foarte largi.
Pe platouri şi culmi largi s-au
format cernoziomuri şi cernoziomuri
cambice, cu eroziune neapreciabilă sau
slabă, cu drenaj extern şi intern moderat.
Se lucrează relativ uşor şi se pretează la
mecanizarea tuturor lucrărilor agricole.
Platourile şi culmile, alături de
terase, constituie cele mai bune terenuri
agricole de pe teritoriul comunei Belceşti.

Suprafeţe pe care domină
eroziunea areolară (de suprafaţă).
Deşi
cernoziomurile
şi
cernoziomurile cambice care domină în
zonă fac parte din categoria solurilor cu
cea mai mare rezistenţă la eroziune, totuşi
eroziunea de suprafaţă are o răspândire
mai mare.
Domină versanţii şi sectoarele de
platou cu înclinare slabă, cu expoziţie
sudică şi estică, mai rar vestică.
Suprafeţe pe care domină
eroziunea liniară (de adâncime).

Fig. 2.3.5 Alunecări de teren în valuri Dealul Turc - comuna Belceşti
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Relieful de acumulare
Este dezvoltat în
lungul râului Bahlui, al
văilor
afluente,
la
contactul dintre diferite
trepte de relief ori la
schimbările
mai
importante de pantă şi
este reprezentat prin
şesuri, terase fluviatile,
conuri de dejecţie şi
gracisuri coluviale şi
proluviale.
Fig. 2.3.6 Relieful de acumulare – comuna Belceşti
Hidrografic, teritoriul comunei este
cuprins în sectorul mijlociu al râului
Bahlui.
Afluenţii pe care Bahluiul îi
primeşte în sectorul Belceşti sunt
Gurguiata, lzmana (Pârâul lui Tomiţa, ale
cărui ape colectează apele uzate de la
canalizarea blocurilor, dispensar şi
S.M.A.), Coada Râpei (La Dracea sau Râpa

Bârlădenilor), Putina (pâraul Liteni),
Bosia, Valea Morii.
În sud sunt pâraie care se varsă în
Bahluieţ: Filiaşi, Bejeneasa, Valea Turcului.
În scopul protejării comunei de
inundaţii s-a construit pe Bahlui între anii
1971-1976 lacul de acumulare TansaBelceşti cu o suprafaţă de 360 ha şi o
adâncime 6-7 m.

Fig. 2.3.7 Relieful de acumulare – comuna Belceşti

39 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

Şesurile
Sunt cele mai recente forme de
relief de acumulare, cu excepţia conurilor
de dejecţie şi glaciasurilor care continuă să
se formeze şi în prezent.
Şesurile ocupă porţiunile cele mai
coborâte a reliefului, având o pantă foarte
redusă, o densitate de fragmentare extrem
de slabă si o energie de relief sub 30 m.
Şesul Bahluiului
Pe teritoriul comunei Belceşti şesul
Bahluiului are o lungime de 12 km.
Altitudinea maximă absolută este
de 94,5 m iar cea minimă de 67,0 m.
Panta longitudinală pe teritoriul
comunei Belceşti este de 2,29 %.
Lăţimea şesului Bahluiului variază
între 800 m în partea de vest şi 1.200 m în
partea de est.
Pe suprafaţa şesului Bahluiului nu
întâlnim grinduri puse bine în evidenţă.
Solurile din preajma cursului
Bahluiului au textură mai grosieră.
Atat în partea de vest cât şi în
partea de est întâlnim câteva meandre
părăsite cu adâncimi de 0,5 m în care se
dezvoltă o vegetaţie hidrofilă şi
hidrohalofilă.
Cursul Bahluiului are adâncimi ce
depăşesc 5-6 m astfel că în această zonă nu
revarsă.
Alcătuirea petrografică a şesului
cuprinde un aluviu gros de 5-7 m format
din roci nisipoase de bază şi argiloase la
partea superioară.
Alcătuirea litologică de suprafaţă
nu este uniformă, ci prezintă uşoare
variaţii, în special în zonele de debuşare în
şes a afluenţilor, unde aluviunile de
suprafaţă sunt mai nisipoase, şesul este
mai înălţat şi mai zvântat.

Fig. 2.3.8 Valea râului Bahlui

Un
mircrorelief
caracteristic
zonelor mai argiloase şi cu umiditate
excesivă din terenurile ocupate de pajişti,
îl constituie coşcovele care au forma unor
microdepresiuni ovale, care se umplu cu
apă la sfârşitul iernii sau după precipitaţii
mai abundente.
Spre contactul cu versanţii,
marginile şesului sunt mai ridicate,
datorită
depunerilor
coluviale
şi
proluviale.
Pe şesul Bahluiului s-au format
soluri
aluviale
cu
textură
fină
(lutuargiloasă, argilolutoasă şi argiloasă)
şi mai rar medie, gleizate şi salinizate.
Datorită texturii cât şi drenajului,
solurile de aici se lucrează greu.
Şesul Bahluiului este ocupat de
arabil şi păşune.
La sud de satul Belceşti, pe şesul
Bahluiului s-a construit o mare acumulare
de apă prin indiguirea Bahluiului şi a unei
părţi din şes.
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Fig. 2.3.9 Situl acumulările comunei Belceşti
Valea pârâului Valea Plopilor
este ocupată, în întregime de iazuri (iazul
Cicadaia, iazul Plopilor, iazul Huc).
Orientarea acestei văi este de la
nord-vest spre sud-vest. Versanţii văii sunt
asimetrici fiind ocupaţi în cea mai mare
parte de alunecări de teren.
Valea pârâului Putina, este
orientată de la vest la est şi este asimetrică.
Lăţimea albiei majore este cuprinsă
între 100 şi 200 m. Versantul drept este
puternic înclinat iar cel stâng are pante cu
înclinare mijlocie. Şesul văii Putina este
ocupat, în înălţime de păşune.
Terasele fluviatile
Pe teritoriul comunei Belceşti
există o singură terasă mai importantă
care începe de la hotarul nord-estic (pe
partea dreaptă a văii Plopilor), coboară
spre satul Belceşti, îngustându-se spre
sud-est până la conflulenţa văii Plopilor cu
valea Bahluiului.
Altitudinea terasei este de 205,9 m
(Dealul Bocancea), până la 139 m
altitudinea abosolută în dealul Costea.
Faţă de nivelul şesului, terasa are
altitudinea de 111,4 m în partea de nordest şi de 67 m în partea de sud-est.

Are înclinarea uşoară de la est spre
vest şi este alcătuită din nisipuri şi
prundişuri la bază şi luturi loessoide la
partea superioară. Terasele fluviatile sunt
cele mai bune terenuri pentru agricultură
şi prezintă condiţii bune pentru irigaţii.
Pe teritoriul comunei Belceşti sunt
suficiente surse de apă pentru executarea
irigaţiilor.
Conurile de dejecţie şi glacisurile
de acumulare
La debuşarea în şesul Bahluiului a
afluenţilor, are loc depunerea materialelor
aflate în suspensie, târâte sau rostogolite
în albie, formându-se zone mai înalte şi
zvântate, litologic deosebindu-se de
aluviunile
şesului
Bahluiului
prin
procentul mai scăzut.
Astfel de conuri de dejecţie bine
individualizate s-au format la confluenţa
râului Putin, Valea Ulmi şi Valea Morii cu
şesul Bahluiului şi pe partea stângă a văii
Plopilor la confluenţa cu unele pâraie mai
mici.
La contactul cu versantul stâng,
marginea şesului Bahlui, are porţiuni mai
ridicate, datorită depunerilor coluviale şi
proluviale, care dau naştere unor glacisuri
de acumulare cu înclinări slabe către axul
văii.
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2.4. Tectonica comunei Belceşti

Fig 2.4.1 Harta riscului seismic
Sub aspect geologicotectonic, zona studiată se află în
condiţiile specifice judeţului
Iaşi, găsindu-se sub influenţa
cutremurelor de tip “moldavic"
ce au epicentrul în zona
Vrancei.
Zona
Vrancea
este
principala sursă seismică din
ţară, dar pe teritoriul României
se manifestă mai multe
categorii de cutremure, după
cum urmează:




Fig 2.4.2 Harta riscului seismic
Superficiale - cu adâncimea de focar sub 5 km;
Crustale (denumite normale) - cu adâncimea de focar între 5 şi 30 km;
Intermediare - cu adâncimea de focar între 70 şi 170 km.
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2.5. Clima comunei Belceşti

Fig 2.5.1. Harta climatică

Clima
caracteristică
comunei
Belceşti se încadrează în tipul de climă
temperat-continentală de nuanţă excesivă,
specifică Podişului Moldovei.
Temperatura medie anuală a
aerului are valoarea de 9,1°C.
Temperaturi minime absolute a
căror valoare scade sub 0°C se
înregistreaza în ultima decadă a lunii
septembrie, cel mai timpuriu şi se pot
prelungi până în ultima decadă a lunii mai
cel mai tarziu.
Temperaturi minime absolute a
căror valoare scade sub -28°C se
înregistrează în lunile decembrie, ianuarie
şi februarie.

Bruma este unul din fenomenele
meteorologice care produc pagube
agriculturii.
Bruma se produce cu precădere pe
fundul văilor Bahlui, şi Valea Plopilor dar
afectează şi treimea inferioară a
versanţilor.
Înălţimea absolută mică pe care o
are lunca şi cantitatea sporită de umezeală
care provine din evaporarea apei de aici
fac ca temperatura aerului să aibă tot
timpul anului valori mai mici decât în
zonele vecine iar inversiunile termice
produc ceţuri şi brume (timpurii toamna şi
târzii primăvara).
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Suma medie a precipitaţiilor anuale
este de 487,9 mm. Precipitaţiile au un grad
de favorabilitate mai redus pentru plante
faţă de temperatura aerului.
Cantitatea de apă utilizată este
influenţată de relief şi permeabilitatea
solului.
Cu cât panta reliefului este mai
mare şi permeabilitatea solului mai redusă
cu atât cantitatea de apă utilizată este mai
mică. Aceasta se reduce prin scurgere.
Vânturile din această zonă se
orientează în lungul văii Bahluiului.
Vânturile cu intensitate mai mare,
atunci când sunt însoţite de ploi dăunează
culturilor de grâu şi orez când acestea sunt
ajunse la maturitate şi plantaţiilor de
pomi.
Teritoriul comunei Belceşti se
încadrează în zona a II-a climatică (zona
moderat calduroasă, semiumedă) şi
cuprinde următoarele topoclimate:
 Topoclimatul versanţilor cu
expoziţie estică (versanţii de pe partea
dreaptă a văilor Bahluiului, Valea Plopilor,
Valea Bruma şi Putina precum şi a altor văi
mai mici din partea de est a teritoriului
afluente Văii Plopilor).
Fac parte din categoria versanţilor
puţin însoriţi. Aceasta ca urmare a
insolaţiei reduse, a expoziţiei spre vânturi
mai reci şi a persistenţei zăpezilor la
topirile de primavară.


Topoclimatul versanţilor cu
expozitie vestică (versanţii de pe partea
stângă a văilor Bahluiului, Valea Plopilor,
Valea Bruma şi Putina precum şi a văilor
mai mici din partea de est a teritoriului
afluente Văii Plopilor).
Fac parte din categoria versanţilor
însoriţi unde zăpada se topeşte mai
devreme datorită insolaţiei mai puternice.
Aici evapotranspiraţia este mai puternică.
 Topoclimatul
culmilor
unde
vânturile au o intensitate mai mare iar
brumele şi îngheţurile se produc mai
târziu, toamna şi dispar mai devreme,
primăvara.
 Topoclimatul
văilor
înguste
(Valea Plopilor, Valea Bruma şi Putina şi
alte văi mai mici) se caracterizează printr un minus de lumină în timpul verii şi un
plus de umiditate.
În general sunt văi adăpostite, din
care cauză, ca urmare a lipsei curenţilor de
aer aici se produc inversiuni de
temperatură.
 Topoclimatul şesului Bahluiului,
unde precipitaţiile sunt mai puţine ca în
zonele vecine, vânturile sunt mai frecvente
şi au o viteză mai mare, la aceasta
contribuind larga deschidere a văii (1.100
m) ca şi orientarea ei (aproape în direcţia
de maximă frecvenţă a mişcării aerului).
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2.6. Hidrografia comunei Belceşti

Fig 2.6.1 Hidrografia comunei Belceşti

Din punct de vedere hidrografic,
teritoriul comunei Belceşti face parte din
bazinul mijlociu al Bahluiului.
Valea Bahluiului domină teritoriul
colectând apa majorităţii pâraielor (Valea
Plopilor, Valea Putina, Valea Horii, Valea
Ulmi).
În partea de sud a teritoriului sunt
câteva pâraie mici (Valea Filiaşi, Valea
Bejeneasa, Valea Turcului) afluente
Bahluieţului, care aparţin comunei
Belceşti numai prin cursul superior sau
zone de izvoare.

Fig. 2.6.2 Râul Bahlui – comuna
Belceşti
Râul Bahlui străbate teritoriul
comunei Belceşti prin centrul acesteia de
la vest către est pe o lungime de 15.300 m.
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Dispoziţia reliefului, respectiv
altitudini mai mari atât la sud cât şi la nord
(culmi şi platouri mai înalte) obligă
reţeaua hidrografică să se orienteze către
axa centrală a văii Bahluiului.
Bahluiul are un curs sinuos cu
meandre.
Adâncimea cursului poate depăşi 56 metri, acolo unde şesul a fost
supraînălţat de conuri de dejecţie.
Pe şes mai apar cursuri vechi,
parţial colmatate care se umplu cu apă la
ploi sau după topirea zăpezilor. La baza
versanţilor apar o serie de izvoare.
Alimentarea râului la ape mici se
face numai din stratele acvifere
lenticulare, existente la partea superioară
a şesului, ceea ce face ca debitul Bahluiului
să fie redus.
În lungul cursului Bahluiului se
produc intense surpări ale malurilor,
condiţionate de schimbul de ape între
stratele acvifere subterane şi râu.
Afluenţii au bazinele de alimentare
cu forma alungită şi sunt înguste, fapt ce
permite organizarea rapidă a scurgerii în
timpul viiturilor.
În perioadele secetoase afluenţii se
alimentează numai din stratele acvifere de
la baza versanţilor, de aceea au în general
curgere permanentă în cursul inferior,
adică în sectorul unde debuşează în valea
Bahluiului.
Alimentarea râului Bahlui în zona
studiată se face din surse de suprafaţă şi
surse subterane.

Sursele subterane formează, la
staţia Podu Iloaiei 14,5% din total, sursele
din ploi 51,3% iar sursele din topirea
zăpezilor 34,2% reprezentând un tip de
alimentare pluvio-nival şi subteran
moderat.
Debitul mediu anual al Bahluiului,
la Hârlau este de 0,416 m3/sec, iar la Podu
Iloaiei 0,816 m3/sec.
În timpul anului scurgerea medie
este diferită. Pe anotimpuri, primăvara
scurgerea medie reprezintă circa 46%,
vara 28%, toamna 11% şi iarna 15%.
Scurgerea solidă (scurgerea medie
de aluviune în suspensie) este de circa 1,2
kg/sec, iar tubiditatea medie de 1.812
g/m3.
Mineralizarea are valori medii de
1.600 mg/l, cu maxime în perioada
toamnă-iarnă (2.900 mg/l) şi minimă la
ape mari primăvara (620 mg/l).
Concentraţia ionilor de hidrogen
(pH) este în medie 7,9 cu minim primăvara
(7,0) şi un maxim toamna (8,9).
Dintre cationi predomină sodiul
(59,6%) urmat de calciu (29,8%) şi
magneziu (10,6%), în medie.
Dintre anioni, predomină ionul
bicarbonat (45,9%), urmat de ionul sulfat
(43%) şi ionul clor (11,1%), în medie.
Apa râului are duritatea ridicată
(20-24 grade dH) datorită prezenţei
sărurilor de calciu şi magneziu.
Scurgerea chimică variază în
funcţie de scurgerea lichidă fiind în medie
de 1.397 gr/sec, la Podu Iloaiei.
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Gradul de impurificare a râului
Bahlui determină un grad ridicat de
poluare a apei.
Pe lângă unele deversări organizate
(canalizarea oraşului Hârlău şi combinatul
de vinificaţie de la Cotnari) există şi
deversări întâmplătoare de la sectoarele
zootehnice, gospodării, etc.
Pe teritoriul comunei Belceşti
există o serie de acumulări ce totalizează
695,13 ha, pe râul Bahlui (acumularea de
la Belceşti - Tansa) şi pe pârâul Valea
Plopilor (lacul Cicadaia, lacul Plopi şi lacul
Huc).

Fig. 2.6.3 Lacul Cicadaia – comuna
Belceşţi
Acumularea de pe Bahlui a fost
construită cu rol economic dublu:
 pentru irigarea unor terenuri de pe
teritoriul comunelor Belceşti, Tg. Frumos
şi Bălţaţi (scopul principal);
 pentru creşterea fondului piscicol
al judeţului Iaşi (scopul secundar).

Fig. 2.6.4 Acumulările Plopi – comuna
Belceşti
Acumulările de pe pârâul Valea
Plopilor au fost construite numai pentru
piscicultură, dar prezintă şi o sursă pentru
adăpatul animalelor din zonă.
În jurul acestor acumulări, datorită
surselor de apă se poate dezvolta un
important sector legumicol ce poate
asigura cerinţele populaţiei locale (în ceea
ce priveşte numărul de locuitori, comuna
Belceşti este cea mai mare din judeţ) dar
poate crea şi un excedent ce poate fi
valorificat pe pieţele din Hârlau, Podu
Iloaiei şi Iaşi.
Acumulările existente contribuie şi
la îmbunătăţirea microclimatului zonelor
învecinate lor prin producerea unui plus
de umiditate relativă a aerului.
Apele subterane libere cuprind
stratele acvifere descendente, alimentate
de sus în jos, în condiţii favorabile de
permeabilitate.
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În raport cu litologia şi dispoziţia în
cadrul văilor se deosebesc:
 Ape subterane la baza luturilor
eluviale şi depozitelor loessoide de pe
interfluvii (platouri şi culmi).
 Apele subterane se găsesc la
adâncimi variate (3-10 m) în raport cu
gradul de transformare al rocii sau
grosimea depozitelor loessoide de terasă.
Datorită precipitaţiilor reduse şi
suprafeţei mici bazinale (de colectare a
apelor), au debite reduse, iar puterea de
restituire (cedare) este mică ca urmare a
granulometriei fine a rocii magazin (în
cazul luturilor). Contribuie într-o măsură
mică (neînsemnată) la formarea scurgerii
spre râuri.
 Ape subterane în depozite
deluvio-coluviale de versant. Apa freatică
se găseşte la adâncimi între 0-10 metri, în
funcţie de grosimea deluviului, iar
calitatea apei este foarte variată. Aceste
ape contribuie într-o măsura mai mare la
alimentarea râurilor prin intermediul
izvoarelor de coastă.

 Ape subterane în depozite
acumulative de şes. La baza şesului, în
depozite grosiere de nisipuri şi prundişuri
cu o grosime 2-5 metri, se găseşte un strat
acvifer cu debit constant şi variaţii de nivel
reduse.
La partea superioară a şesului, pe
grosimi de 4-5 metri, în depozite fine
argilo - nisipoase sau chiar argiloase,
stratul acvifer apare lenticular, cu grosimi
variate având duritate mare, conţinut
ridicat de săruri şi mari variaţii de nivel.
Frecvent vara dispar.
În şesurile mici se formează un
singur strat acvifer cu caracter permanent
care determină zone de înmlaştinire în
zonele mai joase.
Din analizele chimice a apei râului
Bahlui în perioada cu ploi de gheaţă (când
alimentarea este exclusiv din surse
subterane) rezultă un debit de 0,162
m3/sec, o mineralizare mare, respectiv
2.104 m/litru imprimată de apa freatică

.
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2.7. Vegetaţia şi fauna comunei Belceşti

Fig 2.7.1 Pajişti - comuna Belceşti

Din punct de vedere geobotanic
teritoriul comunei Belceşti aparţine în
întregime subzonei silvostepei.
Vegetaţia
lemnoasă
este
reprezentată prin câteva plantaţii silvice
(189 hectare) ce cuprind următoarele
specii: Robinia Pseudoacacia, Ulmus
foliacea, Carpinus betulus, Quercus
pubescens, Quercus robus,Crataegus
monogyna,
Elaeagnus
angustifolia
(salcioara) şi alte câteva specii de arbuşti.
În trecut o pondere însemnată avea
pădurea și desișurile de arbuști.
Numele vechilor sate Plopi (azi
dispărut) și Ulmi sugerează că în trecut
existau aici păduri de plopi și ulmi.
În 1958 pe locul unde este azi
pădurea Valea Morii vegetația spontană a
fost defrișată și s-au efectuat plantații cu
salcâmi, plopi, frasini, nuci, cireși, meri,
pini, molizi.
Pentru combaterea eroziunii și a
alunecărilor de teren s-au efectuat
plantații forestiere în Valea Morii şi Satu
Nou.

Pajistile ocupă suprafaţa de 2.086
ha şi în marea lor majoritate, sunt
răspândite pe versanţi erodaţi de
alunecări şi salinizare, pe şesuri şi funduri
de văi inundabile şi cu soluri salinizate.
Majoritatea pajistilor sunt folosite
ca păşune respectiv 1.746 ha şi au o
productivitate mediocră deoarece sunt
amplasate pe terenuri improprii culturilor
agricole.
În cea mai mare parte sunt puţin
îngrijite, de aceea păşunile sunt invadate
de buruieni care le depreciază mult
calitatea şi gradul de consumabilitate.
Eroziunea, alunecările de teren,
salinizarea şi înmlăştinirea, contribuie de
asemenea la reducerea suprafeţei reale de
păşunat.
Supraîncărcarea
cu
animale,
păşunatul pe timp umed şi foarte timpuriu,
târlirea şi lipsa unor măsuri curente de
stimulare a autoînsămânţării, de îngrăşare
şi îmbunătăţire a compoziţiei floristice, a
dus la degradarea accentuată a majorităţii
păşunilor.
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Fauna este una diversă, având
aspecte caracteristice celei de stepă (mici
rozătoare), cât şi ale celei de pădure.
Până în 1958 trăiau în zonă și lupi.
În 1970 au fost aduși în pădurea
Valea Morii porci mistreți și căprioare.
Fauna pădurilor era mult mai
abundentă în trecut, când nu era aşa mult
vânată de om.
În prezent, din cauza creşterii
densităţii populaţiei şi a reducerii
suprafeţei ocupată cu păduri, fauna este
mult stânjenită în înmulţirea şi
răspândirea ei.












Dintre mamifere, sunt mai comune:
vulpea (Vulpes vulpes),
mistreţul (Sus scrofa),
căprioara (Capreolus capreolus),
iepurele (Lepus europaeus),
veveriţa (Sciurus vulgaris),
bursucul (Meles meles),
jderul (Martes martes),
dihorul (Putorius putorius),
pisica sălbatică (Felis silvestris),
diverşi şoareci de pădure etc.

Fig. 2.7.2 Porc mistreţ

Fig. 2.7.3 Căprioara

Fig.. 2.7.4 Jderul
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Fauna de stepă şi silvostepă este
mai săracă şi mai puţin variată. Mamiferele
sunt
reprezentate
îndeosebi
prin
rozătoare vătămătoare culturilor, ca:
 popândăul (Citellus citellus),
 hârciogul (Cricetus cricetus),
 căţelul pământului (Spalax sp.)
 şoareci de câmp (Microtus arvalis).
Aici mai pătrund mai rar şi unele
animale din zona de pădure, ca vulpea,
lupul, viezurele (bursucul) şi iepurele.














Dintre păsările mici abundă:
ciocârlia de câmp (Alauda arvensis),
fâsa de câmp (Anthuscampestris),
presura (Emberiza aurea),
sticletele (Carduelis carduelis),
câneparul (Corduelis canabina),
inăriţa (Corduelis flammea),
cristeiul (Grex crex),
răpitorul
uliu
alb
(Circus
macrourus),
grauri (Sturnus vulgaris),
prigorii (Meraps apiaster),
vrăbii (Passer domesticus) şi
ciori (Corvus sp.).

Fig. 2.1.3. Şoarecele de camp

Fig. 2.1.4. Iepurele de camp

Dintre păsările mari, mai specifice
sunt




prepeliţa (Coturnix coturnix),
potârnichea (Perdixperdix),
fazanul (Phasianus colchicus).

Fig. 2.1.5. Fazan femelă şi mascul
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Fig. 2.7.2 Situl acumulările Belceşti
Situl acumulările Belceşti
Cuprinde acumularea de pe valea
râului Bahlui din dreptul localității Tansa
(Lacul Belcești – Tansa) și salba de iazuri
de pe valea pârâului Gurguiata până la
confluența acestuia cu Bahluiul (Eleșteul
C3, Iazul Strâmb, Iazul Contaș, Iazul Valea
Mare, Iazul piscicol Urechea cu Pepiniera
Urechea, Iazul piscicol Cârjoaia, Iazul Savia
I și II, Iazul Cicadaia cu cele două eleșteie,
Acumularea Plopi, Pepiniera Huc).
Pe teritoriul sitului sunt incluse, de
asemenea, pășuni și terenuri arabile,
precum și pâlcuri de pădure și tufărișuri
din apropierea zonelor umede.
Situl se află în județul Iași, pe raza
comunelor: Cotnari, Ceplenița, Coarnele
Caprei, Belcești, Deleni și se întinde pe o
suprafață de 2.099 hectare.

Diversitatea condițiilor pedoclimatice și oro-hidrografice din această
zonă au determinat instalarea unei
vegetații foarte variate, cu elemente
floristice bogate și de origini diferite, ca
urmare a interferenței pe acest teritoriu a
provinciei central-europene est-carpatice
cu provincia ponto-sarmatică.
Importanţa sitului:
Reprezintă o importantă zonă de
hrănire și odihnă pentru speciile de păsări
acvatice și semi-acvatice în perioada de
migrațiune, în special, pentru lopătar
(Platalea leucorodia) în această regiune a
țării, exemplare imature sexual aparținând
acestei specii fiind observate și în lunile de
vară.
Conform formularului standard,
situl găzduiește un număr de 36 de specii
de păsări.
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2.8. Solurile în comuna Belceşti

Caracteristica învelişului de sol, a
comunei
Belceşti,
o
constituie
predominarea molisolurilor.
Suprafeţe mai mici ocupă solurile
hidromorfe, solurile neevoluate şi
trunchiate şi complexele de soluri.
Cernoziomurile cambice sunt
solurile zonale ale regiunii de silvostepă
în care se plasează acest teritoriu şi le
întâlnim pe toate platourile largi
interfluviale şi pe terenurile slab
înclinate (cu eroziune slabă, până la
imperceptibilă) din partea superioară a
versanţilor, mai sus de curba de 150-160
m din dealurile: Ciomagu, Izmana, Huc,
Cicadaia, Dajdia, Munteni, Bosia, La
Poleni, Ulmi, Liteni, Turc.
Cernoziomurile cambice au o
morfologie de tip A, B, C în care orizontul
A are o grosime de 40-45 cm, iar
orizontul B de 30-40 cm.
Aceste soluri se caracterizează
prin conţinut ridicat de humus, grad
ridicat de saturaţie în baze (85-90%)
activitate biologică bună, capacitate
ridicată de nitrificare şi sunt slab
erodate.
Pentru mărirea producţiei nu
sunt necesare măsuri pedoameliorative
specifice, ci numai parţial îngrăşăminte
chimice, irigaţii.
Acolo unde panta este mai mare
sunt necesare măsuri antierozionale
(arături pe curba de nivel, culturi în fâşii
sau benzi înierbate).
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De asemenea sunt necesare şi
măsuri de refacere a grosimii orizontului
cu humus prin: gunoi de grajd, doze
mărite de îngrăşăminte chimice,
adâncirea treptată a arăturii.
Cernoziomurile
–
ocupă
suprafeţe
mai
restrânse,
corespunzătoare fragmentelor de terase
joase şi glacisurilor coluviale (sau
coluvio-proluviale) uscate, şi la contactul
cu şesul văilor.
Cernoziomurile tipice apar şi pe
versanţi cu pante moderate 5-10s.
Din cauza acţiunii de spălare a
apelor de şiroire şi a carbonaţilor care
sunt levigaţi mai puţin, aflându-se mai
aproape de suprafaţă (40-50m) adică
sub orizontul A, aceste soluri incomplet
evoluate prezintă o morfologie în care
orizonturile nu sunt clar diferenţiate –
de tipul A/B, C sau A, A/C, C.
Orizontul A este subţire (15-30
cm), conţinând humus (1,1-4%), azot
(0,15-0,22%), fosfor mobil (2-18
mg/100 g sol), potasiu mobil (12-21 şi
peste 50 mg/100 g sol), reacţie neutră
slab alcalină (pH=6,8-8,3) cu o structură
glomerurală şi textură predominant
lutoasă.
Pe teritoriul comunei Belceşti
sunt multe varietăţi determinate fie de
gradul de eroziune, fie de compactizare a
rocii, fie de apa freatică aflată aproape de
suprafaţă, fie de existenţa sărurilor sau a
fragmentelor de rocă calcaroasă.
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Sunt soluri mai bune pentru
cultură, însă şi cu luarea unor măsuri
pedoameliorative pentru fiecare subtip
în parte.
Pe suprafeţe mici se găsesc şi
cernoziomuri rendzinice şi liticrendzinice, la nord-vest de Satu Nou
către creasta dealului şi în partea de sudvest a comunei, la sud de satul Ulmi.
Sub orizontul A, negricios, apare
direct roca mamă - pietrişuri sau
nisipuri, cu conţinut de calcar. Sunt bune
pentru agricultură (viţă-de-vie) cu adaus
de îngrăşăminte chimice.
Solurile intrazonale
Solurile hidromorfe, lacoviştele
ocupă suprafeţe apreciabile în lungul
văilor (Bahlui, Geana, Dajdia, Buhna,
Bruma, Turc, Valea Morii) la nord-vest
de Tansa şi sud-est de Belceşti, unde
excesul de umiditate provine din apa
freatică aflată la mică adâncime şi apa
provenită din scurgerile de pe versant.
Sunt soluri cu drenaj natural
foarte slab din cauza texturii argiloase şi
sunt adesea salinizate.
Excesul de umiditate determină o
aeraţie insuficientă în sol şi, deci o
încetinire a proceselor de oxidare şi o
mineralizare incompletă a resturilor
organice.
Toate lacoviştele de pe teritoriul
comunei au o textură luto-argiloasă,
argilă lutoasă şi sunt salinizate.
Lacoviştele de coastă stau pe
marne cu un conţinut mare de săruri iar
cele de vale stau pe depozite aluviocoluviale salinizate.
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Deşi au substanţe nutritive
suficiente (humus 2-4,6%), sărurile (69%), sulfaţii (30-81%) şi apa sunt în
exces, din care cauză se pretează la
fâneţe (cu măsuri hidroameliorative).
Clasa solurilor neevoluate,
trunchiate sau desfundate cuprind:
regosolu-rile, solurile aluviale, solurile
coluviale,
erodisolurile,
solurile
desfundate.
Regosolurile sunt reprezentate
prin petice cu suprafeţe mici dar
numeroase şi răspândite pe tot
teritoriul, acolo unde panta este mare
(peste 10s), afectate de eroziune
puternică şi de cornişa de alunecare. Ele
se dezvoltă pe luturi-argile şi au o
textură luto-argiloasă.
Conţinutul de humus este redus
(0,6-1,6%), la fel şi conţinutul celorlalte
substanţe chimice. Proprietăţile lor
fizico-chimice sunt reduse.
Pentru îmbunătăţirea lor este
necesară
limitarea
eroziunii,
a
alunecărilor,
recomandată
fiind
înierbarea sau împădurirea şi o serie de
măsuri hidrotehnice pentru stabilizarea
alunecărilor.
Erodisolurile – provin dintr-un
sol bine diferenţiat anterior care a fost
atât de intens decapitat prin eroziune
accelerată de către acţiunea omului încât
partea sa bazală rămasă din profil nu mai
permite atribuirea lui la tipul de origine.
Acest tip de sol se întâlneşte
frecvent pe versanţii cu înclinări
accentuate (peste 15s) şi cu eroziune
excesiv de puternică.
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Solurile aluviale se dezvoltă în
suprafaţă pe şesul râului Bahlui şi pe arii
mai restrânse în şesul afluenţilor
acestuia.
S-au format pe depozite fluviatile
unele cu textură mai uşoară lutonisipoasă, altele cu textură mai grea,
luto-argiloasă şi argiloasă.
Alte aluviuni sunt atat de tinere
încât pe profil apare stratificaţia
depunerilor în loc de orizontul de sol.
În cadrul solurilor aluviale se
întâlnesc soluri îngropate.
Solurile aluviale sunt slabe,
moderate sau bogate în humus, cu
predominarea celor moderate.
Orizonturile
sunt
slab
diferenţiate, drenajul este moderat până
la insuficient (datorită texturii) şi cu
manifestări de gleizare în partea
superioară, datorită stratului de apă
subterană la mică adâncime (2-3 m).
Caracteristicile chimice bune ale
acestor soluri denotă că sunt terenuri
bune pentru culturile prăşitoare,
cerealiere şi masă verde.
Pentru evitarea inundaţiilor şi
pentru coborârea nivelului freatic sunt
necesare
unele
măsuri
hidroameliorative.
Pentru creşterea productivităţii
lor sunt necesare îngrăşăminte chimice
şi organice.

55 / 179

Solurile coluviale şi coluvioproluviale ocupă suprafeţe restrânse la
contactul şesului cu versanţii sau pe
văile înguste (Buhna, Dajdia, Valea Morii,
Izmana, Coada Râpei etc.).
Aceste soluri s-au dezvoltat pe
depunerile coluviale şi proluviocoluviale, au o textură lutoasă şi lutoargiloasă, iar conţinutul în humus
variază între 2,6-4% cu pH 7,1-8.
Sunt
necesare
măsuri
hidroameliorative pentru coborârea
nivelului hidrostatic şi folosirea
îngrăşămintelor chimice şi organice.
Sunt pretabile pentru culturile de
cereale, păşuni şi fâneţe.
În afara acestor tipuri de soluri,
pe teritoriul comunei Belceşti au fost
identificate complexe de soluri.
Complexele de soluri – sunt
alcatuite din mai multe tipuri de soluri,
cuprinse în aceeaşi suprafaţă. Fiecare tip
din cadrul complexului este dat
procentual.
În aceste complexe de soluri, pe
lângă tipurile de sol amintite, sunt
cuprinse şi solurile halomorfe care sunt
reprezentate
de solonceacuri gleice
şi soloneţuri de coastă.
Solonceacurile apar sub formă de
petece mici de sărături cu crustă la
suprafaţă, dezvoltate pe aluviuni
salinizate.
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Soloneţurile sunt dezvoltate pe
marne salifere, au o textură lutoargiloasă şi argilo-lutoasă.
Au un conţinut ridicat de săruri,
reacţie acidă (pH 8,2-10). Solurile
halomorfe apar pe versanţi şi la baza
acestora în zonele de şes a pârâurilor.
În prezent sunt folosite pentru
fâneţe şi păşuni, de calitate slabă, sunt
necesare măsuri ameliorative de
amendare şi desalinizare.
Pe teritoriul comunei Belceşti
s-au identificat 7 categorii de
complexe de soluri:

Complex
de:
Lacovişte
mlăştinoasă salinizată şi alcalizată slab,
ce deţine 20% din suprafaţa complexului
de sol; Sol aluvial molic-gleizat, salinizat
slab (50%) şi Coluvisol molic-gleizat
moderat, salinizat şi alcalizat slab (30%).

Complex
de:
Cernoziom
gleizat puternic, salinizat moderat,
alcalizat moderat şi puternic (30%);
Lacovişte salinizată şi alcalizată slab
(40%); Lacovişte mlăştinoasă (30%).


Complex de soluri în zona de
alunecări stabilizate: Cernoziom tipic cu
eroziune de suprafaţă de la slabă la
puternică (40%); Cernoziom cambic
tipic, cu eroziune de suprafaţă de la slabă
la puternică (40%); Cernoziom salinizat
şi alcalizat (20%).


Complex de soluri în zona de
alunecări semistabilizate: Cernoziom
tipic cu eroziune de suprafaţă de la slabă
la puternică (30%); Erodisol tipic şi
salinizat (50%); Lacovişte salinizată şi
alcalizată (20%).


Complex de soluri în zona de
alunecări active: Erodisol tipic şi
salinizat (50%); Soloneţ (25%);
Lacovişte salinizată şi alcalizată (25%).


Complex de: Cernoziom tipic,
cu eroziune slabă şi moderată (30%);
Cernoziom cambic tipic cu eroziune
slabă şi moderată (30%); Cernoziom
salinizat şi alcalizat slab şi moderat
(25%); Lacovişte salinizată şi alcalizată
slab şi moderat (15%).


Complex
de:
Cernoziom
salinizat şi alcalizat slab şi moderat în
eroziune slabă şi moderată de suprafaţă
(40%); Soloneţ salinizat slab şi moderat
(40%); Lacovişte salinizată şi alcalizată
slab-moderată (20%).
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Ravenele – afectează suprafaţa
de 31,6 ha, ceea ce reprezintă 0,4% din
totalul suprafeţei comunei. Ravenele
sunt rezultatul eroziunii în adâncime.
La ploi torenţiale procesul de
eroziune în adâncime continuă.
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3. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
3.1. Activitatea economică generală
În prezent, deşi situaţia economică
a judeţului Iaşi a devenit mai bună, mai
ales din perspectiva investiţiilor străine în
domeniul industrial, investiţii care pot
asigura noi locuri de muncă, numeroşi
locuitori ai comunei, optează pentru
munca în afara ţării, în timp ce, mare parte
a tinerilor rămân să lucreze, după
terminarea studiilor superioare, în oraşe
(Iaşi, Târgu frumos, Hârlău).
Locuitorii rămaşi în comună se
ocupă îndeosebi cu comerţul şi
agricultura.
Relaţiile economice ale comunei
Belceşti se realizează prin interacţiunea cu
comunele învecinate, cu zonele urbane
apropiate Iaşi, Târgu frumos, Hârlău dar şi
cu străinătatea.
Referitor la calitatea vieţii, situaţia
este departe de nivelul la care s-a ajuns în
statele dezvoltate ale UE, la care România
se raportează de mai mult de un deceniu.
Gradul de acoperire cu reţelele de
utilităţi este foarte scăzut, drumurile
ridică probleme foarte mari de
accesibilitate, serviciile publice sunt
puţine şi slabe calitativ, nivelul de
informare este şi el scăzut.
Între comuna Belceşti şi comunele
învecinate se conturează un sistem de
relaţii de cooperare, colaborare şi
coordonare în vederea implementării
strategiilor locale de dezvoltare, pentru
conservarea patrimoniului rural şi
cultural, în scopul dezvoltării mediului
economic, dezvoltării edilitare şi a
infrastructurii de transport.

Relaţiile cu oraşele Iaşi, Târgu
Frumos şi Hârlău sunt constituite în
principal din deplasările pentru muncă
(navetismul), aprovizionarea cu produse
şi bunuri de larg consum, sau, dimpotrivă,
pentru comercializarea în special a
produselor agroalimentare, cât şi din
deplasările
pentru
învăţământ
preuniversitar,
pentru
serviciile
specializate din domeniul sănătăţii, pentru
serviciile financiar-bancare, etc.
Aceste relaţii sunt facilitate de
transportul în comun organizat prin
reţeaua de autobuze şi microbuze între
Belceşti , Iaşi, Târgu frumos şi Hârlău.
Relaţiile cu zonele urbane se
realizează în dublu sens, dar nu sunt prea
solide datorită distanţei mari.
Oraşele devin piaţa de desfacere a
surplusului de produse agricole rezultat în
gospodăriile din comună, iar oraşele devin
sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse
de larg consum pentru societăţile
comerciale care funcţionează în comună.
Alte relaţii se desfăşoară cu
străinătatea, prin perspectiva persoanelor
din comună, plecate la muncă în diferite
ţări din Europa.
Repatrierea valutei de către cei
care lucrează în străinătate contribuie,
într-o anumită măsură, la ridicarea
standardului de viaţă, chiar dacă cea mai
mare parte a investiţiilor sunt orientate în
construcţia de locuinţe şi cumpărarea de
bunuri, prea puţine fiind direcţionate în
domeniul antreprenoriatului.
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Agenţii economici din comună nu
sunt foarte optimişti cu privire la
perspectivele de viitor ale mediului de
afaceri; printre cele mai importante
probleme identificate de aceştia fiind:
 Migraţia forţei de muncă;
 Lipsa de personal calificat;
 Problemele financiare (impozitare,
fiscalitate mare, dobânzi bancare
ridicate);
 Obţinerea dificilă a finanţărilor
europene şi a informaţiilor legate
de acestea;
 Condiţiile meteo nefavorabile şi
calamităţile din ultimii ani –
aceasta constituind o problemă
importantă pentru societăţile
agricole.
Dintre persoanele care ar dori să-şi
înceapă o afacere, cele mai multe ar face
aceasta în domeniul agricol şi de creştere a
animalelor, meserii tradiţionale în mediul
rural.
În ceea ce priveşte agenţii
economici, aceştia nu dispun de informaţii
cu privire la transformările pe care le
înregistrează România odată cu integrarea
în Uniunea europeană.
Puţinele informaţii de care dispun
cu privire la legislaţie şi fondurile
structurale provin, în general, din
massmedia.
În România, proporţia forţei de
muncă active în agricultură este cea mai
mare din UE (aproximativ 30%), o mare
parte activând în agricultură de
subzistenţă şi de semi subzistenţă.

Contribuţia sectorului primar
respectiv a agriculturii la PIB este de doar
7%, iar productivitatea per persoană
reprezintă 25% din media naţională.
Serviciile subdezvoltate din zonele
rurale şi calitatea slabă a infrastructurii
împiedică dezvoltarea altor activităţi
economice şi implicit, crearea de
oportunităţi de angajare alternative.
Pe de altă parte, dat fiind faptul că
aproximativ 28% din forţa de muncă din
agricultură este sub 35 de ani, are niveluri
reduse de educaţie şi calificare şi, în
consecinţă, posibilităţi reduse de adaptare
la cerinţele pieţei muncii, susţinerea
investiţiilor în dezvoltarea programelor de
orientare şi formare profesională poate
contribui la creşterea nivelului de
competenţe ale forţei de muncă.
Aceste măsuri pot concura la o mai
bună exploatare a potenţialului sectorului
agro-alimentar, sporindu-i rolul de motor
al creşterii economice sustenabile,
competitive şi incluzive.
Lipsa utilităţilor, accesibilitatea
inferioară, reducerea deplasărilor pentru
muncă spre municipiile din judeţ (datorită
distanţei dar şi a restrângerii activităţilor
industriale) plasează comuna într-o zonă
predominant rurală.
Activităţile
economice
s-au
dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi
resursele locale, economia locală fiind
axată pe comerţ şi pe cultura plantelor şi
creşterea animalelor, valorificând astfel
suprafaţa de teren arabil, precum şi
suprafeţele cu păşuni şi fâneţe.
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În comuna Belceşti activitatea
economică este destul de dezvoltată şi
diversificată, nevoile populaţiei fiind
satisfăcute pe plan local într-o măsură
satisfăcătoare.
În anul 2018 în comuna Belceşti îşi
desfăşurau activitatea 272 de agenţi
economici.
Activitatea
de
comerţ
este
predominantă în comună, cu 120 de agenţi
economici, urmată de activitatea din
agricultură cu 73 ferme.
Serviciile acoperă nevoile societăţii,
în comună fiind prezentă o bancă, 5
farmacii, 7 cabinete medicale în cadrul
dispensarului din Belceşti şi diverse
societăţi de reparaţii, coafor, amanet sau
consultanţă în diferite domenii.
Cu agricultura se ocupă 73 de
agenţi economici astfel:
 În sectorul vegetal 17 ferme;
 În sectorul zootehnic 11 ferme;
 În ferme mixte 43 ferme;
 În piscicultură – 2 agenţi;
Agricultura în comuna Belceşti se
desfăşoară atât în sitem intensiv în
fermele specializate cât şi în sistem
extensiv în gospodăriile proprii.

În industrie în anul 2018 în comuna
Belceşti erau înregistrate 19 firme dintre
care:
 Fabricarea pâinii şi a produselor de
patiserie: 2;
 Fabricarea
articolelor
de
îmbrăcăminte: 7;
 Fabricarea produselor de morărit: 3;
 Fabricarea produselor lactate:1;
 Fabricarea de mobilă: 1;
 Fabricarea construcţiilor metalice: 2;
 Fabricarea hârtiei şi cartonului: 1;
 Fabricarea produselor din lemn: 1;
 Fabicarea produselor din plastic: 1.
În sectorul terţiar structura
agenţilor economici este următoarea:
 Comerţ: 120 agenţi;
 Domeniul construcţiilor: 22 agenţi;
 Domeniul
transporturilor
şi
telecomunicaţiilor: 7;
 Servicii medicale: 5 agenţi;
 Servicii coafor: 3 agenţi;
 Servicii de reparaţii 4 agenţi;

Tabel 3.1.1
Agenţi economici de pe teritoriul comunei Belceşti - 2018
Domeniu de activitate
Număr
Agricultură
73
Industrie
19
Construcţii
22
Comerţ
120
Servicii
31
Transport
7
TOTAL
272
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de primăria Belceşti
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26%
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agricultură

industrie

construcţii

comerţ

servicii

transport

7%

67%

Sector primar
Sector secundar
Secundar terţiar

Fig 3.1.1 Structura activităţilor
economice a comunei Belceşti

Fig 3.1.2 Structura activităţilor
economice pe ramuri a comunei Belceşti

În urma analizei informaţiilor
furnizate de primăria Belceşti, judeţul Iaşi
pentru anul 2018 privind societăţile
economice înregistrate din comună, pe
domenii de activitate, se constată
următoarele:

Activitatea economică principală
este reprezentată de comerţ, fiind
activitatea economică de bază, deţinând
44% din totalul activităţilor economice din
comună şi însumând 120 de agenţi
economici.

Pe locul 2 se află activităţile din
domeniul agriculturii, unde activează un
număr de 73 agenţi economici,
reprezentând 27% din totalul agenţilor
din comună.

Pe locul 3 se află diverse activităţi
de servicii care însumează 31 de agenţi
economici şi reprezintă 11% din
activitatea economică a comunei Belceşti.

În domeniul construcţiilor sunt
înregistrate 22 societăţi şi reprezintă 8%
din structura economică a comunei
Belceşti.

Industria în comuna Belceşti
reprezintă doar 7% şi 19 societăţi, iar
activitatea de transport însumează 7
agenţi economici şi 3 % din activitatea
economică a comunei.

Din figura de mai sus reiese că din
punct de vedere al numărului de societăţi
economice înregistrate la Registrul
Comerţului, comuna Belceşti are caracter
predominant
terţiar,
acest
sector
reprezentând 67% din totalul societăţilor
economice înregistrate.
Serviciile sunt foarte dezvoltate pe
raza comunei şi sunt legate mai ales de
comerţul cu amănuntul al produselor
alimentare şi serviciile de alimentaţie
publică.
Conform datelor analizate, sectorul
secundar este foarte slab dezvoltat în
comuna Belceşti, unde activează 19
societăţi cu un procent de 7% din
totalitatea agenţilor economici de pe raza
comunei.
Sectorul primar este reprezentat de
agricultură şi piscicultură şi însumează
26% din numărul total de societăţi
economice înregistrate în comună.
Cu 272 de agenţi economici care îşi
desfăşoară activitatea în comuna Belceşti,
majoritatea locurilor de muncă sunt în
cadrul acestor societăţi care reprezintă
sursa de dezvoltare a comunei alături de
autoritatea publică locală.
Lista celor 272 de agenţi economici
se găseşte ataşată ca anexă la sfârşitul
strategiei de dezvoltare locală.
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3.2. Agricultura în comuna Belceşti

Teritoriul administrativ al comunei
Belceşti se întinde pe o suprafaţă de
11.075 hectare şi dispune de o ofertă
naturală favorabilă pentru dezvoltarea
agriculturii.
Cu peste 8.961 de hectare de
teren agricol din care 6.652 hectare
teren arabil, cultivarea pământului a fost
și a rămas o îndeletnicire a oamenilor
locului.
O suprafaţă însemnată este
ocupată cu pajişti, adică 2.086 hectare,
dintre care 340 fâneţe şi 1.746 păşuni.
Reţeaua hidrografică este foarte
dezvoltată şi ocupă o suprafaţă de 739
hectare.
Viile şi pepinierele viticole
însumează 220 hectare iar livezile doar
3 hectare în anul 2018.
Pădurile şi vegetaţia forestieră
din comuna Belceşti se întind pe 189
hectare.
Suprafaţa ocupată cu construcţii
deţine 198 hectare, căile de comunicaţii
şi căile ferate se întind pe 276 hectare
iar
terenurile
degradate
şi
neproductive ocupă 712 hectare în anul
2018.
Terenuri degradate şi neproductive
Căi de comunicaţie şi căi ferate
Suprafaţă ocupată cu construcţii
Suprafată ocupată cu ape, bălţi
Păduri şi altă vegetaţie forestieră
Terenuri neagricole
Livezi şi pepiniere pomicole
Vii şi pepiniere viticole
Fâneţe
Păşuni
Suprafaţă arabilă
Suprafaţă agricolă
Suprafaţă totală

Terenurile neagricole ocupă
2.114 hectare iar alunecările de teren
ocupă suprafaţa de 1119,9 hectare
(13,2% din suprafaţa totală).
Alunecările de teren împreună cu
eroziunea areolară şi liniară micşorează
potenţialul economic al unor terenuri sau
le scot complet din categoria terenurilor
agricole.
Pe teritoriul comunei Belceşti,
alunecările de teren sunt răspândite pe
majoritatea versanţilor.
Eroziunea
areolară
produce
degradarea solurilor pe toţi versanţii şi
platourile slab înclinate.
Solurile afectate de eroziune
ocupă suprafaţa de 2.519,8 hectare
(29,5%). Soluri foarte puternic erodate
întâlnim pe suprafaţa de 232,3 hectare
(2,7%).
Eroziune mai intensă întâlnim în
zonele de alunecări unde apar roci de
solidificare la zi.
Microrelieful
de
eroziune
torenţială este puţin răspândit şi este
reprezentat prin ravene. Ravenele ocupă
suprafaţa de 31,6 hectare (0,4% din
suprafaţa totală).

712
276
198
739
189
2.114
3
220
340
1.746
6.652
8.961
11.075
0

2.000

4.000
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8.000

10.000

12.000

Fig. 3.2.1 Structura terenurilor în comuna Belceşti(ha) – anul 2018
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Suprafaţă agricolă

2% 5%

Terenuri neagricole

1%

Păduri şi altă vegetaţie
forestieră

16%

Suprafată ocupată cu ape,
bălţi

68%

Suprafaţă ocupată cu
construcţii
Căi de comunicaţie şi căi
ferate
Terenuri degradate şi
neproductive

Fig. 3.2.2. Structura terenurilor în comuna Belceşti(ha) – anul 2014
Potenţialul agricol al comunei
Belceşti este determinat de prezenţa
terenului arabil, a terenurilor ocupate de
păşuni, fâneţe, vii şi pepiniere viticole care
reprezintă premisele care favorizează
activităţile bazate pe cultura plantelor şi
creşterea animalelor.
Cadrul natural generos, cu dealuri
înierbate și cu păduri, câmpuri largi de
podiș și terasele mai joase prezintă
condiții foarte bune și pentru creșterea
animalelor.
Fondul forestier de pe raza
teritoriului comunei ocupă o suprafaţă de
158 ha, adică 1,7% din suprafaţa totală a
comunei.
Din fondul funciar al comunei,
suprafaţa agricolă ocupă ponderea cea mai
mare, cu un procent de 80,91% şi 8.961
hectare, iar suprafaţa ocupată cu terenuri
neagricole ocupă 19,09% adică 2.114
hectare.

Din suprafaţa agricolă, ponderea
cea mai mare, de 74% este ocupată de
teren arabil, în special cultura mare.
20% este ocupat de păşuni, 4%
fâneţe şi 2% este ocupat de vii şi pepiniere
viticole.
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Culturi agricole
Principalele plante care se cultivă
pe teritoriul comunei Belcesti sunt:
porumbul, grâul, orzul de toamnă, floarea
soarelui, lucerna, soia.
Pe suprafeţe mai mici se cultivă
cartoful, fasolea, ovăzul, zarzavaturile,
sfecla furajeră, cânepa pentru sămânţă.
Din graficul de mai jos se observă
că, cea mai mare pondere a terenului
arabil cultivat este ocupat de cultura
porumbului care se desfăşoară pe o
suprafaţă de 1.950 ha şi ocupă un procent
însemnat din suprafaţa arabilă a comunei
Belceşti, de 29%.
Porumbul reprezintă cultura de
bază şi datorită specificului zonal, cultura
pretându-se destul de bine reliefului de pe
teritoriul comunei Belceşti.
Este o cultură importantă şi
datorită faptului că produsele agricole
obţinute sunt folosite în hrana
animalelor.
Floarea soarelui este cultivată pe
o suprafaţă de 1.130 ha în anul 2017 şi
ocupă 17% din suprafaţa arabilă a
comunei.
Grâul şi orzul se cultivă pe
suprafeţe destul de întinse, pe 770 ha
grâul şi 770 ha orzul.

Aceste culturi se desfăşoară pe
24% din suprafaţa arabilă a comunei şi
prezintă numeroase aspecte pozitive cum
ar fi evitarea eroziunii solului, a degradării
prin spălarea de la suprafaţă a solului,
respectiv a reducerei calităţii şi fertilitătii,
precum şi scăderea riscului de alunecare a
terenului.
Lucerna a fost cultivată pe o
suprafaţă de 800 ha în anul 2017 şi 12%
din suprafaţă, iar rapiţa pe 420 ha şi 6%
din suprafaţă.
Suprafeţe mai mici sunt cultivate cu
mazăre, sorg cartofi şi legume în câmp.
O soluţie pentru dezvoltarea
zonelor rurale ar fi eficientizarea
lucrărilor agricole prin întocmirea unor
asolamente eficiente care să asigure o
agricultură durabilă şi sustenabilă.
Porumb boabe

12%

4% 5%

Grâu

29%

Floarea soarelui

3%

Rapiţă

12%
6%

12%

Orz
Mazăre

17%

Lucernă
Soia
Alte culturi

Fig 3.2.4 Ponderea culturilor agricole, comuna Belceşti
Structura culturilor agricole, comuna Belceşti
Cultură - ha
Porumb boabe
Grâu
Floarea soarelui
Rapiţă
Orz
Mazăre
Lucernă
Soia
Alte culturi

2015
1860
830
1034
300
830
200
650
330
618

2016
1976
893
1034
437
893
0
700
238
481

Tabel 3.2.1

2017
1950
770
1130
420
770
200
800
280
332

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de primăria Belceşti, Registrul Agricol – 2017
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Tabel 3.2.2.

Producţia totală obţinută, comuna Belceşti – tone
Producţie obţinută – tone
Porumb boabe
Grâu
Floarea soarelui
Rapiţă
Orz
Mazăre
Lucernă
Soia
Porumb boabe

2015
6.510
2.490
1.860
750
830
400
2.000
890
6.510

2016
6.800
2.600
1.850
1.090
893
0
3.000
430
6.800

2017
6.780
2.500
2.000
1.010
770
400
3.200
504
6.780

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de primăria Belceşti, Registrul Agricol – 2017

Producţia variază de la an la an
datorită instabilităţii condiţiilor climatice,
cât şi neaplicării măsurilor agrotehnice
corespunzătoare unei bune dezvoltări a
plantelor.
Evoluţia producţiilor medii la
hectar a pricipalelor culturi agricole
înregistrează fluctuaţii, în general cu mici
creşteri ale producţiei.
Cele mai importante producţii în
2017 se înregistrează pentru culturile de
porumb, grâu şi lucernă care ocupă şi o
suprafaţă cultivată destul de mare din
suprafaţa arabilă a comunei.

Raportând producţiile obţinute la
suprafeţele cultivate, obţinem producţiile
medii pe hectar pentru fiecare cultură în
parte.
Producţiile medii la hectar obţinute
sunt cu mult sub producţiile obţinute de
alte ţări europene.
Acest lucru este din cauza
tehnologiilor agricole învechite folosite de
agricultorii care lucrează terenurile şi a
echipamentelor
depăşite
tehnologic
folosite în procesele de cultivare.
Deşi comuna dispune de un
potenţial agricol însemnat, acesta nu este
exploatat suficient.
4,29
4,00

3,50

3,48
3,25

3,44
3,08
2,70

3,00
2,50
1,80

2,00
1,00

2,91
2,49

2,40
1,81

1,79

2,00

1,77

1,80

1,00
1,00
0,00

2015
Porumb boabe

2016
Grâu

Floarea soarelui

2017
Rapiţă

Orz

Mazăre

Fig. 3.2.5 Producţii medii, comuna Belceşti
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Producţia zootehnică
Creşterea animalelor este un sector
care se dezvoltă pe baza potenţialului
vegetal.
Creşterea animalelor este o
ocupaţie
tradiţională,
asigurându-se
necesarul de carne, lapte şi produse lactate
pentru populaţia locală şi disponibilităţi
de vânzare, atât pe plan local dar şi pe
piaţa urbană apropiată.
Creşterea animalelor se practică în
cele 11 ferme de animale şi în cele 43 de
ferme mixte în sistem intensiv dar şi
familii care practică creşterea animalelor
în sistem gospodăresc.
Conform înregistrărilor statistice,
efectivele de animale sunt prezentate în
tabelul următor:
Tabel 3.2.2
Efective de animale comuna Belceşti
Efective de 2015
2016
2017
animale
Bovine
1.750
1.600
1.400
Ovine
6.500
6.500
6.000
Caprine
1.100
1.200
1.200
Suine
23.000 23.800
21.500
Cabaline
620
615
600
Păsări
60.000 80.500
80.000

În perioada 2015-2017 efectivele
de animale înregistrează fluctuaţii la
nivelul comunei, dar per total se
înregistrează scăderi aproape la toate
categoriile de animale.
Se obsevă faptul că scăderile s-au
înregistrat la nivelul efectivelor de bovine
cu 20%, ajungând de la 1.750 de capete la
1.400, la nivelul efectivelor de ovine cu
7,69% care au ajuns în 2017 la 6.000
capete, cu 1.000 de capete mai puţin decât
în 2015, la nivelul suinelor cu 6,52% mai
puţine decât în 2015 când se înregistrau
23.000 de capete iar în 2017 s-au
înregistrat cu 1.500 mai puţin, şi la nivelul
cabalinelor cu 3,23% care au ajuns la 600
de capete, cu 20 mai puţine decât în 2015.
Cele mai însemnate creşteri se
înregistrează la numărul efectivelor de
păsări care au înregistrat o evoluţie
pozitivă şi au crescut cu 33,33%.
Efectivul de caprine a crescut de
asemenea cu 9,09%.
La nivelul anului 2017, structura
efectivelor de animale se prezintă astfel:

Sursa: date furnizate de primăria
Belceşti, Registrul Agricol – 2017
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Fig. 3.2.6 Structura efectivului de animale
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Tabel 3.2.3
Carne - tone
Bovine
Ovine
Caprine
Suine
Păsări

Producţia de carne
2015
2016
125
125
75
75
18
20
2.000
2.000
136
136

2017
110
65
20
1.980
136

Sursa: date furnizate de primăria Belceşti, Registrul Agricol – 2017

Producţia de carne la nivelul
comunei Belceşti a înregistrat fluctuaţii pe
perioada 2015-2016 astfel că producţia de
carne provenită de la bovine a scăzut cu
12%, adică 15 tone, producţia de carne
provenită de la ovine a scăzut cu 13,33%
adică cu 10 tone, producţia de carne
provenită de la suine a scăzut şi ea cu 1%
adică cu 20 tone.

Creşteri s-au înregsitrat cu 11% la
producţia de carne provenită de la caprine
iar producţia de carne de pasăre nu s-a
modificat în perioada 2015-2017.
Estimările sunt facute raportând
anul 2017 la anul 2012.

Tabel 3.2.4
LAPTE
Bovine
Ovine
Caprine

Producţia de lapte
2015
2016
2017
2.000
2.000
1.800
50
50
45
88
88
88
Sursa: date furnizate de primăria Belceşti, Registrul Agricol – 2017

Producţia de lapte înregistrează de
asemenea o scădere în perioada analizată,
astfel că producţia de lapte de vacă scade
cu 200 tone, adică cu 10%, producţia de
lapte de oaie scade cu 5 tone, adică 10% iar
producţia de lapte de capră rămâne
neschimbată, de 88 tone.
Pentru
creşterea
producţiei
vegetale
se
impune
fertilizarea
suprafeţelor
existente,
utilizarea
îngrăşămintelor naturale, utilizarea de
soiuri productive pentru culturile agricole.

Pentru
creşterea
producţiei
zootehnice se recomandă folosirea de rase
ameliorate de bovine şi ovine, folosirea pe
scară mai mare a furajelor concentrate,
exploatarea raţională a păşunilor şi
fâneţelor.
Pentru
mărirea
producţiilor
animale ar trebui acordată o atenţie
sporită planurilor de vaccinare şi
respectarea planurilor de administrare a
antibioticelor elaborate de medicul
veterinar.
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Pentru comercializarea producţiei
de carne un rol important îl are planul de
comercializare a cărnii care ajută fermierii
la crearea unor proiecţii pe termen mediu
şi scurt.
De asemenea pentru sporirea
fermelor şi creşterea numărului de
animale ar trebui acordată o atenţie
sporită fătărilor.
Un aspect important îl constituie şi
administrarea antiparazitarelor după un
plan elaborat de medicul veterinar.
De asemenea fermierii trebuie să ia
toate măsurile necesare pentru prevenirea
expunerii la boli a animalelor din fermă.

Diversitatea producţiilor pe care le
realizează, consumul redus de energie şi
natura furajelor pe care le valorifică,
conferă activităţii de creştere şi exploatare
a bovinelor, ovinelor şi caprinelor
caracterul unei activităţi durabile şi de
perspectivă.
Servicii pentru agricultură
Mecanizarea
Gradul
de
mecanizare
al
agriculturii nu este unul echilibrat şi din
acest motiv productivitatea culturilor
agricole este scăzută.
Această situaţie se datorează
organizării pe unităţi restrânse de
suprafaţă a exploataţiilor agricole, ceea ce
face dificilă investiţia în utilaje.
Tabel 3.2.5

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parc utilaje agricole
Anul 2017
Tractoare
Pluguri
Remorci
Grape cu discuri
Semănători
Combine
Alte utilaje agricole

buc.
90
90
40
45
12
10
20

Sursa: date furnizate de primăria Belceşti, Registrul Agricol – 2017

La nivelul anului 2017, gradul de
încărcare pentru un tractor este mare,
de aproximativ 73,91 ha/tractor fizic,
mai mare decât media judeţeană, de 64,05
ha/tractor fizic şi mai mare decât media pe
ţară – 44.16 ha teren arabil/tractor.
De unde rezultă că nivelul
mecanizării în agricultură nu este
adecvat gradului de utilizare a terenului
în comuna Belceşti.

Utilajele agricole nu sunt suficiente
şi sunt depăsite tehnologic.
Un punct negativ ar fi faptul că nu
există nu atelier de reparaţii pentru
utilajele agricole, foarte necesar dacă luăm
în considerare suprafaţa de teren arabil.
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Producţia agricolă este puternic influenţată şi de o serie de factori negativi care
acţionează în corelaţie, determinând variabilitatea producţiei.
Aceştia sunt:
 Utilizarea necorespunzătoare a solurilor de către populaţie conform recomandărilor
oficiale şi specificului solurilor;
 Lipsa facilităţilor/ infrastructurii conform normelor europene pentru vânzarea
animalelor vii;
 Lipsa resurselor financiare în rândul micilor fermieri pentru realizarea studiilor
pedologice şi agrochimice;
 Slaba valorificare a potenţialului legumicol, viticol şi pomicol existent la nivel
judeţean;
 Îmbătrânirea culturilor viticole şi pomicole;
 Lipsa culturii asociative şi antreprenoriale în rândul micilor fermieri;
 Lipsa fondurilor băneşti pentru înnoirea parcului auto în rândul micilor fermieri;
 Gradul scăzut de utilizare al compostului în agricultură din cauza lipsei de informare
şi încredere al populaţiei în utilizarea acestui produs;
 Neaplicarea în rândul populaţiei a metodologiilor agricole moderne;
 Lipsa sistemelor de irigat;
 Utilizarea necorespunzătoare a păşunilor, fără aplicarea metodelor de parcelare
pentru regenerare;
 Capacitate slabă de absorbţie a fondurilor europene destinate dezvoltării şi
diversificării economiei rurale, precum şi creşterii calităţii vieţii la sate (informare
insuficientă, proceduri greoaie, lipsă resurse financiare);
 Lipsa unui brand local care să stea la baza dezvoltării şi promovării turismului;
 Lipsa facilităţilor de promovare şi valorificare a produselor de artizanat şi artă
populară.
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4. POPULAŢIA
ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
Populația reprezintă termenul
generic ce exprimă numărul locuitorilor
într-o anumită arie geografică.
Populaţia
este
afectată
de
insuficienta dezvoltare economică a
comunei, fapt ce determină migraţia
locuitorilor din comună spre marile centre
urbane sau în afara ţării în căutarea unui
loc de muncă.
Evoluţia
populaţiei
comunei
Belceşti este determinată de evoluţia
indicatorilor demografici: natalitatea,
fertilitatea şi mortalitatea, precum şi de
fenomenul de migraţie.

Acesta din urmă a avut un rol
esenţial, atât prin prisma relaţiilor
stabilite cu centrele urbane aflate în
proximitate şi cu comunele învecinate, cât
şi sub aspectul migraţiei externe.
Dezvoltarea economică şi socială la
nivel local este puternic condiţionată de
factorul demografic, ceea ce determină ca
analiza situaţiei demografice pe termen
mediu şi lung, să servească la
fundamentarea corectă a planurilor şi
strategiilor de dezvoltare.

4.1. Evoluţia populaţiei în comuna Belceşti
Pentru analiza evoluţiei populaţiei
în comuna Belceşti au fost considerate
datele furnizate de Institutul Naţional de
Statistică în intervalul de timp 2014 2018.

După cum se observă în tabelul de
mai jos, populaţia din comuna Belceşti era
formată din 11.346 persoane în anul 2018,
dintre care 5.480 femei şi 5.866 bărbaţi.

Evoluţia populaţiei în comuna Belceşti
Masculin
Feminin
Total

2014
5.972
5.679
11.651

2015
5.941
5.651
11.592

2016
5.936
5.578
11.514

2017
5.888
5.535
11.423

Tabelul 4.1.1
2018
5.866
5.480
11.346

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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Din graficul alăturat se
observă faptul că evoluţia
populaţiei
înregistrează
o
scădere de 2,62% în anii 2014 –
2018, ajungând de la 11.651
persoane în anul 2014 la 11.346
în anul 2018, cu 305 persoane
mai puţin.

11651
11592
11514
11423
11346

2014

2015

2016

2017

2018

Fig. 4.1.1 Evoluţia populaţiei în comuna Belceşti
Această scădere este cauzată de
fenomenul de migrație a populației, care
are la bază rata șomajului şi lipsa locurilor
de muncă.
De
asemenea
dezvoltarea
insuficientă a comunei în ciuda eforturilor
autorităţilor
locale
precum
şi
instabilitatea economică și socială fac ca
forţa de muncă să migreze spre oraşe mai
dezvoltate sau chiar în afara ţării.

Din graficul alăturat se
observă faptul că ambele sexe au
înregistrat scăderi în perioada
2014-2018 astfel că populaţia
feminină a înregistrat o scădere
de 3,51% adică 199 femei, iar cea
masculină o scădere mai mică, de
1,78% adică 106 bărbaţi.

6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
5200

Raportul populației pe sexe este
unul echilibrat, având în vedere că 51,70%
din populația comunei este de sex
masculin, iar populația de sex feminin
deține un procent de 48,30%.
De asemenea, acest raport denotă
faptul că la nivelul comunei structura pe
sexe se păstrează în limite care permit
derularea normală a proceselor specifice
din punct de vedere social şi economic.

5972

5679

2014

5941

5936

5651

2015

5578

2016
Masculin

5888

5866

5535

2017

5480

2018

Feminin

Fig. 4.1.2 Evoluţia populaţiei pe sexe în comuna Belceşti
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4.2. Densitatea populaţiei în comuna Belceşti

Densitatea populaţiei în comuna Belceşti
Specificaţie
2014
2015
2016

Tabelul 4.2.1
2017

2018

Suprafaţa locuibilă - km²

110,63

110,63

110,63

110,63

110,75

Populaţia stabilă la 1.I.

11.651

11.592

11.514

11.423

11.346

Densitatea loc/km²

105,32

104,78

104,08

103,25

102,45

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Densitatea populaţiei din comuna
Belceşti conform datelor prelucrate de la
Institutului Naţional de Statistică la nivelul
anului 2018 este de 102,45 loc/km2, în
scădere faţă de anul 2014 când figurau
105,32 loc/km2.

105,32

Densitatea populaţiei comunei
Belceşti analizată pentru intervalul 20142018, raportând populaţia înregistrată la 1
ianuarie la suprafaţa totală a comunei, a
cunoscut o scădere proporţională cu
scăderea populaţiei tot din aceeaşi
perioadă.

104,78
104,08
103,25
102,45

2014

2015

2016

2017

Fig. 4.2.1 Densitatea loc/km2 comunei Belceşti
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4.3. Structura populaţiei în comuna Belceşti

Structura populaţiei pe grupe de vârstă
0 - 14 ani 15 - 59 ani peste 65 ani
Populaţie total
2.297
7.492
1.557
Masculin
1.173
4.063
630
Feminin
1.124
3.429
927

Tabelul 4.3.1
Total
11.346
5.866
5.480

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Calculând indicele de îmbătrânire
la nivelul comunei, prin raportarea
populaţiei vârstnice – peste 65 ani, la cea
tânără cu vârstă între 0-14 ani, obţinem
valoarea 0,68.
Remarcăm că acest indicele se
situează sub valoarea unitară, ceea ce
arată faptul că populaţia comunei Belceşti
nu este afectată de procesul de
îmbătrănire.

Structura pe grupe de vârstă şi sexe
a populaţiei comunei Belceşti a fost
analizată conform datelor înregistrate la 1
ianuarie 2018, date furnizate de Institutul
Naţional de Statistică, Bucureşti.

peste 65 ani
14%

0 - 14 ani
20%

15 - 64 ani
66%

Fig 4.3.1 Structura populaţiei pe grupe de vârstă - 2018
Grupa populaţiei tinere, cu vârsta
cuprinsă între 0-14 ani, reprezintă 20%
din total, fiind sub pragul recomandat de
30%. Dacă acest segment va scădea în
viitor, comuna Belceşti ar putea fi afectată
de procesul de îmbătrânire demografică.

Structura populaţiei pe grupe de
vârstă arată faptul că grupa de vârstă peste
65 ani are ponderea de 14% iar cea mai
însemnată pondere, de 66% este ocupată
de populaţia cu vârsta cuprinsă între 1564 ani.
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1.200
1.052

1.004

1.000
883
764

800

878

875

833

764 748

650

600

529

486

458
394

400

261

315

267
185

200

0

Fig 4.3.2 Piramida populaţiei pe grupe de vârstă - 2018

Forma piramidei populaţiei din
anul 2018 este cea reprezentativă pentru
o populaţie cu capacitate de muncă, aspect
observabil prin faptul că segmentele cele
mai însemnate aparţin generaţiilor de 1529 ani, ceea ce înseamnă că populaţia
comunei Belceşti are un capital generos de
forţă de muncă.

Structura populaţiei pe grupe de
vârstă şi sexe la 1 ianuarie 2018,
reprezentată prin piramida vârstelor,
ilustrează
procesul
de
întinerire
demografică, prin creşterea segmentelor
de la baza piramidei.
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Feminin

Masculin

110

85 ani
80-84 ani

144

70 - 74 ani

319

65 - 69 ani
235

60 - 64 ani

75 - 79 ani

124

70 - 74 ani

117

65 - 69 ani

210

60 - 64 ani

223
223

55 - 59 ani

171

55 - 59 ani

50 - 54 ani

181

50 - 54 ani
364

45 - 49 ani

104

80-84 ani

191

75 - 79 ani

75

85 ani

163

305
469

45 - 49 ani

40 - 44 ani

437

40 - 44 ani

35 - 39 ani

426

35 - 39 ani

567
452

30 - 34 ani

337

30 - 34 ani

411

25 - 29 ani

344

25 - 29 ani

420

422

20 - 24 ani

512

15 - 19 ani
412

10 - 14 ani

0

200

400

471
384

5 - 9 ani

332

Sub 5 ani

540

15 - 19 ani
10 - 14 ani

380

5 - 9 ani

453

20 - 24 ani

318

Sub 5 ani
0

600

200

400

600

Fig. 4.3.3 Piramida vârstelor în comuna Belceşti, 2018
În ceea ce priveşte raportul dintre
sexe, exprimat prin indicele de
masculinitate, în anul 2018 acesta are
valoarea
supraunitară
de
1,07,
principalele grupe de vârstă cuprinse între
20 şi 50 ani fiind dominate de populaţia
masculină.
Perspectiva are aspecte pozitive
datorită ponderii ridicate a populaţiei de
fertilitate maximă (20-29 ani), în 2018 ea
reprezentând 14.45% (1.639 persoane)
din total. Populaţia fertilă reprezintă
37.63% din populaţia comunei Belceşti în
anul 2018.
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3.349

4.269

3.728

populaţie nefertilă 0 - 19 ani
populaţie fertilă 20 - 44 ani
populaţie nefertilă peste 45

Fig. 4.3.4 Structura populaţiei
feminine după fertilitate
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4.4. Dinamica populaţiei în comuna Belceşti

Mişcarea naturală a populaţiei
reprezintă modificările survenite în
numărul şi structura populaţiei ca urmare
a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi
divorţurilor.
Această componentă a mişcării
populaţiei se reflectă şi în structura pe
vârste şi pe sexe a populaţiei, cât şi asupra
distribuţiei în teritoriu.
Mişcarea naturală are o influenţă
directă
asupra
caracteristicilor
dimensionale ale localităţilor.

157

2013

127

2014

Un indicator al mişcării naturale
este sporul (bilanţul) natural al populaţiei,
care reprezintă diferenţa dintre rata
natalităţii şi rata mortalităţii şi relevă
creşterea sau scăderea numărului de
locuitori.
Bilanţul natural al populaţiei
Componenta activă a mişcării
naturale a populaţiei, natalitatea, este
cuantificată prin rata natalităţii, care
reprezintă numărul de naşteri înregistrate
într-un interval de un an raportat la o mie
de locuitori.

141

135

2015

2016

119

2017

Fig. 4.4.1 Născuţi vii – comuna Belceşti

În anul 2013, în comuna Belceşti sau născut 157 de copii şi este anul în care
s-au născut cei mai mulţi copii din
perioada analizată.
În anii 2013 – 2017 numărul nounăscuţilor are o evoluţie fluctuantă cu
creşteri şi descreşteri a numărului de copii
născuţi.

Cei mai puţini nou – născuţi se
înregistrează în anul 2017, cu 24.2% mai
puţini decât în 2013, adică cu 38 de nounăscuţi mai puţin.
Numărul de nou-născuţi este
important
pentru
că
influenţează
natalitatea şi înnoirea structurilor
demografice.
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12,16

10,55
2013

11,72

10,90

10,42

2014

2015

2016

2017

Fig. 4.4.2 Natalitate - comuna Belceşţi
În intervalul 2013-2017 pentru
care s-au analizat datele, evoluţia
natalităţii a fost una oscilantă, marcată de
etape alternante de creştere şi scădere.
Minimul s-a înregistrat în anul
2017, când rata natalităţii a fost de
10,42‰, în timp ce maximul a fost de
12,16‰, în anul 2015.

Trendul general urmat de acest
indicator în comuna Belceşti a fost unul
oscilant, valorile fiind peste cele judeţene
unde natalitatea este 9,4 ‰ şi cele
naţionale 8,6‰.
Faptul că natalitatea în comuna
Belceşti se află peste contextul regional şi
naţional are un aspect pozitiv, în România
înregistrându-se un trend în continuă
scădere a natalităţii în ultimii ani.

123

120

133

2013

2014

2015

151

141

2016

2017

Fig. 4.4.3 Decedaţi – comuna Belceşti

Din figura de mai sus se observa că
numărul persoanelor decedate în comuna
Belceşti este în creştere în perioada 2013
– 2017 şi înregistrează cea mai mare
valoare în anul 2016 când au decedat 151
de persoane.

În anul 2017 au decedat 141 de
persoane, cu 14,63% mai mult decât în
anul 2013 când au decedat 123 de
persoane.
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10,55

10,34

2013

2014

11,52

2015

13,17

12,40

2015

2016

Fig. 4.4.4 Mortalitate – comuna Belceşti

Mortalitatea, cealaltă componentă
a bilanţului natural, înregistrează, în
acelaşi interval 2013 - 2017, tendinţe
distincte de evoluţie, regimul oscilaţiilor
fiind variat.

14,00
12,00

12,16

10,42

10,00
8,00

11,72

10,90

10,55
10,55

Astfel, diferenţa dintre minimul
(10,34‰) din 2014 şi maximul (13,17‰)
înregistrat în anul 2015
este una
semnificativă şi ilustrează ritmul fluctuant
în care a evoluat mortalitatea în comună.

10,34

13,17

11,52

12,40

Rata natalităţii

6,00

Rata mortalităţii

4,00
2,00
0,00
-2,00

0,00

2013

0,56

2014

Rata sporului natural

0,64

2015

2016

-1,44

-4,00

2017
-1,98

Fig. 4.4.5 Evoluţia indicatorilor dinamicii naturale în perioada 2013- 2017
Sporul
natural
înregistrează
fluctuaţii în intervalului analizat, astfel că
este pozitiv în anii 2013-2015, cu cea mai
mare valoare de 0,64 în anul 2015 şi scade,
ajungând la valori negative în anii 2016 şi
2017.
Datorită valorilor mortalităţii care
sunt peste valorile natalităţii, sporul
natural este –1,98 în anul 2017. Pe termen
lung acest fenomen va duce la procesul de
îmbătrânire demografică.

De remarcat este faptul că valorile
ratei mortalităţii nu au depăşit valorile
specifice mediului rural decât în contextul
judeţean unde rata mortalităţii este 11,3.
Raportând acest indicator la nivel
regional unde rata mortalităţii este 13,7 şi
la nivelul ruralului naţional unde
mortalitatea este 14,2, în comuna Belceşti
mortalitatea este sub mediile regionale şi
naţionale, în anul 2017 fiind 12,4.
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4.5. Resursele umane în comuna Belceşti

Tabelul 4.5.1
Populaţia aptă de muncă cu vârstă cuprinsă între 20 şi 59 ani
An
15-39
40-64
Raport
2018
4.317
3.175
1,36
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Resursele de muncă disponibile ale
populaţiei cuprind persoanele cu vârsta
între 15-64 ani, atât în cadrul populaţiei
feminine, cât şi a celei masculine, în număr
de 7.492 persoane în anul 2018.
Conform
datelor
statistice
reprezentate tabelar mai jos, în comuna
Belceşti ponderea populaţiei apte de
muncă era, în anul 2018 de 62%, din
totalul populaţiei stabile.

An
2018

Acest lucru indică faptul că
teritoriul dispune încă de un capital
important de forţă de muncă.
Comparând populaţia din cele două
subgrupe ale populaţiei în vârstă de
muncă 15-39 ani şi 40-64 ani, se remarcă
faptul că raportul a fost favorabil pentru
vârstele adulte din eşalonul superior, ceea
ce denotă faptul că teritoriul comunei
Belceşti dispune de resurse de muncă cu
un grad crescut de vitalitate.

Raportul de substituire a populaţiei
15-24
55-64
Raport
1.927

852

Tabelul 4.5.2

2,26

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Disponibilul
actual
şi
de
perspectivă de resurse umane poate fi
estimat utilizând şi raportul de substituţie
a populaţiei, calculat prin raportarea
populaţiei cu vârsta între 15-24 de ani la
segmentul de vârstă 55-64 de ani, la nivel
comunal.

De remarcat că valoarea este
supraunitară, astfel încât populaţia cu
vârsta de 55-64 de ani care va trece în
rândul populaţiei inactive va fi înlocuită de
un contingent tânăr superior numeric,
asigurând o substituţie foarte bună a forţei
de muncă.
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Fig 4.5.1 Numărul mediu de salariaţi 2012- 2016
Forţa de muncă
Numărul mediu de salariaţi a
crescut cu 22,64% în perioada 2012-2016.
O menţiune importantă este legată
de
activitatea
de
construcţii,
binecunoscută ca fiind un debuşeu pentru
munca „la negru”, de cele mai multe ori
numărul de salariaţi aflaţi în evidenţe fiind
mai mic decât cel real.

Navetismul
Conform
autorităţilor
locale,
persoanele care nu au loc de muncă în
comuna Belceşti lucrează în localităţile
apropiate, comuna fiind situată la o
distanţă de 45 km de oraşul Iaşi şi la 20 km
de oraşul Hârlău, mişcarea de navetism
fiind favorizată de cursele regulate de
autobuz pe diverse rute.
Comercializarea
produselor
agricole obţinute în gospodării şi
construcţiile sunt domenii de activitate ce
antrenează locuitorii comunei în mişcări
de navetism.

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul
salariaţilor din agricultură şi activităţile
conexe.
În anul 2016, în comuna Belceşti
erau înregistrate 363 de persoane
angajate, cu 67 mai mult decât în anul
2012.

Salariaţii din sectorul bugetar sunt
antrenaţi în acest tip de mişcare şi în sens
invers, dinspre localităţile apropiate
înspre comuna Belceşti.
De precizat este faptul că în anul
2017, un număr de 179 de persoane au
plecat cu domiciliul din comuna Belceşti, şi
doar 4 persoane şi-au înregistrat
domiciliul în comună.
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Nivelul şomajului
Disponibilul de forţă de muncă este
calculat de către A.J.O.F.M. ca fiind
populaţia cu vârsta cuprinsă între 18-62
de ani care participă la activităţi
productive retribuite, conform legislaţiei
în vigoare.
Ponderea
şomerilor
este
explicabilă în cea mai mare parte prin
disponibilizările care au avut loc în
unităţile economice din centrele urbane
aflate în proximitate, unde activau
persoane din comună, precum şi
dezvoltarea economică insuficientă la
nivel de comună.
Lipsa cererii pentru forţa de muncă
determină o parte a forţei de muncă tinere
şi adulte fie să migreze spre alte oraşe, fie
să plece în străinătate temporar (sezonier)
pentru muncă în ţări ca Italia, Spania,
Grecia, etc.

Potrivit INSSE Bucureşti, în anul
2016 numărul de şomeri înregistraţi la
nivelul comunei era de 147 persoane.
Un aspect pozitiv este faptul că
numărul de şomeri a scăzut cu 62,29% din
anul 2012 când erau 236 şomeri până în
anul 2017.
Este necesar de menţionat că datele
statistice cuprind doar şomerii înregistraţi
ca atare la Oficiul Forţelor de Muncă, astfel
încât la aceştia se adaugă şomerii
neînregistraţi, care se ocupă de agricultură
pentru a subzista („şomajul ascuns”).
Pe de altă parte, o parte din şomerii
înregistraţi pot lucra fără forme legale, fie
în zonă, fie în străinătate, chiar dacă
figurează în cadrul populaţiei şomere.

236
179

2012

2013

121

134

147

2014

2015

2016

Fig 4.5.2 Numărul de şomeri 2012- 2016
Aprecieri asupra pieţei muncii
Piaţa muncii este definită de cele
două componente: oferta de forţă de
muncă, reprezentată de populaţia aptă de
muncă, şi cererea de forţă de muncă, sau
unităţile economice angajatoare.

Atât capitolul privind potenţialul
economic al comunei, cât şi profilul
ocupaţional au relevat faptul că teritoriul
comunei Belceşti prezintă un profil
economic
terţiar
cu
activităţi
predominante în domeniul comerţului.
Activităţile din domeniul industriei
sunt reduse în comună.
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Se
remarcă
tendinţele
de
dezvoltare a iniţiativei private, în
domeniul comerţului, însă nu se valorifică
suficient resurele umane de care dispune
comuna.
Putem aprecia în baza celor de mai
sus, că resursele umane din comună sunt
utilizate insuficient, fapt care determină
un anumit grad de repulsivitate a comunei
generată de lipsa locurilor de muncă şi are
drept consecinţă de cele mai multe ori
emigrarea.
Cea mai mare parte a populaţiei
active este ocupată în comerţ, agricultură
şi activităţi conexe.
Numărul persoanelor salariate în
comerţ şi agricultură este destul de mare,
din cei 363 de angajaţi înregistraţi în 2016,
majoritatea fiind încadraţi în sistem privat.
Creşterea animalelor este, la rândul
său, o ocupaţie cu potenţial în comună,
fiind practicată atât în sistem individual,
cât şi în cele 54 de ferme funcţionale în
teritoriu.
Industria
prelucrătoare
este
prezentă pe teritoriul comunei prin câteva
unităţi cu profil industrial divers, cum ar fi
industria alimentară sau morăritul,
fabricarea lemnului, a produselor din
hârtie, a produselor din pastic precum şi
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.
În concluzie, se poate spune că
populaţia comunei Belceşti, deşi afectată
de procesul de emigraţie, precum şi de
insuficienţa locurilor de muncă, dispune
totuşi de resurse umane încă numeroase şi
cu vitalitate ridicată, ce trebuie
valorificate, în relaţie cu potenţialul
natural şi economic, în vederea dezvoltării
durabile a teritoriului.

Disfuncţionalităţi
Populaţia
comunei
Belceşti
reprezintă elementul organizator al
spaţiului studiat, astfel încât starea sa
actuală şi dinamica trebuie să coordoneze
măsurile urbanistice preconizate în cadrul
acestui plan.
Analiza relativ detaliată asupra
populaţiei
relevă
o
serie
de
disfuncţionalităţi ale populaţiei sub aspect
demografic,
social,
profesional
şi
economic.
Elementele esenţiale care se
constituie în direcţii prioritare de
intervenţie sunt sintetizate mai jos:
 Scăderea natalităţii;
 Rată mortalităţii în creştere;
 Rata sporului natural negativă, în
scădere;
 Număr însemnat de persoane care
părăsesc cu domiciliul comuna;
 Ponderea redusă a salariaţilor din
totalul populaţiei active, care se
traduce printr-un nivel scăzut al
veniturilor din activităţi remunerate;
 Număr mare de şomeri în comună;
 Proporţia încă mare a populaţiei active
într-o agricultură de subzistenţă;
 Dezvoltarea insuficientă a serviciilor si
activităţilor din sectorul terţiar;
 Oferta insuficientă de forţă de muncă
în comună;
 Accesul redus la facilităţi de
conversie/reconversie profesională.
 Accesul insuficient la servicii sanitare.
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5. CIRCULAŢIA. CĂI DE COMUNICAŢIE
Drumurile naţionale constituie reţeaua principală de căi de transport a României,
asigurând legătura între principalele localităţi ale ţării.
Reţeaua de drumuri judeţene leagă centrele principale la nivel de judeţ, având
rolul de a colecta şi dirija către drumurile naţionale traficul rutier local.
Reţeaua stradală ce străbate comuna Belceşti este distribuită în mod judicios în
funcţie de normativ, cât şi de necesarul de căi comunicaţie din interiorul teritoriul
administrativ.
Din punct de vedere administrativ, comuna este situată în partea de nord-vest a
judeţului Iaşi, la o distanţă de 45 km de oraşul Iaşi şi la 20 km de oraşul Hârlău.
Comuna Belceşti este situată la 45 km de municipiul Iaşi (pe traseul căii ferate Iaşi
- Podu-Iloaiei - Hîrlău).
Distanţa dintre Belceşti şi oraşul Hîrlau este de 20 km.
Distanta dintre Belceşti şi oraşul Târgu - Frumos este de 20 km.
Căi de circulaţie rutieră - transportul se realizează prin următoarele căi rutiere:
 DJ 281B – Belceşti – Coarnele Caprei – DJ 281D Coarnele Caprei – Gropniţa –
DJ 282 Gropniţa, Movileni, Iaşi);
 DJ 281 Belceşti – Scobinţi, E 58 Hârlău;
 DJ 281 Belceşti – Podu Iloaiei – E 583 Podu Iloaiei – Iaşi.
 DC 117 Belceşti – Bălţaţi – E 583 Bălţaţi – Iaşi.
Teritoriul comunei Belceşti este străbătut de DJ 281 şi de o reţea de drumuri
comunale şi săteşti, parte din ele modernizate (betonate), iar altele nemodernizate
(pietruite).
Lungimea drumurilor de pe teritoriul comunei este de aproximativ 212,98 km,
dintre care străzi betonate 515 ml, trotuare 3.712 ml iar pe categorii de drumuri se
prezintă astfel:
drumuri comunale:
- Drum comunal Belceşti-Liteni-Ulmi-Bals
- Drum comunal Belceşti - Munteni
drumuri vicinale:
- Sat Belceşti – 33,86 km
- Sat Liteni – 5,26 km
- Sat Munteni – 12,35 km
- Sat Satu-Nou – 20,94 km;
- Sat Tansa – 63,69 km
- Sat Ulmi - 12,70 km
- Drumuri vicinale în afara localităii – 64,18km
Disfuncţionalităţi: Starea de viabilitate a drumurilor din comună, poate fi
caracterizată ca nesatisfăcătoare pe drumurile comunale şi pe cele săteşti, în mare parte,
drumurile comunale şi săteşti fiind drumuri pietruite, podurile rutiere necesită lucrări de
modernizare, inexistenţa legăturilor pe calea ferată.
Transportul public se realizează cu autobuze care fac legătura cu localităţile
învecinate cât şi cu oraşle Târgu Frumos, Hârlău şi Iaşi, existând curse regulate zilnic.
Căi de comunicaţie feroviare
Prin comună trece și calea ferată Podu Iloaiei-Hârlău, pe care este deservită de
halta de mișcare Belcești și de halta Podu Ulmi.
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6. INTRAVILAN. ZONE FUNCŢIONALE

Caracteristici
ale
zonelor
funcţionale
în
componenţa
intravilanului existent intră satele
Belceşti, Tansa, Munteni, Ulmi, Satul Nou,
Liteni şi trupurile aparţinătoare comunei.
Toate localităţile componente au în
intravilan zone de lotizări cu diferite
funcţiuni: locuire, agricolă, unităţi
economice, unităţi de gospodărie publică
şi
echipare
edilitară,
depozitarea
deşeurilor, etc.
Zona pentru locuinţe şi funcţiuni
complementare
Fondul de locuinţe este constituit în
principal din case cu regim de înălţime P şi
P+1 însă în centrul comunei sunt
dezvoltate numeroase blocuri cu regim de
înălţime P+4.

Zona de locuinţe se află amplasată
în lungul drumurilor săteşti, comunale şi
judeţene, urmând ca în cadrul zonei de
locuit să existe unităţi de deservire
curentă (spaţii comerciale şi prestări
servicii).
Rezultatele studiilor efectuate la
Primăria comunei Belceşti cât şi
informaţiile furnizate de Institutul
Naţional de Statistică Bucureşti pentru
fondul de locuinţe în intervalul 2013 –
2017 sunt prezentate în tabelul care
urmează:
Datorită
creşterii
suprafeţei
locuibile, a crescut şi suprafaţa medie care
revine unei locuinţe, după cum se observă
în tabelul următor:

Tabelul 6.1
Evoluţia fondului de locuinţe pentru comuna Belceşti 2013 - 2017
2013
2014
2015
2016
2017
Locuinţe existente – total

4039

4059

4064

4068

4084

Locuinţe în proprietate publică

3

3

3

3

3

Locuinţe în proprietate privată

4036

4056

4061

4065

4081

Suprafaţa locuibilă – total mp

151.969 153.163 153.515 153.705 154.559

Suprafaţa locuibilă – proprietate publică, mp
Suprafaţa locuibilă – proprietate privată, mp
Suprafaţă locuibilă/locuintă - mp

125

125

125

125

125

151.844 153.038 153.390 153.580 154.434
37,63

37,73

37,77

37,78

37,85

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică
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Fig. 6.1 Evoluţie suprafaţă locuibilă 2013- 2017

Dacă se raportează suprafaţa
locuibilă la numărul de locuitori, se
observă că valoarea maximă a suprafeţei
locuibile care revine unei persoane se
înregistrează în anul 2017, datorită
faptului că suprafaţa locuibilă a crescut în
perioada de analiză, iar populaţia comunei
Belceşi a înregistrat scăderi.
Structura zonei comunei Belceşti
este caracteristică unui sat moldovenesc:
parcelări cu o configuraţie specifică
determinată de condiţii istorice şi de relief,
având case amplasate izolat pe parcelă.
Majoritatea gospodăriilor cuprind
casa şi anexele, au un nivel mediu de
organizare şi o calitate uneori chiar
mediocră a construcţiilor.
În ceea ce priveşte materialele
folosite la construcţia locuinţelor, se
remarcă două aspecte.
Casele vechi erau construite din
chirpici, de dimensiuni mai reduse, cu 2
camere despărţite de o tindă.

Lângă locuinţă se construiau
anexele constând în grajduri, şoproane,
şuri.
O parte din populaţia comunei
locuieşte în apartamentele din centrul
comunei, care au regim de înălţime P+4.
Din punct de vedere al dotărilor
edilitare, apreciem că gradul de dotare
este scăzut.
Astfel, alimentarea cu căldură a
gospodăriilor şi a clădirilor de utilitate
publică din comuna Belceşti se face în
prezent cu sobe, folosind combustibil
solid.
În general, gospodăriile au
bucătării de vară, care sunt dotate cu plite
cu combustibil solid şi cu butelii.
O mică parte din gospodării dispun
de instalaţii proprii de furnizare a apei
calde (boilere) pentru baie, bucătărie şi
încălzire a locuinţei.
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Caracteristici:

Fondul construit este format în cea
mai mare parte din case dezvoltate pe
parter;

Schema funcţională este cea
tradiţională pentru aceste locuri: un hol cu
două până la cinci încăperi, cu bucătăria în
interior dar şi/sau separat într-o anexă, cu
învelitori din tablă;

O mică parte a fondului construit
este alcătuit din blocuri cu regim de
înălţime P+4.

Schema funcţională, apartamente
decomandate, semidecomandate sau
nedecomandate cu 1, 2, 3 sau 4 camere.

Materiale de construcţie - gama
materialelor este diversificată, de la
chirpici,
vălătuci,
lemn,
cărămidă
autohtonă până la bolţari BCA, dar şi
materiale moderne pentru izolare (rigips,
vată de sticlă, OSB, panouri de polistiren);

Disfuncţionalităţi:

Unele locuinţe noi se realizează
fără a avea la bază un proiect şi asistenţă
minimă de specialitate în realizarea lor;

Dezvoltarea redusă a echipării
edilitare:

Lipsa sistemului de canalizare în
toate satele comunei care să colecteze
apele uzate menajere de la populaţie şi de
la unităţile administrative şi industriale
existente în comună;

Sistemul de alimentare cu apă nu
este complet astfel incât nu sunt
racordate la reţeaua de apă toate
gospodăriile.

Comuna, şi implicit locuinţele, nu
sunt racordate la reţeaua de alimentare cu
gaze naturale, o parte din locuinţe folosind
butelii cu gaz;

Nu toate locuinţele dispun de
instalaţii sanitare şi de furnizare a apei
calde în locuinţă;

Iluminatul public nu deserveşte
toate uliţele comunei şi necesită
îmbunătăţiri;

Telecomunicaţiile şi serviciile
sociale au o slabă dezvoltare;
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6.1. Zona pentru instituţii publice şi servicii

Fig. 6.1.1 Primăria comunei Belceşti

Funcţiunile existente în cadrul
zonei centrale sunt cele specifice obiective social-culturale: primărie, poştă,
instituţii de învăţământ, dispensar, poliţie,
instituţii de cultură, instituţii de cult.
Primăria - funcţionează în
localitatea Belceşti într-o clădire parter +
etaj, imobilul fiind amplasat în zona
centrală a localităţii.
În centrul comunei se găseşte o
bancă - CEC Bank, 5 farmacii şi diverse
magazine comerciale.
Comuna Belceşti nu dispune de nici
un parc sau loc de joacă sau agrement
amenajat.

Servicii în sănătate şi asistenţă
socială asistenţa medicală în comuna este
asigurată de cabinetele medicale din
cadrul dispensarului din Belceşti.
În comună există 2 agenţi
economici înregistraţi cu activităţi
veterinare.
Poştă şi telecomunicaţii - comuna
este deservită de Compania Naţională
Poşta Română S.A, Oficiul Judeţean de
Poştă Iaşi – Ghişeul Poştal Belceşti, din
localitatea Belceşti.
Locuitorii comunei beneficiază de
telefonie mobilă, televiziune prin cablu şi
internet.
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6.2. Biserici în comuna Belceşti

Fig. 6.2.1 Biserica Adormirea Maicii
Domnului sat Tansa

Fig. 6.2.3 Biserica Sfântul Ioan
Botezătorul – Sat Ruşi, Belceşti
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Fig. 6.2.2 Biserica ortodoxă din satul
Munteni

Fig. 6.2.4 Biserica Sfânta
Ecaterina sat Ulmi
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Fig. 6.2.5 Biserica Sfinţii Impăraţi
– Văleni, Belceşti

Fig. 6.2.7 Biserica Sfinţii
Împăraţi – sat Liteni

Fig. 6.2.6 Biserica Sfântul
Nicolae sat Satul Nou

Fig. 6.2.8 Biserica Sfinţii Voievozi –
Ciorăni, Belceşti
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6.3. Activitatea şcolară în comuna Belceşti

Fig. 6.3.1 Biblioteca comunei Belceşti
Biblioteca comunală - pe raza
comunei
funcţionează
în
prezent
biblioteca Comunală Belceşti şi biblioteci
în cadrul şcolilor.
Biblioteca sătească din Belcești a
luat ființă în anul 1898.
În anul 1915 s-a înființat Clubul de
lectură "Dimitrie Anghel”. Biblioteca
acestui timp avea un fond de 3.000 de
volume. Aici se întâlneau oamenii de bază
ai comunei Belcești unde se purtau discuții
culturale, dar și politice.
În prezent biblioteca comunală are
un fond de carte de carte de 14.340 de
volume, la care se adaugă reviste,
abonamente la presa centrală și județeană.
De asemenea, în anul 2008 se
inaugurează centru de internet cu acces
public gratuit.
Proiectul este finanțat de Fundația
Bill&Melinda Gates. Noul centru de
internet este dotat și utilat cu tot ce are
nevoie pentru a satisface orice utilizator.
Oricine este interesat se poate informa în
orice domeniu dorește.

Bibliotecari au fost diverși
învățători sau profesori, ca o completare la
activitatea școlară. Așa au lucrat- înv.
Aglaia
Suhan,
profesoara
Elena
Neculcea, Maria Droll, respectiv Cornel
Popescu.
Unităţi de învăţământ - în comuna
Belceşti procesul de învăţământ se
desfăşoară în următoarele unităţi de
învăţământ:
 Grup şcolar „Victor Mihăilescu
Craiu” din Belceşti cu învăţământ
preşcolar, primar, gimnazial şi liceal;
 Şcoală cl. I-IV, V-VIII, Ruşi;
 Şcoală cl. I-IV, V-VIII, Văleni;
 Şcoală cl. I-IV, V-VIII, sat Belceşti;
 Şcoală cl. I-IV, V-VIII, sat Liteni;
 Şcoală cl. I-IV, V-VIII, sat Munteni;
 Şcoală cl. I-IV, V-VIII, sat Satu-Nou;
 Şcoală cl. I-IV, sat Tansa;
 Şcoală cl. I-IV, sat Ulmi;
 Grădiniţe: Belceşti, Ruşi, Liteni,
Munteni, Satu-Nou, Tansa, Ulmi şi
Văleni.
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Scurt istoric
Şcoala Belceşti a fost înfiinţată în
timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza
când a avut loc reforma învăţământului în
1864. Prin Legea din 1864, învăţământul
devenea obligatoriu şi gratuit.
În 1865 se înfiinţează la Belceşti o
şcoală de stat, în casele lui Ioan Popovici.
Învăţământul era de 5 clase.
În această casa funcţionează
şcoala până în anul 1878 când se
construieşte o şcoală nouă, lângă şosea.
Acest local avea 3 săli de clasă, o
cancelarie şi locuinţa pentru director.
Şcoala rurală de la Polieni,
finanţată de primărie, este menţionată în
„Scrieri pedagogice” de Mihai Eminescu.
Însemnarea este făcută la Iaşi, la data de
25 septembrie 1875, fiind semnată de
revizorul şcolar Mihai Eminescu.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în
anul 1898, în comuna Belceşti erau 4 şcoli
cu 5 învăţători, iar populaţia şcolară era
de 231 elevi.
În reşedinţa comunei se afla Şcoala
de Băieţi, cu 2 învăţători, înfiinţată în anul
1865, frecventată de 92 elevi şi Şcoala de
Fete, înfiinţată în anul 1885, frecventată
de 26 de fete. Celelalte 2 şcoli se aflau la
Praguri şi la Munteni.
Între anii 1909-1948 a funcţionat
la Polieni Şcoala de Agricultură, având
cursuri gimnaziale, liceale şi de ucenici.
În perioada 1909-1910 se
construieşte la Belceşti o şcoală nouă, cu
4 săli de clasă, cancelarie şi magazie.
Această clădire este şi azi funcţională.

În perioada 1926-1935 se
înfiinţează la Belceşti un gimnaziu, numit
„Alexadru Ioan Cuza”. În timpul celui deal doilea război mondial, şcoala a fost
bombardată în parte, iar arhiva a ars.
În anii 1945-1946 şcoala a fost
refăcută. Între anii 1949-1950, prin
societatea „Soviam construcţie” se
construieşte la Belceşti un local nou de
şcoală, destinat copiilor de grădiniţă. În
prezent, aici învaţă 3 grupe de grădiniţă,
la care se adaugă secretariatul şi casieria
şcolii.
În perioada 1962-1972 şi-a
desfăşurat activitatea Liceul Belceşti,
având cinci promoţii de absolvenţi. În
anul 1962, o dată cu înfiinţarea liceului, se
construieşte o nouă clădire cu 5 săli de
clasă, cancelarie pentru profesori, cabinet
pentru director şi magazie pentru
material didactic.
Această clădire a suferit unele
modificări, în anul 1988, când a început
construcţia ultimului corp, cu trei nivele.
Aici sunt 11 săli de clasă, biblioteca,
magazii pentru material didactic. Între
anii 1972-1991 a funcţionat ca şcoală
generală de 10 clase, apoi până în 2002 ca
şcoală generală de 8 ani şi şcoală de
ucenici, iar în anul şcolar 2002-2003
unitatea noastră beneficiază şi de clase de
liceu.
În timp, denumirea şcolii s-a
modificat: Şcoală Generală până în 1962,
Liceul Belceşti până în anul 1972, Şcoală
Generală de 10 ani până în 1991, Şcoală
cu clasele I – VIII până în 2000, Şcoala
„Victor Mihăilescu Craiu” până în 2002,
iar în prezent Grup Şcolar „Victor
Mihăilescu Craiu”.
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Situaţia numărului de elevi pe trepte de învăţământ
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi în învăţământ primar
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământ liceal
Elevi înscrişi în învăţământ profesional
Elevi înscrişi în învăţământ primar şi
gimnazial - Total Elevi înscrişi în învăţământ
preuniversitar - Total Total

2013

2014

2015

2016

2017

369
779
763
524
-

361
766
719
468
66

349
731
706
373
132

332
713
642
314
187

341
693
609
274
178

1542

1485

1437

1355

1302

2066

2019

1942

1856

1754

2435
2380
2291
2188
2095
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Din datele analizate se observă că
numărul de elevi a urmat o evoluţie
negativă de-a lungul anilor analizaţi.
Aşadar, numărul de elevi a scăzut
cu 13,96% în perioada 2013-2017.

800

779
763

766

700
600

706

Acest lucru se datorează mai
multor factori cum ar fi scăderea
numărului de locuitori a comunei, sporul
natural negativ, scăderea numărului de
nou născuţi.
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învăţământ gimnazial
Elevi înscrişi în
învăţământ liceal
Elevi înscrişi în
învăţământ profesional

0
2013

Copii înscrişi în
grădiniţe
Elevi înscrişi în
învăţământ primar

468

500
400

731

719

Tabelul 6.3.1

2015

2016

2017

Fig. 6.3.1 Situaţia numărului de elevi pe trepte de învăţământ
Din figura de mai sus se observă
faptul că numărul total de elevi are o
evoluţie negativă, adică a scăzut de la
2.435 în anul 2013 la 2.095 în anul 2017.

Cele mai însemnate scăderi s-au
înregistrat la nivelul învăţământului liceal,
de la 524 elevi înscrişi în anul 2013 la 274
elevi înscrişi în anul 2017.
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Evoluţia efectivului de cadre
didactice este prezentată în cele ce
urmează. Menţionăm că datele sunt
furnizate de Institutul Naţional de
Statistică Bucureşti.

Cadrele didactice care activau pe
raza comunei în anul 2017 era în număr de
110 persoane, din care 37 învăţători, 14
educatori şi 59 profesori.

Tabelul 6.3.2
Evoluţia efectivului de cadre didactice în comuna Belceşti
2013
2014
2015
2016
2017
Personal didactic total 137
128
118
109
110
Personal didactic in invatamint preşcolar
14
14
14
14
14
Personal didactic in invatamint primar
39
38
37
39
37
Personal didactic in invatamint gimnazial
56
48
39
34
37
Personal didactic in invatamint primar şi
95
86
76
73
74
gimnazial
Personal didactic in invatamint liceal
28
28
28
22
22
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE
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28

14
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22

37

14
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0
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2017

Personal didactic total -

Personal didactic in invatamint preşcolar

Personal didactic in invatamint primar

Personal didactic in invatamint gimnazial

Personal didactic in invatamint liceal

Fig. 6.3.2 Evoluţia de cadre didactice pe cicluri de învăţământ
Aşa cum reiese din tabelul anterior,
pe ansamblu, numărul total al cadrelor
didactice care asigură desfăşurarea
procesului de învăţământ în comuna
Belceşti
înregistrează
o
evoluţie
descendentă.

Acest trend este influenţat în
principal de scăderea numărului de elevi
înscrişi în învăţământ de pe teritoriul
comunei, astfel încât în anul 2017 sunt
înregistrate 110 cadre didactice, cu 19,7 %
mai puţin decât în anul 2013 când erau
137 cadre didactice.
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Un indicator important care
reflectă calitatea actului de învăţământ
este numărul de elevi / 1 cadru didactic.
Evoluţia acestui indicator este
redată în tabelul de mai jos.
Per total, unui cadrul didactic îi
revin 19 elevi în anul 2017 în comuna
Belceşti.

Per total, raportând numărul total
de preşcolari şi elevi înscrişi în unităţile de
învăţământ din comuna Belceşti la
numărul total de cadre didactice, obţinem
rezultate care nu se încadrează în
valoarea recomandată de 15 elevi / 1
cadru de învăţământ.

Tabelul 6.3.3
Evoluţia numărului de elevi / 1 cadru didactic
2013
2014
2015
2016
2017
Preşcolari/1 cadru didactic
26
26
25
24
24
Elevi învăţământ primar/1 cadru didactic
20
20
20
18
19
Elevi învăţământ gimnazial/1 cadru
didactic
14
15
18
19
16
Elevi învăţământ liceal/1 cadru didactic
19
19
18
23
21
Elevi total/ 1 cadru didactic
18
19
19
20
19
Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Preşcolari/1 cadru didactic

24
30

19
16

21

Elevi învăţământ primar/1 cadru
didactic

19

20

Elevi învăţământ gimnazial/1 cadru
didactic

10

Elevi învăţământ liceal/1 cadru didactic

0

Elevi total/ 1 cadru didactic

Fig. 6.3.3 Evoluţia de cadre didactice pe cicluri de învăţământ
În anul 2017, în grădiniţe este un
educator la 24 de preşcolari iar în
învăţământul primar este un învăţător
pentru 19 elevi.

În învăţământul gimnazial, unui
profesor îi revin 16 elevi iar în cadrul
învăţământului liceal unui profesor îi revin
21 elevi.
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Tabelul 6.3.4
Evoluţia dotării sălilor de clasă şi numărului de elevi/1 sală de clasă

2013 2014 2015 2016 2017
51
70
71
72
73
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
3
3
3
1
126
106
108
102
107
2435 2380 2291 2188 2095
48
34
32
30
29

Săli de clasă şi cabinete şcolare – nr.
Laboratoare
Săli de gimnastică/sport
Ateliere şcolare
Nr. PC
Elevi înscrişi în învăţământ
Nr. elevi/ 1 sală de clasă

Sursa: Prelucrarea datelor furnizate de INSSE

Corelând numărul total de
persoane şcolarizate (preşcolari şi elevi)
cu numărul total de săli de clasă obţinem
un indicator important: numărul de
elevi/ 1 sală de clasă.
Populaţia înscrisă în unităţile de
învăţământ a scăzut.

60

51

73

72

71

70

80

Astfel, numărul de elevi/1 sală de
clasă, scade şi ajunge sub valoarea maximă
admisă de 30 elevi/ 1 sală de clasă.
Aşadar numărul de săli de clasă
este corect dimensionat faţă de numărul
de elevi.

48
34

40

32

30

29

20
0

2013

2014
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Săli de clasă şi cabinete şcolare – nr.

2016

2017

Nr. elevi/ 1 sală de clasă

Fig. 6.3.4 Evoluţia sălilor de clasă şi a numărului de elevi la o sală de clasă
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7.

ZONE CU RISCURI NATURALE

În afara unor procese relativ
continue care le deteriorează şi le
degradează, 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.
În literatura de specialitate sunt
considerate
riscuri
naturale
următoarele:

inundaţiile provocate de reţeaua
apelor interioare, 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
şi
eroziunile, prăbuşirile, avalanşele de
pământ sau roci.
Pentru
teritoriul
comunei
Belceşti, zonele expuse la riscuri
naturale sunt reprezentate, cu prioritate
de zonele cu risc de inundabilitate din
zonele de şes şi zone cu alunecări de
teren.
Fenomenele
meteorologice
periculoase: Furtuni, tornade, secetă,
îngheţ, înzăpeziri etc. - se pot produce
pe întreg teritoriul comunei.

De regulă nu sunt previzibile, iar
despre
eventualitatea
producerii
acestora, primăria comunei Belceşti
primeşte de la Inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă avertizări de
fenomene meteorologice periculoase, în
vederea luării măsurilor ce se impun.
De multe ori, timpul necesar
pentru luarea unor măsuri de protecţie
şi intervenţie într-o asemenea situaţie,
nu este suficient.
Astfel, furtunile pot avea ca
urmări:
 inundaţii ca urmare a scurgerilor de
torenţi de pe versanţi;
 avarii şi explozii;
 avarii la locuinţele şi anexele
gospodăreşti, reţelele de alimentare
cu electricitate, apă;
 incendii;
 distrugerea culturilor agricole;
 pierderi de animale.
Înzăpezirile sunt fenomene
sezoniere, produse de căderi masive de
precipitaţii sub formă de zăpadă, fiind
accentuate de condiţiile meteorologice
în care se produc.
Efectele imediate sunt:
 blocarea căilor de transport;
 întreruperea alimentării cu energie
electrică, apă, etc;
 afectarea unor activităţi sociale;
 prăbuşiri de planşee şi acoperişuri.
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Incendii de pădure
Posibilitatea
producerii
incendiilor de pădure este relativ mică,
cauzele limitându-se la focul deschis lăsat
nesupravegheat, precum şi la seceta
îndelungată însoţită de caniculă.
Fenome distructive de origine
geologică
Regiunea
este
afectată
de
„cutremurile moldave”, al căror focar este
localizat în zona Vrancea, însă propagarea
şi intensitatea mişcărilor seismice este
dependentă de poziţia amplasamentului
faţă de focar, magnitudine, constituţia
geologică etc.

8.

Fenomene
distructive
de
eroziune a solului
Frecvenţa mare şi abundenţa
precipitaţiilor atmosferice din ultimii 2-3
ani, au constituit cauza principală a unor
fenomene destructive cum ar fi:
 alunecări de teren,
 creşteri ale nivelului apelor
subterane şi de suprafaţă,
 inundaţii,
 eroziunea solurilor etc.

ECHIPAREA EDILITARĂ

Alimentarea cu apă - comuna
Belceşti dispune în prezent (anul 2018)
de un sistem centralizat de alimentare cu
apă, însă nu sunt racordate toate
gospodăriile din comună la el, acesta fiind
incomplet.
Alimentarea
cu
apă
a
gospodăriilor ţărăneşti care nu sunt
racordate la reţeaua de apă se face din
straturile acvifere, prin intermediul
fântânilor săpate, de tip rural, construite
de localnici din piatră şi beton.

Disfuncţionalităţi:
 nu toată populaţia comunei este
racordată la reţeaua de apă;
 utilizarea în scop potabil a apei de
calitate
necorespunzătore
prin
exploatarea izvorelor şi a apei fretice, fără
posibilitatea controlului sanitar al apei
furnizate;
 nerespectarea
zonelor
de
protecţie sanitară în jurul surselor de apă
potabilă, conform Legii apelor nr. 107 cu
respectarea distanţei de 50 m faţă de
posibilele surse de poluare a apei.
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Canalizarea în prezent comuna
Belceşti dispune de un sistem centralizat
de canalizare care asigură colectarea
apelor uzate, inclusiv epurarea.
Sistemul de canalizare se află în
administraţia S.C. APAVITAL S.A. Iaşi,
sector Belceşti şi cuprinde o reţea de
canalizare în lungime totală de 10.020 m,
o staţie de pompare intrmediară şi o
staţie de epurare mecano – biologică –
efluentul epurat fiind evacuat în Bahlui.
O parte din apele pluviale din
comună sunt colectate prin intermediul
rigolelor şi şanţurilor amplasate pe
marginea drumurilor, evacuarea apei
făcându-se gravitaţional la emisarii
naturali.
O parte din locuitori utilizează
closete simple uscate, care constituie
surse de infecţie pentru pânza freatică.
Pentru evacuarea apelor uzate
din gospodării se propune realizarea
unui sistem de canalizare racordat în
final la o staţie de epurare.
Disfuncţionalităţi

Lipsa unui sistem centralizat de
canalizare a apelor uzate menajere în
toate satele comunei.
Alimentarea
cu
energie
electrică
Este asigurată din reţeaua de
medie tensiune de 20 KV, care este
racordată la Sistemul Energetic Naţional.
Reţeaua de tensiune medie de 20
KV este pozată pe stâlpi de beton tip EON.

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.
Starea tehnică a reţelei de
alimentare cu energie electrică în
comună este în general bună, iar
iluminatul public este la nivel optim.
Reţeaua de telecomunicaţii
Comuna este deservită de
Compania Naţională Poşta Română S.A,
Oficiul Judeţean de Poştă Iaşi – Ghişeul
Poştal Belceşti, din localitatea Belceşti.
Alimentarea cu gaze naturale
Comuna
Belceşti
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.).
Pentru alimentarea cu gaze
naturale a comunei Belceşti se
recomandă întocmirea unui studiu
tehnico-economic pentru înfiinţare de
distribuţie gaze naturale.
Principala disfuncţionalitate o
constituie lipsa instalaţiilor de încălzire
cu centrală electrică, în special în spaţiile
socio-culturale, ceea ce înseamnă
reducerea substanţială a confortului.
O mică parte din gospodării
dispun de instalaţii proprii de furnizare
a apei calde pentru baie, bucătărie si
încălzire.
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9.

PROBLEME DE MEDIU

Arii protejate
Pe teritoriul comunei există ariile
protejate Natura 2000 – Acumulările
Belceşti.
Situl se află în județul Iași, pe raza
comunelor: Cotnari, Ceplenița, Coarnele
Caprei, Belcești, Deleni și se întinde pe o
suprafață de 2.099 hectare.
Reprezintă o importantă zonă de
hrănire și odihnă pentru speciile de
păsări acvatice și semi-acvatice în
perioada de migrațiune, în special,
pentru lopătar (Platalea leucorodia) în
această regiune a țării, exemplare
imature sexual aparținând acestei specii
fiind observate și în lunile de vară.
Comuna beneficiază de un cadru
natural atractiv şi nepoluat, fiind
adecvată, din acest punct de vedere
atragerii unor fluxuri turistice de
weekend.
Spaţii verzi, sport, agrement
În comună nu există spaţii verzi
amenajate.
Spaţiile verzi existente sunt cele
de pe lângă cursul de apă a râului Bahlui
şi cele de pe lângă obiectivele de utilitate
publică.

Pe lângă şcoli există teren de
fotbal, aceste terenuri sunt însă
insuficient amenajate.
Comuna are potenţial de
dezvoltare a spaţiilor de recreere prin
valorificarea cadrului natural.
Identificarea
surselor
de
poluare
Aerul, apa şi solul sunt resursele
de mediu cele mai vulnerabile dar şi cel
mai frecvent supuse agresiunii factorilor
poluanţi, având consecinţe directe şi
grave nu numai asupra calităţii mediului
înconjurător dar şi asupra oamenilor,
florei şi faunei.
Un prim pas în scopul reducerii şi
eliminării impactului poluării asupra
acestor factori constă în identificarea
surselor de poluare.
Principalele domenii care pot
reprezenta potenţiale surse de poluare a
mediului comunei Belceşti sunt:
 Agricultura;
 Gospodăria comunală;
 Echiparea edilitară.
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Agricultura
În comuna Belceşti sunt în total
6.652 ha terenuri arabile, lucrate în
principal în cadrul societăţilor agricole –
sistem intensiv şi în sistem individual
(gospodăresc) - neintensiv.
Încărcarea cu utilaje agricole nu
este optimă şi suficientă pentru lucrările
agricole care trebuie efectuate iar mult
utilaje agricole sunt depăşite tehnologic.
Există
riscul
ca
utilizarea
pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice
să fie utilizate necorespunzător, însă nu
s-au semnalat incidente de poluare
notabile din aceste surse.
Lucrările agricole pot genera
emisii de pulberi care să depăşească
temporar şi local limitele maxime admise.
O practică răspândită este
utilizarea
îngrăşămintelor
naturale
pentru ameliorarea terenurilor agricole.
Această
practică
este,
de
asemenea, aplicată individual, fără studii
pedochimice.
Aplicarea dejecţiilor nefermentate
poate genera o creştere locală a
concentraţiilor de azot şi fosfor în soluri.
Nu există studii sau analize care să
confirme o eventuală poluare a
terenurilor sau a apelor freatice în zona
Belceşti.
Având în vederea amploarea
redusă a activităţilor agricole şi implicit a
surselor de poluare aferente acestora, se
poate considera că în comuna Belceşti,
agricultura se practică în limitele de
suportabilitate şi regenerare a mediului,
fără a genera stres ireversibil asupra
factorilor de mediu.

Echiparea
edilitară
şi
gospodăria comunală
Echiparea edilitară şi gospodăria
comunală generează probleme pentru
mediu prin variate surse.
În primul rând trebuie menţionate
emisiile de gaze (CO, CO2, NOx, SOX),
pulberi sedimentabile, fum, funingine,
rezultate în urma proceselor de ardere de
la încălzirea locuinţelor comunei.
Altă sursă de poluare ce ţine de
echiparea edilitară şi gospodăria
comunală este generată de ineficienţa
colectării, transportului şi depozitării
deşeurilor menajere ca şi de inexistenţa
unor platforme controlate şi amenajate
corespunzător pentru deşeuri
în
localităţile comunei Belceşti.
În afară de cele precizate anterior,
alt factor de poluare este dat de
inexistenţa unui sistem de canalizare în
toate localităţile comunei.
Datorită acestor lipsuri în sistemul
de echipare edilitară şi gospodărie
comunală, există pericolul infestării
surselor locale de apă subterană (fântâni,
izvoare) şi a apelor de suprafaţă cu
substanţe chimice, nutrienţi, substanţe
organice provenind din cultura plantelor
şi creşterea animalelor, infiltraţiile de la
grupurile sanitare nepermealizate.
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Gospodărirea comunală
În comuna Belceşti, pentru
îndeplinirea
obiectivelor
Directivei
Europene, a Strategiei Naţionale şi
Judeţene de Gestionarea Deşeurilor au
fost demarate demersurile pentru
realizarea platformelor pentru gunoi de
grajd şi demersuri pentru colectarea
deşeurilor casnice în condiţii de
respectare a normelor în vigoare.
CALITATEA

FACTORILOR

DE

MEDIU

Factorii de mediu aer, apă, sol,
vegetaţie şi faună constituie o parte
importantă a patrimoniului oricărei
comunităţi umane.
În acelaşi timp însă, aceşti factori
reprezintă resursele de mediu cele mai
vulnerabile şi cel mai frecvent supuse
acţiunii factorilor poluanţi, având
consecinţe directe şi grave atât asupra
calităţii mediului înconjurător cât şi
asupra sănătăţii populaţiei şi a celorlalte
organisme vii.
Factorii de mediu se află în relaţie
de interdependenţă unul faţă de celălalt,
astfel încât, orice intervenţie antropică
asupra unei componente de mediu
induce, inevitabil, consecinţe şi asupra
celorlalte.
Diminuarea calităţii mediului este
determinată de două categorii de acţiuni:

acţiuni fizice naturale (eroziuni,
alunecări de teren, exces de umiditate,
sărăturări, unele fenomene climatice şi
hidrologice), care afectează calitatea
solurilor, apelor, aerului, florei şi faunei;


acţiuni antropice generate de
dezvoltarea economico - socială a
teritoriului, care au un rol hotărâtor în
procesul de transformare a mediului
natural într-un mediu antropizat, inclusiv
prin dinamizarea şi accentuarea unor
fenomene fizice.
Calitatea aerului
Nu sunt disponibile informaţii
oficiale privind calitatea aerului în zona
analizată.
În consecinţă se face o apreciere a
calităţii aerului, în baza analizei surselor
majore de emisie din zonă şi a
observaţiilor directe din teren.
La macroscară, calitatea aerului în
zona analizată poate fi influenţată de
sursele majore de emisii din regiunea NE.
Comuna este amplasată la distanţe
relativ mari faţă de potenţiale surse
majore de poluare a aerului (20 km de
oraşul Hârlău, 20 km de oraşul Târgu
Frumos şi 45 km de orşul Iaşi) şi implicit
influenţa acestor surse asupra calităţii
aerului din zonă este de aşteptat să fie
mică.
La microscară, potenţialele surse
locale de afectare a calităţii aerului sunt:
 Activităţile agricole şi zootehnice –
emisii de praf, pulberi, gaze de ardere,
gaze metabolice;
 Trafic rutier – emisii de pulberi, gaze
de ardere;
 Încălzire – emisii de gaze de ardere;
 Incendii locale;
 Procese de fermentaţie naturală –
emisii de gaze de fermentaţie.
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Analizând potenţialele surse de
emisie, precum şi poluanţii emişi de
acestea, este de aşteptat ca aerul din zonă
să aibă o calitate bună.
Nu au fost înregistrate la APM Iaşi
reclamaţii sau sesizări privind calitatea
aerului în zonă.
Calitatea apelor
Apele de suprafaţă - apa este
esenţială pentru populaţie şi pentru
desfăşurarea activităţilor economice.
Prosperitatea şi bunăstarea unei
comunităţi sunt direct dependente de
furnizarea unei cantităţi suficiente de apă
curată.
Fiind o sursă limitată şi deosebit
de vulnerabilă, apa poate fi oricând
deteriorată dacă populaţia nu intervine
cu măsuri concrete de protecţie.
Se impune gestionarea calităţii
resursei de apă, astfel încât să se asigure
cunoaşterea, conservarea, protecţia
calităţii şi cantităţii acesteia.
Apele subterane - principalele
cauze (surse) sunt infiltraţiile de la
suprafaţă de substanţe organice sau
chimice provenite din activităţi umane:
 depozitări necorespunzătoare de
deşeuri menajere;
 dejecţii
zootehnice,
din
substanţele fertilizante şi de
combatere a dăunătorilor utilizate
în agricultură;
 utilizarea frecventă de closete
uscate;
 lipsa reţelei de canalizare în toate
satele comunei;
 surse de apă (captări, fântâni) fără
perimetre de protecţie.

Calitatea solurilor
Solul, ca rezultat al interacţiunii
tuturor elementelor mediului şi suport al
întregii activităţi umane, este influenţat
puternic de acestea, atât prin acţiuni
antropice, cât şi ca urmare a unor
fenomene naturale.
Calitatea solului este afectată întro 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.
Degradarea solurilor
Degradarea solurilor reprezintă
un proces complex, generat în timp de o
multitudine de factori naturali şi
antropici, care determină anumite
restricţii în utilizarea solurilor.
Aceste restricţii sunt cauzate fie de
factori naturali (clima, forme de relief,
caracteristici edafice etc), fie de acţiuni
antropice agricole; în multe cazuri factorii
mentionaţi pot acţiona sinergic în sens
negativ, având ca efect scăderea calităţii
solurilor şi chiar anularea funcţiilor
acestora.

101 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

Din evaluarea însuşirilor solurilor,
precum şi a unor factori privind drenajul,
inundabilitatea, eroziunea şi relieful
(panta), rezultă o serie de factori
limitativi ai terenurilor, care determină o
serie de restricţii în folosirea lor agricolă.
Restricţiile se referă atât la
condiţiile existente, care diminuează
recoltele, cât şi la pericolul apariţiei, prin
exploatare, a unor degradări având
aceleaşi efecte.
Frecvenţa mare şi abundenţa
precipitaţiilor atmosferice din ultimii 2-3
ani, au constituit cauza principală a unor
fenomene destructive cum ar fi: alunecări
de teren, creşteri ale nivelului apelor
subterane şi de suprafaţă, inundaţii,
eroziunea solurilor etc.
Pe de altă parte au fost şi lungi
perioade de secetă cauzate de procesele
atmosferice anticiclonice şi advecţia
aerului cald de origine tropicalcontinentală sărac în vapori de apă.
Influenţa defrişărilor asupra
solului:
Prin defrişarea şi desţelenirea
terenurilor în pantă se intensifică
fenomenele de eroziune a solului şi
colmatare a văilor.
Pe terenurile în pantă cu roci
subiacente grele, prin înlăturarea
vegetaţiei lemnoase creşte foarte mult
riscul apariţiei alunecărilor de teren, sau
de reactivare a unor alunecări mai vechi
stabilizate.

Influenţa lucrărilor solului:
Executarea corectă a lucrărilor
solului are o influenţă pozitivă asupra
porozităţii solului, regimului aero-hidric,
activităţii microbiene, compactităţii
solului etc.
Adâncirea treptată a arăturii pe
solurile cu orizont eluvial însoţită de
aplicarea
de
amendamente
şi
îngrăşăminte, duce la distrugerea acestui
orizont şi îmbunătăţirea condiţiilor de
nutriţie ale plantelor.
Executarea tuturor lucrărilor
solului la momentul optim de umiditate
evită apariţia fenomenelor de tasare
secundară a solului şi distrugerea
structurii acestuia.
Executarea incorectă a lucrărilor
solului, mai ales pe terenurile în pantă şi
la umiditate necorespunzătoare duce la
accelerarea
eroziunii
solului
şi
distrugerea fertilităţii acestuia.
Păşunatul
neraţional,
cu
încărcătură prea mare de animale, duce la
distrugerea structurii solului şi apariţia
fenomenelor de eroziune şi alunecări de
teren pe pantele mari, şi a fenomenelor de
tasare.
Influenţa structurii şi rotaţiei
culturilor:
Rotaţia culturilor în timp, pe
acelaşi teren determină folosirea deplină
a tuturor elementelor nutritive existente
la diferite adâncimi.
Cultivarea cerealelor păioase pe
terenurile în pantă, cu introducerea în
asolament a unei plante perene
amelioratoare sub formă de benzi sau
fâşii contribuie la oprirea fenomenelor de
eroziune şi conservarea fertilităţii.
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Influenţa
amendamentelor,
îngrăşămintelor şi pesticidelor:
Analiza rezultatelor obţinute în
laborator scoate în evidenţă folosirea sub
posibilităţi a îngrăşămintelor chimice.
Este necesară folosirea intensivă a
îngrăşămintelor şi amendamentelor pe o
serie de soluri cu reacţie puternic sau
moderat acidă şi cu un conţinut scăzut de
materie organică.
Influenţa
lucrărilor
de
îmbunătăţiri funciare:
Irigaţiile
neraţionale
pot
determina băltirea apei, ridicarea
nivelului freatic, distrugerea agregatelor
structurale, tasarea solului, spălarea
humusului şi levigarea substanţelor uşor
solubile. De aceea la stabilirea tipului de
irigaţie şi a celorlalte elemente tehnice se
va ţine seama de tipul de sol şi
proprităţile sale.
Lucrările de desecare-drenaj
contribuie la coborârea nivelului freatic şi
diminuarea excesului de apă de natură
pluvială. În timp, aceste soluri îşi
îmbunătăţesc proprietăţile hidrofizice şi
chimice devenind apte pentru producţie.
Activitatea omului asupra solului
trebuie orientată spre o exploatare
raţională a acestuia, care va contribui la
formarea, refacerea structurii lor, la
menţinerea echilibrului substanţelor
fertilizante şi la combaterea spălării
areolare, eliminarea excesului de
umiditate, a combaterii şi diminuării
poluării solurilor.

Consecinţele poluării şi degradării
solurilor se reflectă în primul rând asupra
potenţialului lor productiv, în sensul
limitării sau anulării calităţilor biologice
şi de fertilitate. Cele mai grave efecte
asupra solurilor sunt generate de
fenomenele de degradare care determină
scăderea
potenţialului
productiv,
scoaterea din circuitul agricol, schimbări
ale modului de folosinţă.
De asemenea, poluarea solurilor
cu reziduuri organice şi deşeuri menajere
poate avea consecinţe negative asupra
apelor, prin spălări, scurgeri şi infiltraţii,
asupra plantelor, animalelor şi omului.
Calitatea vegetaţiei şi faunei
Vegetaţia naturală a comunei
Belceşti, constituită din pajişti şi păduri,
ca şi biotopurile caracteristice acestora
au fost modificate de-a lungul timpului de
diverse activităţi umane: desţeleniri,
defrişări, lucrări ameliorative, chimizare,
păşunat intensiv, dezvoltare rurală.
Pădurea acoperă o suprafaţă de 63
ha, ceea ce reprezintă 1,3% din suprafaţa
teritoriului administrativ al comunei.
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.
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Priorităţi în intervenţie
Priorităţile în domeniul mediului
se referă, în principal, la acele măsuri
necesare pentru asigurarea unei tendinţe
crescătoare a calităţii factorilor de mediu
în orizontul de timp considerat (10 – 15
ani).
În acest sens se impun:

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

extinderea sistemelor centralizate
de alimentare cu apă şi extinderea reţelei
de canalizare pentru localităţile comunei;

controlul strict al depozitării
deşeurilor zootehnice, cu respectarea
normelor în vigoare;

recuperarea terenurilor afectate
de depuneri de deşeuri zootehnice;

recuperarea terenurilor degradate
de inundaţii prin lucrări de combatere a
degradării solurilor;

aplicarea de fertilizanţi şi
utilizarea raţională a pajiştilor, prin
evitarea suprapăşunatului, păşunatul
alternativ pe parcele;

protejarea ariilor naturale şi a
speciilor rare;
Legat
de
organizarea
antierozională a terenurilor ar trebui
acordată o mare atenţie creării unităţilor
teritoriale de lucru şi drumurilor de
exploatare.

Acest lucru este necesar pentru a
asigura condiţiile cele mai favorabile
aplicării mecanizării lucrărilor agricole
pe linia curbei de nivel şi a
transporturilor, în concordanţă cu
cerinţele de atenuare a procedeelor de
degradare a solurilor.
Lucrările de nivelare şi modelare a
terenurilor alunecate sunt indispensabile
pentru eliminarea excesului de apă de pe
versanţi şi deci, asigurarea unui drenaj
natural-extern.
Crăpăturile mari şi adânci trebuie
astupate
corespunzător
înaintea
executării modelării.
Prin modelare trebuie să se
asigure condiţiile de evacuare a
surplusului de apă prin crearea unor
debuşee în genul celor naturale.
Toate drumurile de exploatare al
căror trasee intersectează normal sau
oblic linia de scurgere, pe terenurile cu
alunecări şi procese de eroziune
puternică, trebuie sa fie prevăzute cu
canal înclinat marginal.
Toate canalele înclinate de pe
terenurile cu alunecări trebuie să fie
impermeabilizate, iar consolidarea să fie
făcută cu un strat de balast.
DISFUNCŢIONALITĂŢI
Din analizele făcute precum şi din
cele semnalate de către conducerea
comunei Belceşti, au rezultat o serie de
disfuncţionalităţi cu relevanţă în
contextul socio - economic actual.
În urma analizei acestor probleme,
cauze
şi
obstacole,
prezentăm
următoarele
disfuncţionalităţi
pe
domeni:
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DOMENII


AGRICULTURĂ








INDUSTRIE






TURISMUL






SERVICII

REŢEAUA DE
LOCALITĂŢI

POPULAŢIA ŞI
RESURSELE DE
MUNCĂ















DISFUNCŢIONALITĂŢI
Practicarea unei agriculturi pe bază de tehnologii învechite care nu
duce la obţinerea de producţii ridicate şi favorizează degradarea
solurilor;
Nu există un service de reparare a utilajelor agricole;
Insuficienţa formelor de asociere în creşterea animalelor;
Folosirea unor tehnologii agricole vechi, cu productivitate şi eficienţă
economică scăzută;
Nu există infrastructura de preluare şi colectare a produselor agricole;
Nu există o politică sistematică de recalificare şi specializare pentru o
agricultură performantă.
Interesul redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în
comună, datorită infrastructurii deficitare;
Insuficienta dezvoltare a unităţilor de prelucrare a produselor locale;
Migraţia forţei de muncă calificate în exteriorul comunei (în alte judeţe,
în străinătate).
Potenţialul turistic nu este valorificat suficient;
Slaba dezvoltare a infrastructurii turistice: structuri de cazare,
alimentaţie, agrement, trasee pentru drumeţii, marcaje etc;
Lipsa unor structuri de calificare profesională pentru turism;
Lipsa semnalizării turistice a obiectivelor istorice şi etnografice;
Insuficienta promovare a comunei din punct de vedere al potenţialului
turistic existent.
Domeniul serviciilor pentru persoane este slab reprezentat în
localităţile comunei;
Din sectorul terţiar al economiei lipsesc o serie de servicii importante,
printre care: unităţi de reparaţii şi întreţinere a bunurilor casnice;
spălătorie auto;
Existenţa unor servicii sub standardele acceptate.
Echipare medie;
Fenomen de dezvoltare tentaculară a vetrelor de sat.
Populaţie în scădere;
Rata mortalităţii ridicată;
Rata negativă a sporului natural;
Bilanţ real negativ;
Manifestarea unui fenomen de emigrare a populaţiei aparţinând
grupelor de vârstă mai tinere şi cu diminuarea natalităţii;
Rata mare a şomajului;
Proporţia încă mare a populaţiei active într-o agricultură de
subzistenţă;
Populaţia vârstnică, care deţine o pondere destul de ridicată, impune
probleme referitore la investiţiile pentru asistenţă medicală, pentru
ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc;
Accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională.
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LOCUIREA















DOTĂRI SOCIAL –
CULTURALE



CIRCULAŢIE

GOSPODĂRIREA
APELOR
ALIMENTARE CU
APĂ
CANALIZARE
ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICĂ
ALIMENTARE CU
GAZE NATURALE
TELECOMU-NICAŢII

PROTECŢIA ŞI
CONSERVAREA
MEDIULUI









Zone cu P.O.T. şi C.U.T. foarte mic;
Gradul mediu de dotare al locuinţelor;
Nu există reţea de gaze în sistem centralizat;
Nu există reţea centralizată de canalizare în toate satele comunei;
Nu există reţea centralizată de alimentare cu apă în toate satele
comunei;
Majoritatea gospodăriilor folosesc sobe cu combustibil solid şi o mică
parte folosesc butelii de aragaz pentru prepararea hranei;
Încălzirea populaţiei se face cu sobe cu combustibili solizi.
Numărul redus de cabinete medicale, absenţa unor centre medicale
dotate corespunzător pentru situaţii de urgenţă;
Inexistenţa infrastructurii necesare furnizării serviciilor de asistenţă
socială pentru bătrâni şi copii;
Ofertă redusă de agrement şi petrecere a timpului liber pe plan local;
Insuficienţa spaţiilor pentru activităţi cultural-sportive;
Insuficienta implicare a societăţii civile în viaţa culturală a comunei;
Lipsa unei instituţii care să pregătească forţa de muncă calificată în
vederea promovării meseriilor tradiţionale;
Lipsa preocupărilor pentru formarea profesională a adulţilor.
ECHIPARE TEHNICĂ
Drumuri comunale şi săteşti cu îmbrăcăminte nemodernizată (starea
precară a drumurilor de interes local din comună);
Pe timp nefavorabil, datorită amenajării şi echipării necorespunzătoare
a carosabilului şi a rigolelor de preluare a apelor din precipitaţii, pe
tronsoanele neasfaltate circulaţia se desfăşoară cu dificultate;
Poduri degradate sau insuficient dimensionate ca gabarit.
Efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim
torenţial;.
Necesită extindere astfel încât toţi locuitorii comunei să aibă acces la
reţeaua de aducţiune a apei.
Necesită extindere astfel încât toţi locuitorii comunei să aibă acces la
reţeaua de canalizare a apei.
Necesită extindere deoarece sitemul de iluminat este incomplet.
Reţeaua de iluminat public necesită lucrări de modernizare prin
schimbarea lămpilor vechi cu lampi cu tehnologie LED.

 Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale a comunei Belceşti
 Reţeaua de internet necesită extindere.





PROBLEME DE MEDIU
Degradarea terenurilor arabile prin alunecări de teren şi inundaţii;
Inexistenţa unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apelor
uzate în toate satele comunei generează probleme referitor la infiltraţii
şi poluare a stratului de apă freatică;
Insuficienţa spaţiilor verzi publice;
Lipsa / insuficienta atenţie acordată educaţiei de mediu.
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10.
COMUNA BELCEŞTI, PARTE DIN GRUPUL DE
ACŢIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEŞTI FOCURI
Asociaţia „Grupul De Acţiune
Locală Microregiunea Belcești-Focuri”
este persoană juridică de drept privat cu
scop
nepatrimonial,
independentă,
înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare, în anul 2012.
Membrii fondatori, în număr de 37,
sunt reprezentanţi ai Autorităţilor Publice
Locale, parteneri din mediul privat şi
societatea civilă.
Scopul Asociației îl constituie
dezvoltarea economică și socială la nivel
regional și subregional, în baza unor
acțiuni durabile, de calitate, sustenabile
financiar, uman şi instituţional.
Consiliu director:
 Aștefanei Vasile – Președinte
 Hrițcu Gheorghe – Vicepreședinte
 Burlacu Cătălin - Secretar
 Grigoraș Constantin – Membru
 Macovei Vasile – Membru
În data de 25 noiembrie 2016 s-a
semnat Contractul de Finanțare cu nr.
C19400185011612411122
pentru
acordarea
ajutorului
financiar
nerambursabil în condițiile Programului
Național pentru Dezvoltare Rurală
România, între Agenția de Plăți pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale și Asociaţia
”Grupul de Acțiune Locală Microregiunea
Belcești-Focuri”.
Valoarea
totală
maximă
a
contractului este de 263.638,37 Euro.
Durata
de
implementare a
Contractului de Finanțare este de 37 de
luni.

Fig. 10.1 Teritoriul “Grupul de acţiune
locală Microregiunea Belceşti focuri”
Teritoriul Grupului de Acţiune
Locală - Microregiunea Belceşti-Focuri se
întinde pe raza judeţului Iaşi, cuprinzând
comunele din partea central nordică a
judeţului.
Din punct de vedere administrativ,
Grupul de Acţiune Locală - Microregiunea
Belceşti-Focuri cuprinde 8 unităti
administrativ – teritoriale, având în
componenţă un număr de 33 localităţi.
Componenta
GAL
se
prezintă
astfel: Comuna Bălțați, Comuna Belcești,
Comuna Coarnele Caprei, Comuna
Erbiceni, Comuna Fântânele, Comuna
Focuri, Comuna Scobinți, Comuna Sirețel.
Comuna
Belceşti
are
în
implementare prin intermediul Gal
Microregiunea
Belceşti
Focuri
construcţia unei pieţe agroalimentare
moderne cu contact de finanţare în
valoare de 860.075,55 lei în data de
13.08.2018.

107 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

11. CONCLUZII REZULTATE DIN ANALIZA SITUAŢIEI
ACTUALE REALIZATE LA NIVELUL COMUNEI BELCEŞTI

Comuna Belceşti se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime mare,
cu profil terţiar, predominant cu activitate economică în domeniul comerţului, cu resurse
în care se disting pădurile, solurile pentru agricultură, cu potenţial demografic ridicat.

Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a
tuturor activităţilor specifice spaţiului rural, cu resurse mari de forţă de muncă, dar cu un
potenţial ridicat al resurselor umane cu grad de vitalitate rifdicat.

Habitatul şi echipările tehnico-ediliare sunt într-o permanentă modernizare şi
extindere datorită eforturilor depuse de autorităţile locale care prin accesarea diferitelor
fonduri guvernamentale, fonduri structurale şi fonduri de la bugetul local prin care
implementează diferite proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
comunei.

Sunt în atenţia autorităţilor locale reţeaua tehnico – edilitară, instituţiile publice,
înstituţiile de învăţământ precum şi zonele de agrement şi relaxare.

Sunt necesare precauţii privitoare la posibilitatea producerii unor fenomene ce ţin
de riscurile naturale, în special alunecări de teren şi inundaţii datorită zonei de luncă a
râului Bahlui.

În prezent (2018), în comună există 2 săli de sport şi 2 săli de gimnastică. Comuna
are potenţial de dezvoltare a spaţiilor de recreere prin valorificarea cadrului natural.

Activităţile industriale productive sunt relativ slab reprezentate în structura
activităţilor economice ale comunei.

Materiile prime de origine animală (laptele şi carne) sunt prelucrate în general în
gospodării, la un nivel primar şi comercializate uneori pe piaţa oraşelor Târgu frumos,
Hârlău şi Iaşi.

În comună există în prezent o unitate de prelucrare a materiilor prime locale
(produse lactate). Activităţile industriale se limitează la nivel de gospodărie în domeniul
alimentar tradiţional.

Industria de fabricare a articolelor vestimentare este puţin mai dezvoltată în
comună, fiind înregistraţi 7 agenţi economici în acestă industrie.
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12.

NECESITĂŢI ALE POPULAŢIEI

În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării populaţiei precum
şi în urma analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili următorii factori care ar putea
contribui la relansarea dezvoltării localităţilor comunei:
 Îmbunătăţirea infrastructurii rurale a localităţii, cu dezvoltarea unui
nucleu urban în centrul de comună (centru civic).
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport rutier de pe
teritoriul comunei - asfaltare.
 Modernizarea spaţiilor destinate activităţilor socio-culturale şi sportive,
care să creeze condiţii optime de recreere a locuitorilor comunei.
 Definitivarea / reabilitarea clădirilor - sedii de instituţii publice,
învăţământ şi sănătate.
 Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială a persoanelor aflate în
dificultate.
 Îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală.
 Organizarea de cursuri de calificare/recalificare a adulţilor pentru
reînvierea meseriilor vechi şi a meşteşugurilor tradiţionale.
 Valorificarea producţiei agricole vegetale şi animale locale.
 Creşterea gradului de mecanizare în agricultură.
 Extinderea reţelei de alimentare cu apă, şi a reţelei de canalizare în toate
satele comunei.
 Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaz.
 Amenajarea de zone de agrement şi sportive.
 Colectarea selectivă, preluarea şi transportul deşeurilor menajere la
depozitul zonal, în cadrul unui sistem integrat de management al
deşeurilor.
 Crearea de legături corespunzătoare cu localităţile învecinate.
 Dezvoltarea turismului local, prin valorificarea potenţialului existent al
cadrului natural.
 Dezvoltarea unor ramuri economice care să ocupe forţa de muncă
disponibilă (industrie mică, artizanat şi activităţi meşteşugăreşti, unităţi
de procesare a laptelui şi a cărnii, etc.).
 Funcţiuni de interes public şi servicii care lipsesc (CEC, bănci, sedii partide,
sindicate, organizaţii obşteşti, comerţ);
 Asigurarea spaţiilor special destinate investiţiilor industriale;
 Dotările de gospodărie comunală strict necesare (cimitire, platformă de
compostare a deşeurilor zootehnice, instalaţii apa-canal, etc.);.
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CAPITOLUL II
ANALIZA SWOT
COMUNA BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
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1. ASPECTE TEORETICE

Analiza SWOT este o metodologie
de analiză a unui proiect.
Numele este descriptiv:
 Strengths (puncte tari),
 Weaknesses
(puncte
slabe),
 Opportunities
(oportunităţi),
 Threats (riscuri).
Analiza
SWOT
permite
concentrarea atenţiei asupra zonelor
cheie şi realizarea de prezumţii
(presupuneri) în zonele asupra cărora
exista cunoştinţe mai puţin detaliate.
În urma acestei analize se poate
decide dacă zona îşi poate îndeplini
planul, şi în ce condiţii.
Unele
"oportunităţi"
şi
"ameninţări" vor apărea din "punctele
tari" şi "punctele slabe" ale comunei.
Ameninţările pot fi concrete sau
potenţiale. Analiza SWOT scoate în
evidenţă elemente de potenţial intern şi
extern, cum ar fi resursele, competenţele,
tendinţele unor procese conexe;

Analiza SWOT implică:
a. identificarea elementelor interne şi
externe organizaţiei sau ale temei
strategice,
b. sortarea lor pe cele 4 puncte,
c. ordonarea şi reţinerea celor care pot
avea impact decisiv asupra realizării
acţiunilor.
Punctele tari şi slabe sunt
elemente interne, de orice natură, în
primul rând de resurse, care pot contribui
decisiv la realizarea unor acţiuni deci şi a
efectelor lor.
O acţiune se poate realiza numai
sprijinindu-se pe anumite elemente care
sunt punctele tari şi se poate compromite
din cauza unor puncte slabe.
Din multitudinea de elemente
externe existente la un moment dat, care
au fost identificate, cele care pot influenţa
hotărâtor efectele unor acţiuni se reţin şi
formează aşa numitele oportunităţi,
şanse, ocazii şi respectiv ameninţări,
riscuri, pericole.
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2. REPERE ÎN ANALIZA SWOT COMUNA BELCEŞTI

Analiza SWOT

Tabelul 2.1

Elemente interne

Elemente externe

Puncte tari (Strengths)

Oportunităţi /ocazii (Opportunities)

- Care sunt avantajele noastre?

- Care sunt schimbările externe pozitive si

- Ce facem bine?

favorabile pentru noi?

- Ce caracteristici favorabile avem?

- Unde avem şanse favorabile?

Puncte slabe (Weaknesses)

Amenințări /Pericole (Threats)

- Ce nu facem bine?

- Care sunt cerinţele ce sunt greu realizabile?

- Ce fac alţii mai bine?

- Care sunt schimbările cu care nu putem

- Care sunt dezavantajele noastre?

concura si care ne dezavantajează?
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Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:
CE PUTEM FACE?

CE AM PUTEA FACE?

(Punctele forte şi punctele slabe)

(Oportunităţi şi ameninţări)

STRATEGIE

CE VREM SĂ FACEM?

CE AŞTEAPTĂ CEILALŢI SĂ
FACEM?

(Valorile comunei şi locuitorilor)
ei)

(Dorintele locuitorilor comunei)

RAFINARE ULTERIOARĂ

CE RESURSE ŞI POTENŢIAL
VREM SĂ DEZVOLTĂM?

CE OPORTUNITĂŢI PUTEM SĂ
FRUCTIFICĂM?

(Valorile comunei si locuitorilor ei)

STRATEGIE

CUM PUTEM ÎMPLINI
AŞTEPTĂRILE LOCUITORILOR
COMUNEI?

CE TREBUIE SĂ NE PREOCUPE?

(Valorile comunei si locuitorilor ei)

Fig. 2.1. Prezentare analiza strategică
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3. ANALIZA SWOT PE DOMENII DE ACTIVITATE
SECTORUL PRIMAR
AGRICULTURA
PUNCTE FORTE

PUNCTE SLABE


Teritoriul administrativ al comunei
Belceşti se întinde pe o suprafaţă
însemnată şi dispune de o ofertă naturală
favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii.

Cu peste 8.961 de hectare de teren
agricol din care 6.652 hectare teren arabil,
cultivarea pământului a fost și a rămas o
îndeletnicire a oamenilor locului.

O suprafaţă însemnată este
ocupată cu pajişti, adică 2.086 hectare,
dintre care 340 fâneţe şi 1.746 păşuni.

Reţeaua hidrografică este foarte
dezvoltată şi ocupă o suprafaţă de 739
hectare.

Viile şi pepinierele viticole
însumau 220 hectare, iar livezile doar 3
hectare în anul 2018.

Pădurile şi vegetaţia forestieră din
comuna Belceşti se întind pe 189 hectare.

Potenţialul agricol al comunei
Belceşti, determinat de prezenţa terenului
arabil, a terenurilor ocupate de păşuni,
fâneţe, vii şi pepiniere viticole care
reprezintă premisele care favorizează
activităţile bazate pe cultura plantelor şi
creşterea animalelor.

Suprafaţa mare a terenului arabil
adică 74% din terenul agricol şi a
păşunilor care reprezintă 20% din
terenul agricol;

Existenţa a două societăţi care
oferă servicii veterinare în comună
înregistrate la Registrul Comerţului;


Lipsa
calificării
şi
instruirii
agriculturilor;

Produsele agricole au un preţ mic;

Nu există infrastructura suficientă de
preluare şi colectare a produselor agricole;

Folosirea unor tehnologii agricole
învechite, cu productivitate şi eficienţă
economică scăzută;

Insuficienta dezvoltare a drumurilor de
exploatare agricolă;

Nepracticarea
lucrărilor
de
îmbunătăţiri funciare;

Din punct de vedere a protecţiei
mediului ar trebui acordată o atenţie mai mare
gestionării gunoiului de grajd;

Reţea de canalizare incompletă,
prezentă doar în centrul comunei Belceşti;

Deşi comuna dispune de un potenţial
agricol însemnat, acesta nu este exploatat
suficient;

În perioada 2015-2017 efectivele de
animale înregistrează fluctuaţii la nivelul
comunei, dar per total se înregistrează scăderi
aproape la toate categoriile de animale;

La nivelul anului 2017, gradul de
încărcare pentru un tractor este mare, de
aproximativ 73,91 ha/tractor fizic, mai mare
decât media judeţeană, de 64,05 ha/tractor
fizic şi mai mare decât media pe ţară – 44.16
ha teren arabil/tractor;
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Din punct de vedere a activităţii
economice din comună, agricultura este
al doilea sector ca importanţă economică
şi însumează un număr de 73 de agenţi
economici;

Creşterea bovinelor, ovinelor şi
caprinelor în sistem tradiţional, extensiv,
permite
obţinerea
unor
produse
ecologice;

Există potenţial pentru susţinerea
dezvoltării sectorului agricol şi zootehnic;

Funcţionarea mai multor societăţi
având ca profil creşterea animalelor şi
cultivarea plantelor;

Agricultura
se
practică
pe
suprafeţe relativ mari de teren, acest
lucru crescând productivitatea culturilor.

Creşteri mici a producţiilor
agricole în ultimii ani ca urmare a
utilizării mai eficiente a terenurilor şi
tehnologiilor agricole de către fermieri;

Existenţă unui parc de utilaje
agricole pentru realizarea lucrărilor
agricole;

Existenţa a două cooperative pe
teriotoriul comunei - SOCIETATE
COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL
1
CONSUMCOOP
BELCEŞTI
şi
COOPERATIVĂ AGRICOLĂ DE GRADUL II
MONTEFELTRO;

Existenţa unei mici industrii de
prelucrare a produselor agricole primare:
o societate de producţie a pâinii şi a
produselor de patiserie, 3 societăţi care
se ocupă cu morăritul şi o societate de
prelucrare a produselor lactate.


Nivelul mecanizării în agricultură nu
este adecvat gradului de utilizare a terenului
în comuna Belceşti.

Utilajele agricole nu sunt suficiente şi
sunt depăşite tehnologic.

Nu există nu atelier de reparaţii pentru
utilajele agricole, foarte necesar dacă luăm în
considerare suprafaţa de teren arabil.

Nu există suprafeţe irigate în comună;

Utilizarea
necorespunzătoare
a
solurilor de către populaţie conform
recomandărilor oficiale şi a specificului
solurilor;

Lipsa
facilităţilor/
infrastructurii
conform normelor europene pentru vânzarea
animalelor vii;

Lipsa resurselor financiare în rândul
micilor fermieri pentru realizarea studiilor
pedologice şi agrochimice;

Slaba valorificare a potenţialului
legumicol, viticol şi pomicol existent la nivel
judeţean;

Îmbătrânirea culturilor viticole şi
pomicole;

Lipsa
culturii
asociative
şi
antreprenoriale în rândul micilor fermieri;

Lipsa fondurilor băneşti pentru
înnoirea parcului auto în rândul micilor
fermieri;

Gradul scăzut de utilizare al
compostului în agricultură din cauza lipsei de
informare şi încredere al populaţiei în
utilizarea acestui produs;

Degradarea stratului vegetal ierbos al
păşunilor prin păşunat excesiv determină
declanşarea proceselor de versant;
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OPORTUNITĂŢI

RISCURI


Cadrul natural generos, cu dealuri
înierbate și cu păduri, câmpuri largi de
podiș și terasele mai joase prezintă
condiții foarte bune pentru creșterea
animalelor.

Stimularea asocierii terenurilor
agricole, stimularea pieţei de arendă şi
informarea populaţiei privind renta
viageră;

Dezvoltarea
programelor
de
înfiinţare de asociaţii ale crescătorilor de
animale;

Crearea de locuri de muncă stabile
în agricultură prin dezvoltarea de
microferme şi ferme de creştere a
bovinelor, caprinelor şi ovinelor moderne
şi adaptate la standardele tehnologice
europene;

Orientarea agriculturii către ferme
ecologice cu activităţi de producţie cu un
lanţ de prelucrare la nivel local cât mai
lung;

Disponibilitatea pentru accesare a
Fondului European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală;

Potenţial
pentru
dezvoltarea
sectorului agricol, cu accent pe
dezvoltarea de produse “biologice” sau
“organice”, conform cerinţelor Uniunii
Europene;

Acordarea subvenţiilor pentru
agricultori;

Dezvoltarea
managementului
terenului agricol;


Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie
agricolă necultivate – insuficienţa resurselor
financiare ale populaţiei locale;

Existenţa unor suprafeţe destul de
însemnate afectate de alunecări de teren şi
eroziune;

Alunecările de teren ocupă o suprafaţă
de 1119,9 hectare (13,2% din suprafaţa
totală);

Solurile afectate de eroziune ocupă
suprafaţa de 2.519,8 hectare (29,5%). Soluri
foarte puternic erodate întâlnim pe suprafaţa
de 232,3 hectare (2,7%);

Microrelieful
de
eroziune
este
reprezentat prin ravene care ocupă o
suprafaţa de 31,6 hectare (0,4% din suprafaţa
totală);

Frecvenţa ridicată a perioadelor
secetoase care afectează agricultura;

Degradarea solurilor care diminuează
fertilitatea şi rata de regenerare;

Degradarea
păşunilor
datorită
păşunatului excesiv;

Exigenţe în elaborarea documentaţiei
de accesare a fondurilor structurale sau
guvernamentale;

Slaba informare a agriculturilor cu
privire la normele europene, metodologiile de
aplicare a tehnologiilor agricole moderne care
ajută la sporirea producţiilor şi a
randamentului agricol;

Riscul depăşirii capacităţii de suport a
păşunilor în condiţiile creşterii numărului de
animale;
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Stimularea înfiinţării de organizaţii
de producători specializaţi: cereale,
legume, fructe, lapte, carne;

Fertilizarea suprafeţelor existente,
utilizarea
îngrăşămintelor
naturale,
utilizarea de soiuri productive pentru
culturile agricole;

Creşterea de rase ameliorate de
bovine şi ovine, folosirea pe scară mai
mare a furajelor concentrate, exploatarea
raţională a păşunilor şi fâneţelor;

Utilizarea adecvata a planurilor de
vaccinare, respectarea planurilor de
administrare a antibioticelor elaborate de
medicul veterinar;

Utilizarea
planului
de
comercializare a cărnii care ajută fermierii
la crearea unor proiecţii pe termen mediu
şi scurt;

Utilizarea
corespunzătoare
a
solurilor de către populaţie conform
recomandărilor oficiale şi specificului
solurilor;

Crearea
facilităţilor/
infrastructurii
conform
normelor
europene pentru vânzarea animalelor vii;

Creşterea capacităţii de absorbţie a
fondurilor europene destinate dezvoltării
şi diversificării economiei rurale, precum
şi creşterii calităţii vieţii la sate (informare
insuficientă, proceduri greoaie, lipsă
resurse financiare);

Crearea unui brand local care să
stea la baza dezvoltării şi promovării
turismului;

Crearea facilităţilor de promovare
şi valorificare a produselor de artizanat şi
artă populară.


Concurenţa produselor agricole din
import care au preţuri mult mai scăzute
datorită costurilor de producţie care sunt mai
mici;

Cunoştinte insuficiente legate de
elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din Fondurile Structurale FEADR;

Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale şi FEADR;

Degradarea calitătii mediului prin
poluarea solului, apei şi aerului;

Variabilitatea intra şi inter-anuală a
parametrilor meteorologici din ultimii ani
induce un risc mare a producţiei vegetale;

Risc de distrugere a culturilor agricole
datorită inundaţiilor şi a secetei totodată;

Risc de pierdere a producţiilor datorită
dăunătorilor în cazul producţiilor agricole
vegetale datorită neaplicării tratamentelor
fitosanitare corespunzătoare;

Risc de îmbolnăvire a efectivelor de
animale datorită neaplicării schemei de
vaccinare şi a tratamentelor antibiotice
recomandate de medical veterinar;

Risc de degradare a terenurilor şi
degradarea calităţii mediului datorită aplicării
dejecţiilor nefermentate suficient care
provoacă creşterea concentraţiilor de azot şi
fosfor.
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SECTORUL SECUNDAR
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE


Există materii prime agricole şi
lemnoase cu potenţial de valorificare în
industrie;

Existenţa pieţei de desfacere
pentru produsele fabricate atât pe plan
local cât şi în oraşele apropriate care
absorb surplusul de produse agricole;

În comună activitatea de industrie
este deservită de 19 agenţi economici;

Există 3 firme firme de prelucrare
a produselor de morărit, 2 de prelucrare a
produselor de panificaţie şi 1 de
prelucrare a produselor lactate;

În comună există de asemenea 7
firme de fabricare a articolelor de
îmbrăcăminte, 1 de fabricare a mobilei, 1
de fabricare a hârtiei şi cartonului, 1 de
fabricare a produselor din lemn, 2 pentru
fabricarea construcţiilor metelice şi 1
pentru fabricarea produselor din plastic.
OPORTUNITĂŢI

Diversificarea
activităţilor
productive în concordanţă cu materiile
prime locale: valorificarea produselor
agricole,
valorificarea
produselor
forestiere;

Achiziţionarea unor tehnologii mai
performante şi mai ecologice;

Extinderea infrastructurii edilitare
care să permită atragerea investitorilor;

Dezvoltarea
micii
industrii
meşteşugăreşti
deoarece
politicile
naţionale şi europene încurajează
dezvoltarea industriei rurale;

Disponibilitatea pentru accesare a
Fondului European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală.


Slaba diversificare a activităţilor de
producţie;

Insuficienta dezvoltare a activităţilor
de producţie existente;

Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale şi FEADR;

Resurse financiare insuficiente pentru
modernizarea activităţilor de prelucrare a
diferitelor tipuri de produse;

Lipsa forţei de muncă calificată în
domeniile industriei dezvoltate pe teritoriul
comunei;

Implementarea slabă a sistemului de
asigurare a calităţii producţiei şi produselor;

Resursele financiare provenind din
străinătate nu sunt destinate investiţiilor în
activităţi de producţie.
RISCURI

Invadarea pieţei cu produse din import
mai ieftine şi mai accesibile;

Dezvoltarea mai rapidă a unor industrii
similare în localităţile învecinate;

Menţinerea unei capacităţi scăzute de
adaptare a sistemelor de producţie la cerinţele
economiei de piaţă;

Interesul redus al investitorilor pentru
demararea de afaceri în comună, datorită
infrastructurii deficitare;

Înăsprirea normelor şi politicilor de
desfăşurare a activităţilor de producţie.
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SECTORUL TERŢIAR
CONSTRUCŢII
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE


Construcţiile se realizează în
totalitate din fondurile populaţiei;

Creşterea resurselor financiare
destinate
construcţiilor
datorită
veniturilor din străinătate;

Sistematizarea
teritorială
a
localităţilor comunei;

Sectorul construcţiilor este destul
de dezvoltat, pe teritoriul comunei fiind
prezente 22 de firme cu activitate în
domeniul construcţiilor;

În centrul comunei este dezvoltată
o reţea de blocuri P+4.


Nu toate construcţiile existente
corespund exigenţelor de locuit;

Unele dintre construcţiile noi sunt
realizate fără proiect tehnic şi fără autorizaţiile
necesare;

Activitatea de construcţii, un debuşeu
pentru munca „la negru”, de cele mai multe ori
numărul de salariaţi aflaţi în evidenţe fiind mai
mic decât cel real.;

Grad slab de dotare a echipării
edilitare;

Lipsa sistemului centralizat de
canalizare în toate satele comunei;

Lipsa sistemului de alimentare cu apă
în toate satele comunei;

Lipsa reţelei de alimentare cu gaze
naturale.

OPORTUNITĂŢI

RISCURI


Acces la materiale şi tehnici
moderne, mai eficiente;

Alocare de fonduri sociale şi pentru
tineri;

Posibilităţi de accesare a diferitelor
fonduri pentru realizarea reţelei de
alimentare cu gaze naturale a comunei;

Modernizarea şi extinderea reţelei
de alimentare cu apă;

Modernizarea şi extinderea reţelei
de canalizare în comună;


Riscul construirii haotice, fără a
respecta sistematizarea şi amenajarea
teritorială;

Adaptare
dificilă
la
restricţiile
ecologice a structurilor tradiţionale de
gospodării;

Riscul emigrării populaţiei datorită
gradului scăzut de echipare edilitară;

Birocraţie crescută şi imposibilitatea
accesării diferitelor programe de modernizare
a infrastructurii edilitare.
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SECTORUL TERŢIAR
SERVICIILE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE


Teritoriul
comunei
Belceşti
prezintă un profil economic terţiar cu
activităţi predominante în domeniul
comerţului;

Activitatea economică principală
este reprezentată de comerţ, fiind
activitatea economică de bază, deţinând
44% din totalul activităţilor economice
din comună şi însumând 120 de agenţi
economici;

Serviciile sunt foarte dezvoltate pe
raza comunei Belceşti care are caracter
predominant terţiar, acest sector
reprezentând 67% din totalul societăţilor
economice înregistrate;

Locuri de muncă create ca urmare
a desfăşurării activităţii acestor societăţi;

Prezenţa serviciilor de coafor
pentru populaţie, care însumează 3 agenţi
economici şi servicii de reparaţii auto – 3
agenţi economici;

Prezenţa serviciilor bancare pe
teritoriul comunei.
OPORTUNITĂŢI

Dezvoltarea
serviciilor
din
domeniul protecţiei mediului (ecologice);

Organizarea şi modernizarea
spaţiilor comerciale pentru respectarea
standardelor actuale de siguranţă şi
igienă;

Dezvoltarea serviciilor în domeniul
agrementului şi alimentaţiei publice;

Dezvoltarea
serviciilor
de
telecomunicaţii;

Dezvoltarea serviciilor pentru
populaţie (reparaţii aparate casnice,
reparaţii încălţăminte, spălătorie auto
etc.).


Lipsa unor servicii pentru populaţie
(reparaţii încălţăminte, reparaţii electrocasnice, spălătorie auto.);

Preferinţa antreprenoriatului local
pentru activităţile de comercializare a
bunurilor;

Insuficienta coordonare între cererea şi
oferta de servicii prestate.

RISCURI


Pragul de rentabilitate în activităţile
terţiare nu poate fi atins rapid;

Creşterea numărului de unităţi care
comercializează bunuri stimulează un consum
nefundamentat;

Susţinere disproporţionată în raport cu
oportunităţile şi cererea;

Înăsprirea normelor şi politicilor de
desfăşurare a activităţilor de comerţ;

Creşterea taxelor şi impozitelor.
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ÎNVĂŢĂMÂNT
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI


Existenţa în comună a 6 şcoli
învătământ primar şi gimnazial, 2 şcoli
învătământ primar, 8 grădiniţe şi un grup
şcolar cu învăţământ preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal;

Majoritatea şcolilor şi grădiniţelor
sunt modernizate şi asigură desfăşurarea
unui proces de învăţământ optim;

Existenţa bibliotecii din Belceşti;

Numărul de săli de clasă este corect
dimensionat faţă de numărul de elevi.

Resurse de dezvoltare personală şi
profesională prin deţinerea bibliotecilor
şcolare şi comunale;

În majoritatea şcolilor există săli
dotate cu laboratoare şi calculatoare;

2 săli de gimnastică şi 2 săli de
sport – interioare;

Elevii sunt implicaţi în multe
activităţi educative:
 Ziua limbilor europene;
 Ziua mondiala a Educaţiei;
 Balul bobocilor;
 Ziua mondială a României;
 Ziua Mondială a drepturilor
omului;
 Serbare de Crăciun;
 Ziua internaţională a femeii
 Ziua internaţională a Francofoniei;
 Ziua mondială a Pământului;
 Ziua mondială a sănătăţii;
 Ziua Internaţională a cărţii şi a
dreptului de autor;
 Ziua mondială a sportului;
 Ziua Eroilor;
 1 iunie – Ziua copilului
 Festivitatea de închidere a anului
şcolar.


Populaţia şcolarizată este în scădere,
generată de scăderea natalităţii;

Numărul de preşcolari/1 educator este
24, mai mare faţă de media recomandată de
10-12 preşcolari/1 educator;

Numărul de elevi/1 învăţător este 19,
mai mare faţă de media recomandată de 15
elevi/1 învăţător;

Numărul de elevi/1 profesor este 21,
mai mare faţă de media recomandată de 15
elevi/1 profesor în cazul învăţământului liceal;

Numărul de elevi/1 profesor este 16,
mai mare faţă de media recomandată de 15
elevi/1 profesor în cazul învăţământului
gimnazial;

Mijloacele moderne de informare şi
educare sunt slab reprezentate;

Scăderea numărului cadrelor didactice
din unităţile de învăţământ ale comunei;

Nu există alte surse de finanţare a
unităţilor şcolare decât fondurile bugetare;

Nici una din şcolile din comună nu
deţine bază sportivă (sală şi teren de sport);

Numărul mic de organizaţii civice, în
special ONG uri, cu care colaborează şcoala;

Lipsa conceptului de voluntariat şi,
implicit, a unei educaţii în acest sens;

Slaba implicare în realizarea unor
proiecte de finanţare la nivel instituţional.
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OPORTUNITĂŢI

RISCURI


Realizarea de proiecte pentru
finanţarea unităţilor şcolare din fonduri
europene (finaţarea lucrărilor de
alimentare cu apă, de canalizare, de
înfiinţare a reţelei de gaz, de realizare a
unei săli de sport, etc);

Posibilitatea accesării Fondurilor
structurale pentru activităţi de formare/
dotare cu aparatură IT a unităţilor
şcolare;

Înfiinţarea
campusului
din
Belceşti, proiect finanţat de la bugetul de
stat;

Posibilitatea accesării fondurilor
bugetare pentru înfiinţarea unui centru
after school;

Posibilitatea accesării fondurilor
bugetare pentru modernizarea unităţilor
de învăţământ;

Construirea de bază sportivă cu
sală şi teren de sport; amenajarea de
terenuri de joacă pentru grădiniţe;

Organizarea în cadrul şcolilor de
activităţi
extracuriculare
(ateliere
meşteşugăreşti, cercuri cultural -artistice,
activităţi sportive);

Elaborarea Planului Regional de
Acţiune
pentru
Dezvoltarea
Învăţământului Profesional şi Tehnic
Nord - Est 2014 – 2020.


Instabilitatea legislaţiei din domeniul
învăţământului;

Viteza de adaptare redusă, ceea ce
conduce la apariţia “generaţiilor de
sacrificiu”;

Birocraţie greoaie în accesarea şi
derularea fonurilor guvernamentale;

Necesitatea consilierii copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi pentru muncă în
străinătate;

Neconcordanţe
între
nivelul
informaţional
şi
materialul
didactic,
aparatura din dotare şi cartea bibliografică;

Desfăşurarea greoaie a accesării
programelor de înfiinţare şi modernizare a
infrastructurii educaţionale;

Durata mare de timp a realizării
invesţiilor finanţate de la bugetul de stat;

Migrarea populaţiei datorită procesului
educaţional care nu se ridică la standardele
judeţene, europene.
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SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI


Prezenţa dispensarului medical
din satul Belceşti deservit de 7 cabinete
medicale;

Acordarea de ajutoare sociale la
familiile cu probleme financiare;

Acordarea de sprijin şi consiliere
persoanelor care au nevoie pe diferite
probleme sociale;

Existenţa personalului medical
specializat pe teritoriului comunei;

În comuna Belceşti sunt 5 farmacii
de unde locuitorii comunei îşi pot procura
medicamentele necesare.


Subfinanţarea serviciilor medicale buget insuficient;

Personal medical insuficient;

Nu există cabinet stomatologic;

Lipsesc dotări medicale moderne.

OPORTUNITĂŢI

RISCURI


Construirea de puncte sanitare;

Înfiinţarea
unui
cabinet
stomatologic, farmacie, alte puncte
medicale;

Aplicarea programului naţional de
evaluare a stării de sănătate a populaţiei;

Posibilitatea accesării de fonduri
structurale
destinate
dezvoltării
sectorului social prin Fondul Social
European;

Cadru legislativ care stimulează
implicarea sectorului privat în furnizarea
de servicii sociale;

Promovarea unui stil de viaţă
sănătos, a unei nutriţii echilibrate, de
combatere a consumului de tutun şi
alcool.


Lipsa experienţei în accesarea şi
derularea Fondurilor structurale destinate
domeniului social;

Nu se pot acorda servicii medicale
specializate datorită slabei dotări medicale
din comună.

Reacţie nefavorabilă la sistemul de
norme sanitare impuse;

Costurile ridicate pot conduce la
renunţarea la dotări;

Pragul de rentabilitate depinde de
numărul de persoane active asistate;

Politici de specializare zonală a
centrelor de asistenţă sanitară.
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TRANSPORTURILE
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI


Reţeaua căilor de circulaţie şi a
căilor ferate reprezintă 276 ha, şi
reprezintă 2% din teritoriul intravilan al
comunei.



Comuna beneficiază de acces direct
la transport feroviar;

Teritoriul comunei Belceşti este
străbătut de DJ 281 şi de o reţea de
drumuri comunale şi săteşti, parte din ele
modernizate (betonate), iar altele
nemodernizate (pietruite);

Lungimea drumurilor de pe
teritoriul comunei este de aproximativ
212,98 km, dintre care străzi betonate
515 ml, trotuare 3.712 ml;

Din punct de vedere administrativ,
comuna este situată în partea de nordvest a judeţului Iaşi, la o distanţă de 45 km
de oraşul Iaşi şi la 20 km de oraşul Hârlău

Transportul public se realizează cu
autobuze care fac legătura cu localităţile
învecinate cât şi cu oraşle Târgu Frumos,
Hârlău şi Iaşi, existând curse regulate în
fiecare zi.
OPORTUNITĂŢI


Starea drumurilor comunale, - pe
porţiuni şi a majorităţii drumurilor săteşti
este
nesatisfăcătoare
datorită
lipsei
îmbrăcăminţii asfaltice;

În perioadele ploioase, torenţii de pe
versanţi traversează drumurile comunale şi
săteşti, degradându-le şi colmatând rigolele
laterale de scurgere (acolo unde acestea
există);

Numeroase poduri şi podeţe necesită
lucrări de reabilitare, modernizare şi mărire a
capacităţii portante;

Insuficienţa surselor de finanţare
pentru lucrările de reparaţii şi modernizare a
drumurilor.


Modernizarea
infrastructurii
rutiere prin accesarea fondurilor
structurale sau guvernamentale;

Creşterea gradului de confort în
transporturile publice de călători;

Construirea de noi poduri şi
podeţe;

Realizarea de alei pietonale;

Modernizarea
infrastructurii
rutiere prin fonduri structurale alocate
prin Programul Operaţional Sectorial –
Transport.


Desfăşurarea greoaie a accesarii
programelor de înfiinţare şi modernizare a
infrastructurii rutiere;

Durata mare de timp a realizării
invesţiilor finanţate de la bugetul de stat;

Migrarea
populaţiei
datorită
infrastructurii care face dificilă deplasarea
între localităţi;

Schimbarea legislaţiei din domeniu.

RISCURI

124 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

CULTURĂ, TRADIŢIE, MEŞTEŞUGURI
PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI


Existenţa căminului cultural din
Belceşti unde au loc diferite manifestări
cultural artistice (Ziua Comunei);

În comună funcţionează şi o 
Valoarea meşteşugurilor populare nu
bibliotecă comunală;
este suficient recunoscută şi preţuită;

Şcolile, biblioteca, căminul cultural 
Migrarea
tinerilor
spre
zonele
în colaborare cu autorităţile locale, cu urbane/munca în alte ţări periclitează
organele de poliţie, cu medicii comunei şi continuitatea practicării meşteşugurilor şi
cu bisericile sprijină o serie de proiecte transmiterea de la o generaţie la alta;
educaţionale şi culturale;

Promovare insuficientă a talentelor

Ocupaţii
tradiţionale
şi artistice locale.
meşteşuguri precum tâmplăria, fierăria,
croitorie şi realizarea de costume
populare, ţesutul;

Fond popular şi tradiţional bogat;
OPORTUNITĂŢI
RISCURI

Dotarea caminelor culturale cu
aparatură
pentru
video-proiectări,
costume populare, instrumente muzicale,
mobilier pentru sala de adunări, etc.;

Reabilitarea
şi
modernizarea
dotărilor bibliotecii comunale: înnoirea
fondului
de
carte,
introducerea
metodelor moderne de evidenţă calculatoare, amenajarea sălii de lectură,
etc.;

Revitalizarea meşteşugurilor şi a
tradiţiilor prin crearea în şcoli a unor
ateliere meşteşugăreşti;

Crearea infrastructurii specifice
serviciilor şi programelor pentru tineret,
destinate practicării meşteşugurilor;

Stimularea accesului tinerilor la
activităţi economice şi sociale în zona
natală, prin informarea în legătură cu
posibilităţile de finanţare a programelor
culturale şi a programelor de finanţare;

Adaptarea
unor
produse
meşteşugăreşti la cerinţele actuale
moderne.


Activităţile meşteşugăreşti nu depăşesc
pragul de rentabilitate;

Standardele europene aplicate şi
interpretate greşit afectează tradiţiile locale;

Mediul
concurenţial
afectează
viabilitatea activităţilor meşteşugăreşti;

Pierderea
autenticităţii
datorită
influenţelor exterioare (mass - media,
emigrare, internet);

Cunoştinte insuficiente legate de
elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din Fondurile Structurale FEADR;

Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale şi FEADR.
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TURISMUL
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE


Cadru natural nepoluat;

Bioclimat relaxant, sedativ de deal;

Existența condiţiilor dezvoltării
turismului rural, cultural-istoric şi de
agrement;

Existența a 8 biserici creştine care
deţin obiective culturale religioase cu
potenţial turistic;

Potenţial
de
dezvoltare
a
agroturismului;

Existența de resurse suplimentare
pentru turism: cadrul natural, tradițiile,
peisajul, aerul curat, liniștea;

Ospitalitatea
recunoscută
a
locuitorilor.
OPORTUNITĂŢI


Resurse financiare insuficiente pentru
demararea investiţiilor în turism;

Nu există iniţiative în domeniul
turismului în comună;

Potenţialul turistic nu este valorificat
suficient;

Slaba dezvoltare a infrastructurii
turistice: structuri de cazare, alimentaţie,
agrement, trasee pentru drumeţii, marcaje
etc;

Lipsa unor structuri de calificare
profesională pentru turism;

În comuna Belceşti nu există spaţii
verzi sau zone de agrement amenajate.
RISCURI


Stimularea
practicării
meşteşugurilor,
a
obiceiurilor
tradiţionale;

Posibilitatea
valorificării
Atragerea turiştilor către alte comune
surplusului de produse alimentare din 
gospodăriile populaţiei în agroturism - din judeţul Iaşi, mai bine promovate din punct
de vedere turistic;
sursă suplimentară de venituri;
Pierderea autenticităţii comunei, prin

Modernizarea
locuinţelor 
populaţiei locale în vederea valorificării reducerea interesului pentru dezvoltarea
surplusului de camere de locuit prin meşteşugurilor tradiţionale, a obiceiurilor.

Resurse financiare insuficiente pentru
turism;

Disponibilitatea pentru accesare a finanţarea şi co-finanţarea proiectelor
Fondului European pentru Agricultură şi finanţate prin Fonduri Structurale şi FEADR;
Dezvoltare Rurală;
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4. CONCLUZII ANALIZA SWOT

Viaţa economică a comunei Belceşti, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate
domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.
Dintre aceste domenii, o atenţie deosebită ar trebui îndreptată spre serviciile
destinate populaţiei care ar trebui diversificate şi modernizate.
Revitalizarea vieţii economice a comunei trebuie să fie prioritatea numărul unu,
deoarece produce cele mai mari efecte benefice, iar consiliul local trebuie să facă demersuri
în acest sens.
Localizarea în Belceşti a unor investiţii noi constituie un obiectiv principal al
autorităţilor locale şi o nevoie evidentă, identificată la nivelul percepţiei publice.
Ar trebui pus un accent deosebit pe educaţia antreprenorială, încă de la nivelul şcolii
şi formării iniţiale care este un factor important pentru realizarea performanţei domeniului
economic.
De asemnea un factor important îl constituie şi forţa de muncă profesionalizată și
infrastructura modernă care sunt elemente care pot genera o valoare adăugată și o creștere
economică reală.
Infrastructura necesită îmbunătăţiri, de aceea investiţiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
 Siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
 Raportul valoarea investiţiei/efecte economico-financiare produse;
 Raportul valoare investiţiei/numărul beneficiarilor.
 Reducerea disparităţilor de dezvoltare între diferitele zone ale comunei, în special în
zonele limitrofe comunei.
Conex factorului economic, un alt punct important pentru creşterea atractivităţii
comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care ar putea să le ofere
comuna Belceşti, astfel încât, confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit.
Complementar acestui lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei, iar calitatea
vieţii va fi îmbunătăţită.
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CAPITOLUL III
PLANIFICARE STRATEGICĂ
COMUNA BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
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1. TIPURI DE STRATEGII

Principalele tipuri de strategii
promovate de instituţiile publice sunt:
 Strategii de dezvoltare sunt acele
documente realizate la nivel local,
judeţean, regional sau naţional prin care
sunt
stabilite
anumite
priorităţi,
prevăzute acţiuni pentru îndeplinirea lor
şi alocate resurse.
 Strategii de transformare sunt
acele documente care apar ca o necesitate
firească care decurge din noile condiţii
existente într-un domeniu distinct de
activitate. Strategia de transformare va
sta la baza elaborării tuturor celorlalte
strategii, concepţii, planuri de acţiune şi
de implementare dintr-un domeniu de
activitate.
Astfel de strategii apar cu
precădere în domeniul militar. De
exemplu, Strategia de transformare a
Armatei din România.
 Strategii de protecţie sunt acele
documente care apar din dorinţa de a fi
protejat cu privire la anumite evoluţii
neprevăzute ale domeniului de activitate.
Putem vorbi de Strategia de protecţie a
drepturilor de autor, Strategia Naţională
de Protecţie Civilă, etc.
 Strategii politice. Termenul de
„strateg politic” a fost inventat în Statele
Unite ca parte a unui proces prin care
tehnici de analiză şi cercetare sociologică
şi de manipulare mediatică utilizate în
marketingul comercial au fost transferate
în zona campaniilor electorale.

Orice partid politic are o strategie, în
care în mod obligatoriu apare scopul său:
cucerirea puterii.
Conceptul
de
dezvoltare
durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în
timp, pe parcursul mai multor decenii, în
cadrul
unor
dezbateri
ştiinţifice
aprofundate pe plan internațional şi a
căpătat valențe politice precise în
contextul globalizării.
În
istoria
recentă,
prima
semnalare a faptului că evoluțiile
economice şi sociale ale statelor lumii şi
ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi
separate de consecințele activităţii umane
asupra cadrului natural s-a făcut în
raportul din 1972 al Clubului de la Roma
intitulat Limitele creşterii (Raportul
Meadows).
Documentul sintetizează datele
privind evoluția a cinci parametri
(creşterea
populației,
impactul
industrializării,
efectele
poluării,
producția de alimente şi tendințele de
epuizare a resurselor naturale), sugerând
concluzia că modelul de dezvoltare
practicat în acea perioadă nu poate fi
susținut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre
om şi mediul natural a intrat în
preocupările comunităţii internaționale
începând cu prima Conferința a ONU
asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a
concretizat în lucrările Comisiei Mondiale
pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în
1985.
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Raportul
acestei
Comisii,
prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi
intitulat “Viitorul nostru comun” a oferit
prima definiție acceptată a dezvoltării
durabile ca fiind „o dezvoltare care
satisface nevoile generației actuale
fără a compromite şansele viitoarelor
generații de a-şi satisfice propriile
nevoi”.
Conceptul de dezvoltare durabilă
reprezintă rezultatul unei abordări
integrate a factorilor politici şi
decizionali, în care protecția mediului şi
creşterea economică pe termen lung sunt
considerate complementare şi reciproc
dependente.
De la acest punct, problemele
complexe ale dezvoltării durabile au
căpătat o dimensiune politică globală,
fiind abordate la cel mai înalt nivel la
Conferința Mondială pentru Mediu şi
Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro
(1992), la Sesiunea Specială a Adunării
Generale ONU şi adoptarea Obiectivelor
Mileniului (2000) şi la Conferința
Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de
la Johannesburg (2002).
S-au conturat, astfel, programe
concrete de acțiune la nivel global şi local
(Agenda 21 Locală) conform dictonului
„să gândim global şi să acționam local”.
În cadrul acestui proces au fost
adoptate o seamă de convenții
internaționale care stabilesc obligații
precise din partea statelor şi termene
stricte de implementare.

Acestea urmăresc schimbările
climatice, conservarea biodiversităţii,
protejarea fondului forestier şi zonelor
umede, limitarea folosirii anumitor
produse chimice, accesul la informații
privind starea mediului şi altele, care
conturează un spațiu juridic internațional
pentru aplicarea în practică a preceptelor
dezvoltării durabile.
Se recunoaşte, astfel, ca 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
suprafeței sistemelor forestiere tropicale
şi a zonelor umede, dispariția sau
periclitarea existenței 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 socioeconomice şi calităţii vieții oamenilor în
zone vaste ale planetei.
Conceptul de dezvoltare durabilă
are ca premisă constatarea că civilizația
umană este un subsistem al ecosferei,
dependent de fluxurile de materie şi
energie din cadrul acesteia, de stabilitatea
şi capacitatea ei de autoreglare.
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Politicile
publice
care
se
elaborează pe această bază, precum
prezenta Strategia Națională pentru
Dezvoltare
Durabilă
a
României,
urmăresc restabilirea şi menținerea unui
echilibru rațional, pe termen lung, între
dezvoltarea economică şi integritatea
mediului natural în forme înțelese şi
acceptate de societate.

Pentru România, ca stat membru
al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă
nu este una dintre opțiunile posibile, ci
singura perspectiva raționala a devenirii
naționale, având ca rezultat statornicirea
unei noi paradigme de dezvoltare prin
confluența factorilor economici, sociali şi
de mediu.

Fig. 1.1 Reprezentare grafică a întocmirii SDL

131 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

2. CONCEPTE

Planificarea este o activitate
orientată spre viitor prin care sunt
stabilite o serie de obiective şi a ceea ce
trebuie făcut pentru a atinge aceste
obiective. În urma planificării se pot lua
decizii cu privire la ce trebuie făcut, când
trebuie făcut, cum trebuie făcut şi cine
trebuie să o facă.
Planificarea şi controlul se află în
permanentă legătură.
Fără control, planificarea nu ar
putea fi implementată cu succes, în timp
ce fără planificare, activităţile de control
ar fi lipsite de direcţie.

Planificarea este un proces care nu
se încheie odată cu crearea unui plan, ci
continuă cu implementarea acestuia,
ţinându-se cont de faptul că, în etapa de
implementare şi control, planul poate
necesita îmbunătăţiri sau modificări
menite să îl facă mai eficient.
Controlul furnizează informaţii în
legătură cu eficienţa planurilor de acţiune
şi asigură date de intrare în noul proces
de planificare.

Fig 2.1 Relaţia planificării cu alte procese decizionale
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Dacă o comunitate nu are o
strategie bine definită, va fi obligată să
facă faţă evenimentelor zilnice pe măsură
ce acestea apar. Orice modificare va
reprezenta o provocare majoră.
Pe de altă parte, în condiţiile
existenţei
unei
strategii,
liderii
comunităţii şi comunitatea în ansamblul
ei au posibilitatea de a se concentra
asupra obiectivelor urmărite şi asupra
acţiunilor care trebuie făcute pentru
atingerea acestor obiective.
Astfel, prin urmărirea unor
obiective planificate iniţial, resursele din
cadrul unei comunităţi pot fi coordonate

şi orientate în mod eficient. Pe parcurs
pot apărea modificări, ajustări, însă
acestea
nu
modifică
substanţial
obiectivele şi acţiunile prevăzute
anterior.
Planificarea trebuie văzută ca fiind
un proces ciclic, repetitiv. Orice proces de
planificare
constă
în
stabilirea
obiectivelor, planificarea propriu zisă
pentru atingerea acestora, un proces de
autocontrol şi un sistem periodic de
revizuire, urmat de o evaluare a
rezultatelor şi de decizia de a reîncepe
exerciţiul de programare.

Fig 2.2. Ciclul de viaţa al unui process de planificare

133 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

3. DIMENSIUNILE PLANIFICĂRII
Orizontul temporal pentru care
este conceput un plan strategic este foarte
important, comunităţile putând opta
pentru planuri concepute pentru cel mult
un an (planuri pe termen scurt) până la
planuri concepute pentru cel puţin cinci
ani (planuri pe termen lung).
Dimensiunile planificării
 Pe termen scurt
 Pe termen lung
 Pe termen mediu
 De sus în jos
 De jos în sus
 Planificarea pe termen lung Planurile pe termen lung sunt cele care
acoperă aspect complex din viaţa unei
comunităţi şi care implică alocarea unor
resurse importante.
 Planificarea pe termen mediu Planurile pe termen mediu sunt
concepute de obicei pe unul până la trei
ani. În timp ce planurile pe termen lung
servesc drept îndrumare generală
derivate din procesul planificării
strategice, planurile pe termen mediu
sunt de obicei mai detaliate. Datorită
faptului că planurile pe termen lung
trebuie să ia în calcul un mare număr de
variabile, accentul cade în cadrul multor
comunităţi pe planurile pe termen mediu.
 Planificarea pe termen scurt Planurile pe termen scurt, la fel ca şi cele
pe termen mediu, derivă din cele pe
termen lung.

Au un orizont temporal de cel mult
un an şi au un impact mai mare asupra
activităţii zilnice a comunităţii decât
planurile pe termen mediu sau lung.
În funcţie de autorul demersului
de planificare avem de-a face cu
planificare de sus în jos şi planificare de
jos în sus, după cum urmează:
 Planificarea de sus în jos (top
down) - intervine atunci când ideea de a
planifica şi acţiunile cuprinse în planul
strategic provin de la nivele ierarhice
superioare şi se realizează pentru
planificarea la toate nivelele comunităţii.
Acest tip de planificare are anumite
carenţe deoarece chiar acţiunile care par
a fi cele mai reuşite pot eşua, datorită
faptului că nivelul ierarhic de vârf care
programează nu reuşeşte singur să ţină
cont de toate aspectele importante pentru
comunitate.
Planificarea de sus în jos asigură
unitate şi comunică viziunea unui anumit
nivel ierarhic, dar nu asigură întotdeauna
implicarea celor care trebuie să
implementeze ulterior acţiunile cuprinse
în planul de acţiuni.
Pentru a evita aceste probleme,
experţii recomandă implementarea unui
proces de planificare de jos în sus
(botoom-up).
În această viziune, nivelul ierarhic
superior exprimă ideile de care este
interesat (este cel care dă viziunea), iar
planificarea propriu-zisă este realizată de
responsabilii de sector sau liderii unui
grup de lucru tematic.
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Un avantaj al planificării de jos în
sus îl constituie creşterea sentimentului
de apartenenţă şi implicare al celor
responsabili cu planificarea.
Dezavantajul constă în faptul că,
dus la extreme, acest procedeu determină
o lipsă a coerenţei şi pierderea viziunii
unitare la nivelul comunităţii.
Procesul planificării strategice
solicită o atitudine pro-activă, dinamică şi
capacitate de adaptare la schimbări.
Despre acest proces putem spune că:


este strategic pentru că presupune
alegerea celei mai optime căi de a
răspunde evoluţiilor unui mediu dinamic;

este
sistematic
deoarece
presupune urmarea unui proces care este
în acelaşi timp centrat şi productiv;

implică alegerea unor priorităţi –
decizii asupra scopului şi mijloacelor atât
pe termen scurt, cât şi pe termen lung;

presupune
construirea
unei
înţelegeri
comune
şi
atragerea
persoanelor interesate în atingerea
misiunii.

Dimensiunea planificării – reprezentare grafică
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4. UTILIZAREA PLANIFICĂRII STRATEGICIE

În plan intern, planificarea
strategică este un proces de reflecţie şi
introspecţie care ne permite să:
 anticipăm schimbările în mediul
înconjurător;
 identificăm
ameninţările
şi
oportunităţile
existente
în
jurul
comunităţii;
 dezvoltăm strategii care să
folosească oportunităţile şi să evite
ameninţările;
 identificăm resursele pe care le
putem utiliza, acţiunile ce vor fi
întreprinse şi să determinăm impactul lor
în comunitate;
 alocăm resurse proporţional cu
importanţa prevăzută în planul de
acţiune.
Tot pe plan intern planificarea
strategică poate fi gândită ca instrument
de coordonare, dar şi ca un mijloc de
comunicare şi motivare.
Planificarea internă este un
instrument de coordonare care ne
poate ajuta să:
 definim orientările şi obiectivele
strategice ale comunităţii;
 determinăm priorităţile şi cele mai
potrivite acţiuni pe care la vom face pe
termen scurt şi mediu.
În ceea ce priveşte utilizarea
procesului de planificarea strategică ca un
mijloc de comunicare şi motivare
internă aceasta ne permite să:

 informăm membrii comunităţii
despre problemele cu care aceasta se
confruntă, dincolo de problemele
personale ale fiecăruia;
 stabilim împreună cu membrii
comunităţii calea optimă de utilizare a
resurselor umane, materiale şi de altă
natură.
În plan extern, planificarea
strategică este atât un proces de
interogare sistematică a mediului
extern, cât şi un instrument de dialog.
Este un proces de interogare
pentru că ne ajută să:
 înţelegem tendinţele ce au impact
asupra comunităţii;
 identificăm factorii care conduc
aceste tendinţe;
 evaluăm modul în care aceste
tendinţe
influenţează
dinamica
oportunităţilor şi ameninţărilor pentru
comunitatea noastră.
Planificarea este un instrument
de dialog dintre diferiţi factori de interes
şi comunitate pentru că ne ajută la:
 informarea asupra alegerilor
strategice, proiecte şi priorităţi;
 ajungerea la un consens în
problema perspectivelor de dezvoltare
ale comunităţii şi priorităţile acesteia;
 demonstrarea că orice membru al
comunităţii poate avea un rol efectiv în
dezvoltarea acesteia;
 stabilirea
unor
relaţii
de
parteneriat în urma unor analize a
competenţelor şi necesităţilor.

136 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

5. STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA
DURABILĂ A ROMÂNIEI
În anul 2008, a fost elaborată
Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă a României Orizonturi 20132020-2030 având ca motto ideea
“Menţine sănătos ceea ce te menţine
sănătos”, document aprobat prin H.G. nr.
1460 din 12 noiembrie 2008, publicată în
Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie
2008.
Strategia recomanda mecanisme
specifice la nivelul autorităţilor centrale,
locale dar şi la nivelul societăţii civile, sub
egida Academiei Romȃne, pentru
monitorizarea implementării obiectivelor
stabilite.

Documente
programatice
şi
strategii sectoriale elaborate pre- şi postaderare ca bazǎ de referinţă pentru
Strategia Naţională pentru Dezvoltare
Durabilă a României Orizonturi 20132020-2030:
 Tratatul de Aderare România –
Uniunea Europeană;
 Planul Naţional de Dezvoltare
2007-2013 (PND);
 Cadrul Strategic Naţional de
Referinţă 2007-2013 (CSNR);
 Programul Naţional de Reformă;
 Programul de Convergenţă;
 Strategie post-aderare a României;
 Raport asupra Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului.”

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ (SDD):
TEME, DOMENII, OBIECTIVE EU, OBIECTIVE RO
a. Teme inter şi trans sectoriale
1. Educaţie şi formare profesională
”Orizont 2013. Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi
asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă
şi incluziva.”
”Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă UE în
domeniul educației şi formării profesionale, cu excepta serviciilor în mediul rural şi pentru
grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.”
“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţǎmȃnt 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.”
2. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea
“Orizont 2013. Obiectiv naţional general: Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce
descriu structura şi performanţă sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare.”
“Orizont 2020. Obiectiv naţional general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul
principal al evoluţiilor ştiinţifice şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative;
apariţia unor centre de excelentă cu impact internaţional.”
“Orizont 2030. Obiectiv naţional general: Statornicirea principalelor elemente ale
societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la
realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltării durabile.”
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b. Provocări cruciale
1. Schimbările climatice şi energia curată
“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.”
“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 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.”
“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.”
2. Transport durabil

„Orizont 2013. Obiectiv naţional: Promovarea unui
sistem de transporturi în România care să faciliteze mişcarea în
„Obiectiv general SDD/UE: siguranţă, rapidă şi eficientă a persoanelor şi mărfurilor la
Asigurarea că sistemele de nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu standardele
transport să satisfacă nevoile europene.”
economice, sociale şi de mediu
„Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului
ale societăţii, reducând, în
mediu actual al UE în privinţa eficienţei economice, sociale şi de
acelaşi timp, la minimum
mediu a transporturilor şi realizarea unor progrese substanţiale
impactul lor nedorit asupra
în dezvoltarea infrastructurii de transport.”
economiei,
societăţii
şi
mediului.”
“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de
nivelul mediu al UE din acel an la toţi parametrii de bază ai
sustenabilităţii în activitatea de transporturi.”
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3. Producţie şi consum durabile
“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Gestionarea ecoeficiență 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.”

“Obiectiv general SDD/UE:
“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Decuplarea creşterii
Promovarea unor practici de
economice de degradarea mediului prin inversarea raportului
consum
şi
producţie
dintre consumul de resurse şi crearea de valoare adăugată şi
sustenabile.”
apropierea de indicii medii de performanţă ai UE privind
sustenabilitatea consumului şi producţiei.”
“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de nivelul
mediu realizat la acea dată de ţările membre UE din punctul de
vedere al producţiei şi consumului durabil.”
4. Conservarea şi gestionarea resurselor naturale
“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Reducerea
decalajului existent faţă de alte state membre le UE cu privire la
infrastructură de mediu, atât din punct de vedere cantitativ
cât şi calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente în
“Obiectiv general SDD/UE:
domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabilă şi cu
Îmbunatăţirea
gestionarii
respectarea principiului “poluatorul plăteşte”.
resurselor naturale şi evitarea
exploatării
lor
excesive,
„Orizont 2020. Obiectiv naţional: Atingerea nivelului
recunoaşterea
valorii mediu actual al ţărilor UE la parametrii principali privind
serviciilor
furnizate
de gestionarea responsabilă a resurselor naturale.”
ecosisteme.”
„Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea
semnificativă de performanţele de mediu ale celorlalte state
membre UE din acel an.”

„Obiectiv general SDD/UE:
Promovarea unor servicii
medicale de calitate în
condiţii de egalitate
şi
îmbunătăţirea
protecţiei
impotriva ameninţărilor la
adresa sănătăţii.”

5. Sănătatea publică
„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.”
„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.”
“Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea deplină la
nivelul mediu de performanţă, inclusiv sub aspectul finanţării
serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE.”
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6. Incluziunea demografiei 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 că o condiţie a
bunăstării
individuale
durabile.”

“Orizont 2013. Obiectiv naţional: Crearea unui cadru
legislativ, institutional şi participative 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.”
“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Promovarea
consecvenței, în noul cadru legislativ şi instituţional, a normelor
şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de
şanse şi sprijinirea activǎ a grupurilor defavorizate; punerea în
aplicare, pe etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind
populaţia şi fenomenele migratorii.”
“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
“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
“Obiectiv general SDD/UE: şi modalităţilor de acţiune, şi alocarea în acest scop a circa 0,25%
Promovarea
activă
a
din venitul naţional brut (VNB) în 2013 şi 0,33% în 2015, cu ţinta
dezvoltării durabile la nivel
intermediară de 0,17% din VNB în 2010.”
global şi asigurarea punerii
de acord a politicilor interne
“Orizont 2020. Obiectiv naţional: Conturarea domeniilor
şi externe ale Uniunii specifice de aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în
Europene
cu
principiile România în slujba asistentei pentru dezvoltare, şi alocarea în
dezvoltării
durabile
şi acest scop a circa 0,50% din venitul naţional brut.”
angajamentele sale în această
privinţă.”
“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.”
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6. PRINCIPII ŞI OBIECTIVE – STRATEGIA DE
DEZVOLTARE DURABILĂ
Conceptul
de
„dezvoltare
durabilă”, a luat naştere din necesitatea
găsirii răspunsurilor la întrebări
precum:
 Cum putem concilia progresul
economic şi social fără a pune în pericol
echilibrul natural al planetei?
 Cum putem repartiza bogăţia
între ţările dezvoltate şi cele mai puţin
dezvoltate?
 Cum putem asigura un trai decent
unui număr însemnat de milioane
oameni aflaţi în pericol, în regiunile în
care planeta suferă în urma exploatărilor
excesive a resurselor naturale?
 Cum putem acţiona în vederea
asigurării generaţiilor viitoare unui
biosistem sănătos?”
Principiile Strategiei pentru
Dezvoltare Durabilă a Uniunii
Europene:
 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;
 Coerența 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”.
Obiective ale Strategiei pentru
Dezvoltare Durabilă a Uniunii
Europene:
 Protecţia mediului, prin măsuri
care să permită disocierea creşterii
economice de impactul negativ asupra
mediului;
 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.
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7. MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE

Etapa
de
implementare,
monitorizare şi control reprezintă
sistemul de realizare a proiectelor,
programelor şi politicilor prevăzute în
strategie şi de colectare şi raportare a
informaţiilor
asupra
defăşurării
proiectelor şi asupra succesului şi
impactului
acestora
relative
la
dezvoltarea comunităţii.
Scopul monitorizării şi evaluării
implementării strategiei:
 evaluarea atingerii obiectivelor în
timp util şi în bugetul alocat;
 constatarea durabilităţii proiectelor
implementate.
Succesul realizării unei strategii
depinde în mare măsură de participarea
tuturor locuitorilor la procesul de
implementare şi monitorizare a acesteia.
În
procesul
implementării
prezentei strategii vor fi implicaţi mai
mulţi
actori,
fiecare
urmând
responsabilităţi
bine
determinate,
îndeplinind rolul de implementator sau
de control al proiectelor planificate.
În plan instituţional principalii
actori locali ai implementării strategiei
vor fi:
 administraţia locală (Consiliul Local,
Primarul, Primăria);
 agenţii economici;
 societatea civilă;
 locuitorii comunei;
 structuri
externe
(instituţii
judeţene).

Etapa
de
implementare,
monitorizare şi control cuprinde în
principal 5 etape:
A. Adoptarea
În cadrul acestei etape strategia
va fi supusă dezbaterilor publice. În
urma dezbaterilor se vor opera
recomandările primite şi strategia va fi
înaintată Consiliului Local în vederea
aprobării.
B. Implementarea
În cadrul acestei etape se vor
realize acţiunile, activităţile, măsurile şi
proiectele concrete de implementare.
Fiecare proiect va conţine obiective
stricte, planul activităţilor necesare,
perioada de desfăşurare, persoanele
responsabile în proiect şi partenerii
implicaţi în realizarea proiectului,
sursele de finanţare.
C. Monitorizare
Echipa de implementare va
evalua aspecte, precum: activităţi,
rezultate,
buget,
patrimoniu,
performanţele personalului angajat şi
implicit a autorităţii locale (organizaţia
în sine), ipotezele formulate iniţial.
Monitorizarea se va efectua pe
categorii:
activitatea,
informaţia
necesară, colectarea informaţiei, modul
în care a fost folosită informaţia,
ritmicitatea
folosirii
informaţiei,
persoana care a cules informaţia.
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Monitorizarea
implementării
proiectelor se va efectua prin
intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial.
În cazul înregistrării unor devieri
în procesul de implementare se vor lua
măsuri de corectare.
Monitorizarea implementării se
va realiza de o structură de evaluare care
va avea în componenţă reprezentanţii
tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare.
Structura aparatului de monitorizare va
fi următoarea:
 comitet de coordonare pentru
implementarea, monitorizarea şi
evaluarea strategiei;
 comisii organizate pe direcţii de
dezvoltare;
 secretariat.
Responsabilităţile de bază sunt:
 planificarea
implementării
acţiunilor;
 elaborarea şi promovarea deciziilor
privind acţiunile de implementare;
 coordonarea
activităţilor
de
implementare a acţiunilor şi
proiectelor;
 coordonarea activităţilor de atragere
a surselor financiare în scopul
realizării problemelor identificate;
 monitorizarea implementării;
 elaborarea
rapoartelor
şi
prezentarea lor către consiliul local;

 acordarea consultanţei tehnice şi
consultative în toate domeniile;
 elaborarea şi dezbaterea proiectelor
prioritare;
 analiza deciziilor privind problemele
comunităţii locale;
 elaborarea şi iniţierea modificărilor
în strategie;
 elaborarea studiilor şi proiectelor de
dezvoltare.
D. Evaluarea implementării
strategiei
Se vor analiza indicatorii de
implementare. Fiecare proiect stabilit va
avea anumiţi indicatori de implementare
şi, funcţie de complexitatea unui proiect,
se vor efectua evaluări intermediare, pe
faze de implementare.
E. Analiza impactului
Această analiză apreciază dacă
proiectul răspunde politicilor formulate,
modul cum influenţează criteriile de
performanţă
privind
dezvoltarea
eficientă a comunei.
Se vor efectua studii de impact de
specialitate inaintea începerii unui
proiect sau la o anume perioadă de timp
după finalizarea proiectului.
Etapa
de
implementare,
monitorizare şi evaluare oferă atât
permanent, cât şi periodic un raport
asupra stadiului de implementare a
proiectelor.
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CAPITOLUL IV
DIRECŢII DE ACŢIUNE
COMUNA BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
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1. OBIECTIVELE STRATEGICE DE DEZVOLTARE LOCALĂ

1.

Obiectiv strategic
Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării economice - agriculturii,
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Direcții de acțiune:
1.1 Dezvoltarea infrastructurii existente, eficientizarea reţelei de transport
inclusiv pentru crearea condițiilor de dezvoltare antreprenorială;
1.2 Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării asociaţiilor agricole,
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Obiectiv strategic
2.
Îmbunătățirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de
viață sporit al populației.
Direcții de acțiune:
2.1 Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educație, sănătate şi sociale în
scopul asigurării accesului populației la unități modernizate şi dotate conform
standardelor;
2.2 Crearea şi dezvoltarea de noi servicii şi îmbunătățirea calității serviciilor
sociale existente, care să răspundă nevoilor în creştere a populației;
Obiectiv strategic
3.
Valorificarea patrimoniul cultural – istoric şi natural în vederea
valorificării potențialului turistic.
Direcții de acțiune:
3.1 Reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural – istoric în vederea creşterii
gradului de atractivitate al acestuia;
3.2 Valorificarea potențialului turistic natural al comunei şi dezvoltarea de servicii
specifice.
4.

Obiectiv strategic
Asigurarea protecției şi calităţii mediului în vederea creşterii standardului
de viață al locuitorilor.

Direcții de acțiune:
4.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură - apă şi canalizare;
4.2 Crearea şi dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al
deşeurilor la nivelul comunității;
Obiectiv strategic
5.
Creşterea capacității administraţiei publice locale de a implementa
reforma administrativă şi integrarea comunei în ansamblul regional.
Direcții de acțiune:
5.1 Dezvoltare unor structuri parteneriale între entități publice și private;
5.2 Dezvoltarea spiritului civic și participarea activă a cetăţenilor la viața
comunității.
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2. DIRECŢII DE ACŢIUNE. OBIECTIVE.
OBIECTIV
1. Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării economice - agriculturii,
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Direcții de acțiuni
Proiecte/Măsuri
 Reabilitare şi modernizare infrastructura de drumuri
comunale, sǎteşti şi de exploatație agricolǎ;
 Ameliorare prin împădurire a terenurilor agricole degradate;
 Stimularea asocierii agricultorilor;
 Investiţii în sistemul de irigaţii;
 Stimularea agriculturii ecologice;
 Încurajarea înfiinţării unor miniferme zootehnice;
 Dezvoltarea reţelei de colectare a produselor animaliere şi
agricole (lapte, fructe, legume, miere, etc);
 Realizare piațǎ de desfacere agroalimentarǎ
 Dezvoltare sector IMM care să valorifice resurse locale;
 Acordarea de facilităţi, conform legilor în vigoare,
investitorilor;
 Sprijinirea dezvoltării micilor producători locali;
 Susţinerea parteneriatelor de tip public privat;
 Elaborarea unei strategii de atragere investitori în comuna
1. Constituirea unui mediu
Belceşti;
favorabil
dezvoltării  Susţinerea activităţilor de promovare a produselor şi
economice
agriculturii,
serviciilor agenţilor economici locali;
întreprinderilor mici şi mijlocii  Facilitarea accesului agenţilor economici la informaţii şi
consultanţă de specialitate în vederea dezvoltării unei afaceri;
2. Constituirea unui mediu  Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea
favorabil
dezvoltării
dezvoltării unei culturi antreprenoriale în rândul agenţilor
asociaţiilor agricole
economici locali;
 Sprijinirea tinerilor fermieri;
 Stimularea procesului de asociere a producătorilor agricoli şi
crescătorilor de animale pentru creşterea competitivităţii
acestor activităţi economice;
 Susţinerea implementării unor forme de agricultură ecologică;
 Înfiinţarea de unităţi de prelucrare a produselor agricole de
bază;
 Dezvoltarea facilităţilor de depozitare şi desfacere a
produselor agro-alimentare;
 Stimularea modernizării exploataţiilor agricole prin
achiziţionarea de utilaje şi echipamente performante.
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OBIECTIV
2. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii de educație, sănătate şi socială în scopul
asigurării accesului populației la unități modernizate şi dotate.

2.1Reabilitarea, modernizarea
infrastructurii de educație,
sănătate şi sociale, în scopul
asigurării accesului populației
la unități modernizate şi
dotate conform standardelor;
2.2 Crearea şi dezvoltarea de
noi servicii şi îmbunătățirea
calității serviciilor sociale
existente, care să răspundă
nevoilor
în
creştere
a
populației;

 Amenajare baza sportivă, terenuri de sport;
 Reabilitare, modernizare şi construire instituții școlare în
comună;
 Îmbunătățirea/dotarea bazei materiale a unităților de
învățământ din comună;
 Dezvoltarea serviciilor medicale/stomatologice în comuna
Belceşti;
 Eficientizarea energetică a clădirilor instituţiilor de învăţământ
din comună;
 Sprijinirea demersurilor de formare continuă ale cadrelor
didactice;
 Susţinerea participării elevilor la competiţii naţionale şi
internaţionale;
 Susținerea elevilor cu rezultate școlare deosebite pentru
continuarea studiilor;
 Acordarea de burse de sprijin pentru elevii care provin din
medii defavorizate;
 Sprijinirea activităţilor extracuriculare, sportive şi culturale;
 Susţinerea înfiinţării unor forme de învǎțǎmȃnt profesionalşcoli de arte şi meserii;
 Implementarea unor programe de tip “after school”;
 Amenajarea de spaţii de agrement şi petrecere a timpului liber;
 Înființarea unor servicii sociale specializate (centru de zi
pentru persoane vârstnice, centre de zi pentru copiii aflați în
dificultate) în satele comunei;
 Modernizarea serviciilor de ordine publică;
 Stimularea dezvoltării sectorului de servicii turistice şi de
agrement;
 Implementarea unor programe de consiliere, orientare şi
reorientare a carierei pentru tineri şi adulţi;
 Consultarea reprezentaţilor mediului de afaceri pentru
corelarea ofertei de formare cu cerinţele specifice de pe piaţa
muncii;
 Sprijinirea acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei
pentru sănătate;
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OBIECTIV
3. Dezvoltarea potențialului turistic prin promovarea patrimoniului
cultural – istoric şi natural.
 Reabilitarea/restaurarea clădirilor cu valoare istorică din
comuna Belceşti;
 Stimularea dezvoltării sectorului de servicii turistice şi de
agrement;
 Încurajarea şi atragerea întreprinzătorilor în turism şi
3.1 Reabilitarea şi conservarea
agroturism;
patrimoniului cultural – istoric
 Susţinerea de activităţi de informare şi instruire în vederea
în vederea creşterii gradului de
dezvoltării unei culturi antreprenoriale în rândul agenţilor
atractivitate al acestuia;
economici locali;
 Elaborarea unei strategii de promovare turistică;
3.2 Valorificarea potențialului
 Promovarea formelor de turism cultural, ecologic şi a
turistic natural al comunei şi
agroturismului;
dezvoltarea
de
servicii
 Promovarea imaginii comunei Belceşti;
specifice;
 Organizarea de evenimente cultural-artistice şi sportive cu
impact regional, naţional şi internaţional;
 Susţinerea iniţiativelor de afaceri vizând accesul la modalităţi
alternative de agrement şi petrecere a timpului liber.
OBIECTIV
4. Asigurarea protecției şi calităţii mediului în vederea creşterii
standardului de viață al locuitorilor.
 Ȋnființare proiect de canalizare în toate satele componente
comunei Belceşti;
 Amenajarea canalelor colectoare de ape pluviale pe teritoriul
comunei pentru prevenirea inundațiilor;
 Ȋnființare rețea de alimentare cu gaz a comunei;
 Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea ilegală a
deşeurilor menajere şi din construcţii;
 Derularea de campanii de informare şi conştientizare a
4.1 Dezvoltarea sistemelor
populaţiei privind importanţa colectării selective a deşeurilor;
integrate de infrastructură –
 Implementarea unor măsuri de protecţie a suprafeţelor de
apă şi canalizare;
păduri existente;
 Înfiinţarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor la
4.2 Crearea şi dezvoltarea unui
nivelul comunei în parteneriat cu comunele învecinate;
sistem integrat eficient de
 Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public prin
management al deşeurilor la
valorificarea resurselor regenerabile şi implementarea de
nivelul comunității;
soluţii care asigură reducerea consumului de energie;
 Reabilitarea termică şi creşterea gradului de independenţă
energetică a clădirilor publice;
 Facilitarea accesului populaţiei, inclusiv prin activităţi de
informare, la programe şi finanţări prin care se susţin
investiţiile individuale/de mica anvergură în echipamente de
producere a energiei electrice/termice din surse curate;
 Investiții în producerea energiei regenerabile solare și eoliene;
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OBIECTIV
5. Creşterea capacității administraţiei publice locale de a implementa
reforma administrativă şi integrarea comunei în ansamblul regional.
 Extinderea reţelei informatice, dotarea cu programe de
specialitate și dezvoltarea sistemului de comunicare;
 Realizarea unor schimburi de experienţă cu alte comunităţi
rurale din judeţ, ţară şi străinătate;
 Înfrăţire între cetăţenii din comuna Belceşti cu alte comune din
5.1 Dezvoltarea spiritului civic
Uniunea Europeană;
și participarea activă a
 Organizare programe de reconversie profesională, recalificare
cetăţenilor
la
viața
şi perfecţionare;
comunității;
 Informarea şi consultarea cetăţenilor privind tot ce privește
viața comunității;
5.2 Dezvoltare unor structuri
 Achiziţionarea de utilaje și echipamente pentru serviciul public
parteneriale între entități
de gospodărire comunală şi pentru situaţii de urgenţă;
publice și private;
 Înfiinţarea unui birou special de accesare programe cu
finanţare externă;
 Organizarea și promovarea unor activități culturale de interes
pentru comunitate.
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3. PROIECTE PRIORITARE PENTRU COMUNA BELCEŞTI

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sursa de finanţare
preconizată

Tip proiect

Asfaltarea drumurilor comunale
Modernizare drumuri locale în
comuna Belceşti
Modernizare drumuri de exploataţie
agricolă

Alei pietonale și treceri de pietoni;
Piste pentru biciclişti
Dotarea Serviciului public pentru
gospodărire comunală
Modernizare şi extindere sediu
Serviciu de Gospodărire comunală
Ȋnființarea şi extinderea rețelei de

7.

alimentare cu apă și canalizare în
satele comunei Belceşti

8.

9.

10.

Ȋnființarea rețelei de alimentare cu
gaz a comunei
Modernizarea şi extinderea rețelei
de iluminat public
Extinderea şi modernizarea rețelei
de iluminat casnic

150 / 179

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Administratia Fondului pentru
Mediu
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Administratia Fondului pentru
Mediu
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene – FEADR
Surse private
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Surse private

Termen
pentru
realizarea
proiectului
2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024
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Construire şi reabilitare școli,
11.

grǎdinițe, construire centru de zi
pentru copii

12.

Modernizare Cămin Cultural
Amenajare săli de sport și terenuri

13.

de sport în satele comunei;
Amenajare Bază sportivă
Înfiinţare dispensar medical şi

14.

serviciu de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice;
Amenajarea de parcuri şi locuri de

15.

joacă în satele componente ale
comunei

16.

Puncte de colectare selectivă a
deșeurilor, platforme gunoi

17.

Reabilitare lăcașe de cult

18.

Modernizare sediu primărie
Înființarea unei forme de învățământ

19.

pentru profesionalizare (de arte și
meserii)
Amenajare piațǎ de desfacere

18.

agroalimentarǎ şi târguri de profil
agrare şi zootehnice

20.

Realizare poduri, podețe şi punți
pietonale
Construire sediu pentru serviciul

21.

public de situații de urgențǎ şi
achiziția de utilaje specifice
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Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR Surse
private
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene – FEADR
Surse private
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR
Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024

Fonduri locale /Fonduri judeţene
Fonduri guvernamentale
Fonduri europene - FEADR

2019 - 2024
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4.
MONITORIZAREA. EVALUAREA PROCESULUI
DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

Pentru
a
urmări
eficienţa
obiectivelor stabilite în cadrul Planului
Strategic este nevoie de o monitorizare
permanentă şi de evaluarea rezultatelor
activităţilor întreprinse.
Întrucât Planul Strategic este
conceput pe o perioadă de cinci ani
obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, în
funcţie de priorităţi, pe baza unui Plan de
acţiune anual.
Evaluarea Planului Strategic se va face
prin intermediul unor indicatori, iar
monitorizarea prin întocmirea de rapoarte
trimestriale şi anuale.
Planul Strategic va fi implementat
prin intermediul unui Plan de Acţiune
întocmit anual.
 Fiecare activitate, care a fost
planificată pentru anul în curs, este
împărţită în mai multe acţiuni;
 La fiecare acţiune se va specifica
rezultatul aşteptat;
 Vor fi precizaţi indicatori pentru
îndeplinirea acţiunii;
 Se va specifica cine va fi
responsabil de aducerea la îndeplinire a
acţiunii;
 Se va specifica timpul estimat
pentru aducerea la îndeplinire a acţiunii;
 Se va specifica sursa de finanțare.
Strategia va fi monitorizată prin
intermediul unor rapoarte întocmite de
către angajaţii Administratiei Publice
Locale.

În raport se va preciza:
 stadiul în care se află diversele
acţiuni programate pentru perioada pe
care se face raportarea;
 problemele/piedicile întȃmpinate;
 revizuirea acţiunilor, acolo unde
este cazul;
 timpul estimat până la îndeplinirea
acţiunilor;
 alte aspecte.
Pe baza rapoartelor întocmite, la
sfârşitul anului se va întocmi un raport
anual privind Planul de Acţiune.
Strategia va fi evaluată anual
prin intermediul:
 rapoartelor de monitorizare;
 unui raport privind gradul de
atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul
de Acţiune, raport întocmit de către un
angajat al compartimentului;
 organizarea unei întâlniri anuale, la
care va participa personalul, partenerii,
reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai
comunităţii, unde vor fi comunicate şi
evaluate
rezultatele
implementării
Planului de Acţiune.
 Implementarea Planului Strategic
şi implicit a Planului de Acţiune, se face cu
participarea
tuturor
serviciilor
şi
compartimentelor
instituţiei,
a
personalului,
a
partenerilor,
a
beneficiarilor şi a altor factori interesaţi
din comunitate.
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Monitorizarea
şi
evaluarea
Planului Strategic şi a Planului de
Acţiune se face de către conducerea
instituţiei (primar, viceprimar, secretar).
În funcţie de rezultatele evaluării şi
monitorizării şi în acord cu modificările
legislative Planul Strategic poate fi
revizuit.
Implementarea
strategiei
de
dezvoltare este în strânsă legătură cu
zonele învecinate și respectiv cu teritoriul
administrativ al comunităţilor învecinate.
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei
Belceşti va fi monitorizată prin
intermediul unor rapoarte anuale
elaborate
de
către
personalul
administraţiei publice locale.
Raportul de monitorizare va
include:
 Stadiul de implementare al
diverselor proiecte incluse în Strategia de
Dezvoltare.
 Problemele
identificate
pe
componente din portofoliul de acțiuni
incluse în Strategia de Dezvoltare.
Monitorizarea
şi
evaluarea
strategiei de dezvoltare sunt procese care
se derulează continuu, în vederea
asigurării unei corelări cât mai puternice
între documentul de planificare strategică
şi realităţile existente în comunitate.

O modalitate complementară de
monitorizare şi evaluare a strategiei de
dezvoltare
durabilă
o
reprezintă
introducerea
în
regulamentul
de
organizare şi funcţionare a Consiliului
Local Belceşti a unei proceduri de
asigurare a conformităţii între Hotărârile
de Consiliu Local şi Strategia de Dezvoltare
Durabilă.
Astfel, în cadrul referatului de
specialitate/expunerii de motive necesare
pentru orice hotărâre de Consiliu Local
poate fi introdusă obligativitatea de a
menţiona căror obiective sau măsuri din
strategia de dezvoltare se subscrie
proiectul de hotărâre de consiliu local. O
astfel de relaţie nu trebuie să impieteze
asupra votului consilierilor locali.
De cealaltă parte, o astfel de
procedură ar avea, printre altele,
următoarele consecinţe:
 Ar permite consilierilor locali să
evalueze proiectele de hotărâre de consiliu
local şi din punctul de vedere al corelării
cu strategia de dezvoltare durabilă.
 Ar facilita în mare măsură
elaborarea
raportului
anual
de
monitorizare
de
către
personalul
primăriei.
În cazul unui număr mare de
hotărâri de consiliu local care nu se
subscriu obiectivelor strategiei, este
evidentă
nevoia
reconsiderării
obiectivelor sau a măsurilor incluse în
documentul de planificare.
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5.

POTENŢIALE SURSE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

Pentru a putea atinge obiectivele strategice identificate mai sus este necesară
îndeplinirea următoarele condiţii:
 cunoaşterea oportunităţilor de finanţare nerambursabile active, destinate
mediului rural;
 cunoaşterea legislaţiei din domenii orizontale, precum ajutorul de stat, achiziţiile
publice, protecţia mediului;
 implementarea de proiecte care corespund direcţiilor şi obiectivelor propuse în
Strategie;
 evaluarea periodică şi actualizarea tendinţelor de dezvoltare locale, regionale,
naţionale sau chiar europene.
Obiectivele de dezvoltare a comunei Belceşti, stabilite în Strategie, pot fi
îndeplinite atât prin finanţare disponibilă la nivel local, cât şi prin accesarea de finanţări
nerambursabile naţionale şi europene, pe baza unor proiecte concrete.
Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare ale Uniunii
Europene (UE), gestionate de Comisia Europeană şi care acţionează în scopul diminuării
disparităţilor de ordin economic şi social existente între regiunile Uniunii. Sunt sprijinite
investiţiile în educaţie, cercetare, agricultură, infrastructură de bază, dezvoltarea IMMurilor şi dezvoltarea zonelor rurale.
Fondurile structurale ale Uniunii Europene sunt:
 Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
 Fondul Social European (FSE);
În România, Fondurile structurale pot fi accesate prin intermediul următoarelor
Programe Operaţionale:
 POR – Programul Operațional DEZVOLTARE REGIONALĂ;
 POCU – Programul Operațional CAPITAL UMAN;
 POC – Programul Operațional COMPETITIVITATE;
 POIM – Programul Operațional INFRASTRUCTURA MARE;
 POAT – Programul Operațional ASISTENȚĂ TEHNICĂ;
 POCA – Programul Operațional CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ;
 POAD – Programul Operațional AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE.
 PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
 POP – Programul Operaţional Pescuit
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală: Conform viziunii de dezvoltare,
direcţiilor de acţiune şi obiectivelor propuse în Strategie, principala sursă de finanţare
pentru proiectele din comuna Belceşti poate fi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Obiectivul general al PNDR este creşterea competitivităţii sectoarelor agroalimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii
vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea
iniţiativelor de dezvoltare locală.
Programe finanţate de la bugetul de stat: Pe lângă fondurile europene, de la
bugetul de stat se finanţează sau se co-finanţează, prin diverse programe ale AFM,
Minsterul Mediului, PNDL: infrastructură: drumuri, alimentari cu apǎ si canalizǎri,
infrastructură şcolară, protecţia mediului.
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6.

CONCLUZII

Dezvoltarea comunei Belceşti este în strânsă legătură cu capacitatea comunităţii
locale de a se implica activ şi constant în realizarea obiectivelor strategice.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Belceşti pentru perioada 2019 - 2024
va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor
stabilite vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil
pentru existenţa viitoare a comunei.
Operaţionalizarea direcţiilor de acţiune a dus la formularea unor măsuri care
urmează să fie implementate atât de administraţia publică locală, acolo unde are
competenţă, dar şi de către orice organizaţie publică sau privată al cărei domeniu de
competenţă se intersectează cu măsurile propuse.
Măsurile propuse vor fi implementate printr-un singur proiect sau printr-o serie de
proiecte finanţate din surse diverse (resursele proprii ale localităţii, finanţări de la bugetul
judeţean/naţional sau programe comunitare) precum şi în funcţie de caracteristicile
fiecărei surse în parte, poate aborda printr-o cerere de finanţare una sau mai multe măsuri.
Aşa cum a fost menţionat anterior, măsurile rezultate din operaţionalizarea
direcţiilor strategice de acţiune şi a obiectivelor specifice pot fi implementate prin
intermediul unor proiecte locale asumate de administraţia publică (ex. Hotărâri de Consiliu
Local), de mediul privat (prin intermediul unor demersuri individuale sau în parteneriat
care au impact pozitiv la nivelul comunităţii locale) sau prin intermediul unor proiecte
implementate de alte instituţiile publice sau organizaţii private.
Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare
nerambursabilă care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine
realizarea tuturor obiectivelor propuse.
Obiectivul principal este modernizarea şi extinderea infrastructurii de drumuri,
apǎ-canal şi atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă, fapt prevăzut de
administraţia locală şi susţinut cu fermitate de comunitatea locală.
Un alt obiectiv important este finalizarea unor investiții, aducând comuna la un
standard ridicat, cât şi dezvoltarea zonei agricole, susţinerea sectorului zootehnic, a
activităţilor private în vederea dezvoltǎrii potenţialului economic al zonei.
Provocarea la care trebuie să răspundă administraţia publică şi întreaga
comunitate este aceea de a genera un ritm constant de dezvoltare economică, care să
servească bunăstării locuitorilor comunei.
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Din acest motiv reţeaua tehnico – edilitară, instituţiile publice, înstituţiile de
învăţământ precum şi zonele de agrement şi relaxare trebuie să rămână o prioritate pentru
comuna Belceşti.
În acelaşi timp, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi zootehnic, susţinerea
sustenabilă a economiei, dezvoltarea sectorului antreprenorial, revitalizarea tradiţiilor
locale, promovarea patrimoniului cultural, revitalizarea comunităţii şi dezvoltarea
sentimentului de apartenenţă la comunitate sunt importante direcţii de dezvoltare locală.
Comuna Belceşti se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime mare,
cu profil terţiar, predominant cu activitate economică în domeniul comerţului, cu resurse în
care se disting pădurile, solurile pentru agricultură, cu potenţial demografic ridicat.
Comuna Belceşti va asigura în continuare funcţia de locuire a populaţiei, intravilanul
propus satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de locuinţe şi
funcţiuni complementare.
Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a
tuturor activităţilor specifice spaţiului rural, cu resurse mari de forţă de muncă, dar cu un
potenţial ridicat al resurselor umane cu grad de vitalitate ridicat.
Habitatul şi echipările tehnico-ediliare sunt într-o permanentă modernizare şi
extindere datorită eforturilor depuse de autorităţile locale care prin accesarea diferitelor
fonduri guvernamentale, fonduri structurale şi fonduri de la bugetul local prin care
implementează diferite proiecte pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor
comunei.
Sunt necesare precauţii privitoare la posibilitatea producerii unor fenomene ce ţin
de riscurile naturale, în special alunecări de teren şi inundaţii datorită zonei de luncă a
râului Bahlui.
Activităţile industriale productive sunt relativ slab reprezentate în structura
activităţilor economice ale comunei.
Diversificarea activităţilor în teritoriu rămâne o problemă care trebuie rezolvată
prin crearea de noi locuri de muncă în cadrul economiei rurale neagricole. Aceasta este
indispensabil legată de stimularea spiritului antreprenorial şi inovativ al locuitorilor, de
instruirea corespunzătoare şi de existenţa unor reţele comerciale adecvate.
În zonă s-au păstrat foarte multe de tipuri de meşteşuguri până în prezent, însă sunt
practicate în gospodării la scară mică şi nu creează venituri suficiente.
Patrimoniul cultural etnografic este bogat, iar obiceiurile şi tradiţiile străvechi pot
fi păstrate şi promovate în rândul tinerilor prin cooperarea organizaţiilor culturale din
teritoriu în parteneriate cu instituţiile publice, cu ajutorul populaţiei vârstnice.
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Protejarea moştenirii rurale este extrem de importantă, fiind necesare modalităţi
inovative de promovare a satelor, cu un efect pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu
beneficii pentru populaţie.
Se impune diversificarea activităţilor în direcţia activităţilor pentru sănătate,
integrare socială, agricultură sprijinită de comunitate şi educaţie cu privire la mediu şi
alimentaţie, activităţi care să implice diferiţi actori locali preocupaţi de realizarea
obiectivelor şi priorităţilor politicii de dezvoltare rurală.
În vederea evitării depopulării şi ridicării nivelului de trai, sunt necesare investiţii în
crearea, îmbunătăţirea şi extinderea tuturor tipurilor de infrastructură la scară mică,
investiţiilor în domeniul energiei din surse regenerabile şi al economiei de energie,
îmbunătăţirea şi extinderea serviciilor locale de bază destinate populaţie rurale, inclusiv a
celor de agrement şi culturale şi a infrastructurii aferente, îmbunătăţindu-se astfel
facilitarea accesului populaţiei la serviciile de sănătate, educaţie, sociale, culturale şi de
recreere.
Restructurarea sectorului agricol poate avea un impact important asupra
economiei teritoriului, având în vedere că agricultura este una dintre cele mai importante
activităţi şi o sursă esenţială de venit pentru gospodăriile de pe teritoriul comunei Belceşti.
Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui
susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de
finanţări nerambursabile prin fonduri de dezvoltare regională (FEDER, FNDR) şi fonduri
structurale.
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ANEXA – AGENŢI ECONOMICI DE PE RAZA COMUNEI BELCEŞTI
SECTOR ECONOMIC PRIMAR – AGRICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ
NR.
CRT.
1

DENUMIRE
VASILACHI GH.
CONSTANTIN PFA

2

BALMUŞ MIHAI PFA

3

PAN-AGRICOLA SRL

ADRESĂ
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 4, Scara A, Etaj 1, Ap.
1, Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Etaj 1, Ap. biroul 4, Jud.
Iaşi

4

BOLOHAN MIHAI PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

5

MELENCIUC I.
CONSTANTIN PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

6

CIDIEFFE SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
în cadrul pavilionului
administrativ, biroul nr 4,
Jud. Iaşi

7

MELENCIUC VASILE
PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

8

SAMIAGRO SRL

9

NECULCIA GIORGIANA
PFA

10

SIMION T. MIHAELA
PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

11

MUNTEANU D.
GEORGEL PFA

12

CĂSĂPIU ION PFA

13

MATASARU AL.
ALEXANDRU PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Văleni, Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

14

SĂNDULACHE
GHEORGHE PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti
Jud. Iaşi

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 22, Scara B, Etaj 2, Ap.
7, Jud. Iaşi
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COD CAEN
0149 - Creşterea altor animale
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0146 - Creşterea porcinelor
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0149 - Creşterea altor animale
0149 - Creşterea altor animale
0149 - Creşterea altor animale
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
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15

FIDAGRO SERVICE SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

16

GOREA ŞTEFANIAROXANA II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

17

AGRICOLA-IULIUSCOM SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
camera 5, Etaj 1, Ap. biroul
3, Jud. Iaşi

18

SILVER 2005 SRL

Com. Belceşti, extravilan,
nr. cadastral 31-C7 ,Jud.
Iaşi

19

HOLERĂ IONUŢ-ALIN
PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

20

MURARAŞU MIHAI
PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 22, Scara B, Etaj 1, Ap.
2, Jud. Iaşi

21

AGROSERV INVEST
SRL

Municipiul Iaşi, Str.
RUFENI, Nr. 33, Bloc Corp
C1, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. REDIU
TATAR, Nr. 8, Bloc 482,
Scara B, Etaj 7, Ap. 30, Jud.
Iaşi
Loc. Târgu Frumos, Oraş
Târgu Frumos, Str. 1 MAI,
Bloc V2, Scara A, Etaj 3, Ap.
8, Jud. Iaşi

22

AGROMEC BELCESTI
SA

23

PAN UNIVERSAL SRL

24

PRALEA GH. MIHAI
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

25

ŞUHAN IULIANGHEORGHE PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

26

BORHAN MARIA PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

27

MIHĂILĂ GH. ELENA
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

28

PRINCOSCHI ION PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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0161 - Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
0113 - Cultivarea legumelor şi a
pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor
0161 - Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0149 - Creşterea altor animale
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
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29

PRINCOSCHI MARIAN
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

30

DIDICA MIHAELA PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

31

PISCICOLA LITENI SRL

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

32

CHIRICA GH. MARIN
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

33

ŞTEFAN V. PETREA
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

34

ALEXANDRU E. IULIAN
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaş

35

MĂNESCU VASILECĂTĂLIN PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

36

PRALEA IONELA PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

37

COTAN FLORIN PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

38

COJOCARU V. ELENA
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

39

BORHAN CRISTINEL
PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

40

DUMITRAŞCU
GHIORGHI PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

41

COTAN ŞTEFANDRAGOŞ PFA

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

42

TANASĂ C. MIRELA
PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

43

CORNEA IONEL-GIGEL
PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

44

MORARU V. AUREL
PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0502 - Piscicultura
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0145 - Creşterea ovinelor şi
caprinelor
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
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0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)

45

CHITIC CĂTĂLIN PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

46

CORNEA V. ION PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

47

DAVID GH. IOAN PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

48

HRIŞCĂ I. FLORIN IF

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

49

DAVID E. GHEORGHE
PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

50

AMOAŞEI N. IOAN PFA

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

51

CODĂESCU DĂNUŢ
PFA

Municipiul Iaşi, Bulevardul
ŢUŢORA, Nr. 8, Bloc P2,
Scara B, Etaj 2, Ap. 10, Jud.
Iaşi

52

MARGHIOL SĂNDEL
PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

53

BARGAN DANIELA PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

54

EURO FISH MARKET
SRL

55

MATASARU DORIN II

56

PÂRLOG IOANA PFA

57

POPA V. EUGEN II

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

58

ŞORIC ANDREI-IONUŢ
PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

0149 - Creşterea altor animale

59

BARGAN GHEORGHE
PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)

60

FLORARIU ANDREI
PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

0149 - Creşterea altor animale

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi
Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi
Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Poziţia 10, Jud.
Iaşi
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0149 - Creşterea altor animale
0113 - Cultivarea legumelor şi a
pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0322 - Acvacultura în ape dulci
0145 - Creşterea ovinelor şi
caprinelor
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0113 - Cultivarea legumelor şi a
pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor
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61

IORDAN IVONAALEXANDRA PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

62

COJOCARIU N.
ALEXANDRU PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

63

CIOCAN VIOREL PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

64

OANCEA I. MIHAI PFA

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

65

IACOB V. CONSTANTIN
PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

66

POPOVICI BOGDANCONSTANTIN PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

67

BOTAN ALINAFLORINA PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

68

BUMBU GH.
GHEORGHE PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

69

ZAHARIA E.
CONSTANTIN PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

70

COTAN ION PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

71

CIOBANU A. MIHAI
PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

72

DIDICĂ MARIUS IOAN
PFA

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

73

AGRO CORITANA SRL

Sat Ulmi, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru
producţia vegetală
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0150 - Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu
creşterea animalelor)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase şi a
plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
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SECTOR ECONOMIC SECUNDAR - INDUSTRIE
NR.
CRT.

DENUMIRE

ADRESĂ

1

BUDULICA LUCICA IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

2

STAN V. CĂTĂLIN II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

3

ENACHE I. GHIORGHI
PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

4

BUDULICĂ J. OVIDIU
COSTEL IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

5

LEUL SRL

6

GIA MOBILA SRL

7

EUROCONF IMPEX
SRL

8

GRIP SRL

9

CONF PREST
INTERNAŢIONAL SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc G6, Scara A, Etaj 1, Ap.
7, Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. A.
PANU, Nr. 38, Bloc A.PANU,
Scara Tr2, Etaj 5, Ap. 16,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str.
VASILE ALECSANDRI, Nr. 6,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Strada
ANASTASIE PANU, Nr. 38,
Tr.2, Bloc A.PANU, Etaj 5,
Ap. 16, Jud. Iaşi
Sat Războieni, Com. Ion
Neculce, Jud. Iaşi

10

TAC - TAC SRL

11

NOVA MEM SRL

12

MARIN CRISTIN PFA

13

GAMA DESIGN SRL

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

14

OVIMORPA SRL

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

Loc. Hârlău, Oraş Hârlău,
Str. STEFAN CEL MARE SI
SFANT, Nr. 13, Jud. Iaşi
Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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COD CAEN
1413 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1413 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1061 - Fabricarea produselor de
morărit
1413 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor
şi
a
produselor
proaspete de patiserie
3101 - Fabricarea de mobilă pentru
birouri şi magazine
1413 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1822 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1413 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor
şi
a
produselor
proaspete de patiserie
1051 - Fabricarea produselor
lactate şi a brânzeturilor
1061 - Fabricarea produselor de
morărit
2511 - Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice
1061 - Fabricarea produselor de
morărit
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15

GMI FIER CONSTRUCT
SRL

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Nr. imobil: 212,
poz. 48, vol. 5, Jud. Iaşi

16

DYAPAC PROD SRL

Sat Satu Nou, Com.
Belceşti, Jud. Iaşi

17

MAR-KON-MAN
GENERAL IMPORT
EXPORT SRL

Sat Tansa, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

18

CORADO SRL

19

CONDAC
LACRAMIOARA IF

Sat Răsboieni, Com.
Ţibăneşti, Jud. Iaşi ,l
telefon: 0232215015,
0744620184
Sat Ulmi, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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2511 - Fabricarea de construcţii
metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice
1721 - Fabricarea hârtiei şi
cartonului ondulat şi a ambalajelor
din hârtie şi carton
1629 - Fabricarea altor produse din
lemn; fabricarea articolelor din
plută, paie şi din alte materiale
vegetale împletite
1413 - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
2222 - Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic
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SECTOR ECONOMIC TERŢIAR - COMERŢ
NR.
CRT.

DENUMIRE

ADRESĂ

1

DROBOTĂ I.
CONSTANTIN IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

2

BORCILĂ AURICA II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 7,Tr.C, Etaj P, Jud. Iaşi

3

COZMEI COMPANY
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 22, Scara Tr2, Etaj P,
Jud. Iaşi

4

GRIMARIS SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc B3, Ap. 12, Jud. Iaşi

5

PRIHOR ION II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 23, Etaj P, Jud. Iaşi

6

ANDRONIC FLORIN
IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

7

SANDULACHE GH
IULIAN IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Sat BELCESTI - CIORANI, Jud.
Iaşi

8

PETROMALY MTC
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
CONSTRUCŢIA C2, CF NR.
60159, Jud. Iaşi

9

LEU EUGEN-MIREL
II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

10

BURCEA T.
GHEORGHE IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

11

VASILACHI
GH.GHEORGHE PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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COD CAEN
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5227 - Comerţ cu amănuntul, în
magazine specializate, al
produselor n.c.a.
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4789 - Comerţ cu amănuntul prin
standuri, chioşcuri şi pieţe al altor
produse
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4759 - Comerţ cu amănuntul al
mobilei, al articolelor de iluminat şi
al articolelor de uz casnic n.c.a., în
magazine specializate
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

12

STAN V. CĂTĂLIN II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
POZ.40, VOL.5, Jud. Iaşi

13

LĂZĂRICĂ V.
DUMITRU AUREL IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 7D, Scara A, Etaj 3, Ap.
10, Jud. Iaşi

14

NIKY JULY MEDIA
CORP SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Nr. CASA 636, Jud. Iaşi

15

ALEXVALI SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Sat CIORANI, Jud. Iaşi

16

MARIOTIT SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

17

APETREI A. VALERIA
II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

18

APETRI ELENA II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

19

MIMARC SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

20

FIORE MAXI SHOP
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Nr. 1, Bloc 7, Scara TrA, Etaj
P, Jud. Iaşi

APOSTOL V. VASILE
PFA
STAN SI MARCIUC
SNC

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Com. Belceşti, Com.
BELCESTI, Jud. Iaşi

23

HOLCONSTRUCT
INVEST SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

24

CHIRICA MIHAI II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

25

PRODUMI SRL

Com. Belceşti, Sat VALENI,
Jud. Iaşi

21
22
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4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4776 - Comerţ cu amănuntul al
florilor, plantelor şi seminţelor,
comerţ cu amănuntul al animalelor
de companie şi a hranei pentru
acestea, în magazine specializate
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
5225 - Comerţ cu amănuntul al
băuturilor
4752 - Comerţ cu amănuntul al
articolelor de fierărie, al articolelor
din sticlă şi a celor pentru vopsit, în
magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al
peştelui, crustaceelor şi moluştelor,
în magazine specializate
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
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26

NECULCEA VASILE
IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 7A, Scara A, Etaj 1, Ap. 7,
Jud. Iaşi

27

ELBMATCONSTRUCT
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

28

BABANU
CONSTANTIN II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

29

TUDORACHE M.
NICOLAE II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 7, Tr. A, Etaj P, Jud. Iaşi

30

CIOCAN CIPRIAN
PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 7C, Etaj 2, Ap. 8, Jud. Iaşi

31

LUPAȘCU MARIAN II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

32

LA RUSI SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Sat RUSI, Jud. Iaşi

33

GAGEA INVEST SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

34

VASCAT SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
SAT. VĂLENI, Jud. Iaşi

35

MOLOCEA COMPANY
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

36

GHIARASIM COSMIN
II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

37

INSAITINK COM SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
poziţia 1, Jud. Iaşi
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vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4673 - Comerţ cu ridicata al
materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi
echipamentelor sanitare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4759 - Comerţ cu amănuntul al
mobilei, al articolelor de iluminat şi
al articolelor de uz casnic n.c.a., în
magazine specializate
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
4673 - Comerţ cu ridicata al
materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi
echipamentelor sanitare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
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38

IULNECHI SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Nr. 1238, Jud. Iaşi

39

CONSTANTINESCU P.
ECATERINA PFA

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
(RUŞI), Jud. Iaşi

40

PASCAL MIRELA II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 4, Scara A, Etaj 3, Ap. 9,
Jud. Iaşi

41

GÎLCĂ IULIANA PFA

42

ASIA FAMILY GRUP
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

43

PAG GREEN ENERG
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Nr. 84, Jud. Iaşi

44

MOLDOFIN GRUP
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
SAT. VĂLENI, Jud. Iaşi

VEDETA SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc BL3, Scara A, Etaj 1, Ap.
8, Jud. Iaşi

46

MATASARU A.
ALEXANDRU IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi ,l telefon:
0749264221

47

LEUL COMPANY SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

48

IULI-ELA SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 7C, Scara A, Etaj 1, Ap. 4,
Jud. Iaşi

49

ALTHAEA SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

50

CODILENSCHI
STELIAN IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

45
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vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4778 - Comerţ cu amănuntul al
altor bunuri noi, în magazine
specializate
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4730 - Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule
în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al
articolelor de fierărie, al articolelor
din sticlă şi a celor pentru vopsit, în
magazine specializate
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4719 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
nealimentare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5231 - Comerţ cu amănuntul al
produselor farmaceutice
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
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51

RODI COSTAS SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Sat VALENI, Jud. Iaşi

52

TIK HUCANU SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

53

SOCIETATE
COOPERATIVĂ DE
CONSUM DE
GRADUL 1
CONSUMCOOP
BELCEŞTI

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

MIRON I. MIHAI II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

55

CRISFANPET SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
SAT CIORANI, Bloc G6, Scara
A, Etaj P, Ap. 2, Jud. Iaşi

56

SAVILIU TIBERIU II

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 22, Etaj P, Jud. Iaşi

57

COSTADRI SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

58

IMPERATIV SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
STATIA C.F. BELCESTI, Jud.
Iaşi

59

COOPERATIVĂ
AGRICOLĂ DE
GRADUL II
MONTEFELTRO

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

PAŞCANU MARIA IF

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

61

CAROLINA SRL

Municipiul Iaşi, Str.
BISTRITA, Nr. 3, Bloc B11,
Ap. 3, Jud. Iaşi

62

ABC ALIMENT GRUP
SRL

Municipiul Iaşi, Str.
TABACULUI, Nr. 1A, Bloc

54

60
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4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4724 - Comerţ cu amănuntul al
pâinii, produselor de patiserie şi
produselor zaharoase, în magazine
specializate
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4623 - Comerţ cu ridicata al
animalelor vii
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5211 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
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253-254, Etaj 7,TR3, Ap. 19,
Jud. Iaşi
ALOE PHARMA SRL

Municipiul Iaşi, Str.
CIURCHI, Nr. 98, Jud. Iaşi

64

CRING LINCU SRL

Loc. Hârlău, Oraş Hârlău,
Str. STEFAN CEL MARE, Bloc
3, Scara B, Etaj 3, Ap. 15, Jud.
Iaşi

65

FILIPA IMPEX SRL

Municipiul Iaşi, Str. STEFAN
CEL MARE, Nr. 7, Bloc 3, Ap.
11, Jud. Iaşi

63

66

GENOTUR PLUS SRL

67

ELLA-ROSE FARM
SRL

Municipiul Iaşi, Strada
SILVESTRU STRĂPUNGERE,
Nr. 9, camera 2, Bloc C3,
Scara A, Etaj 1, Ap. 8, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str.
FÎNTÎNILOR, Nr. 35, Bloc B1,
Scara A, Etaj 1, Ap. 12, Jud.
Iaşi

68

ROANDCO-FAM SRL

Municipiul Iaşi, Str.
SPANCIOC, Nr. 14, Jud. Iaşi

69

MITAC M SRL

Sat Valea Adâncă, Com.
Miroslava, Str. IMAŞULUI, Nr.
12, Jud. Iaşi

70

AMO-AND SRL

Municipiul Iaşi, Str.
BASARABI, Nr. 1, Bloc X1,
Etaj P, Ap. 4, Jud. Iaşi

71

MARI-LENO SRL

72

MOVI STAR SRL

73

HUŢANU GH. MIHAI
IF

74

INNENDEKORATION
SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. HAN
TATAR, Nr. 14, Bloc 362,
Scara C, Etaj 7, Ap. 21, Jud.
Iaşi
Loc. Târgu Frumos, Oraş
Târgu Frumos, Str. PETRU
RARES, Bloc 22, Scara A, Etaj
1, Ap. 5, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str.
DECEBAL, Nr. 29, camera 6,
Bloc Z13, Scara A, Etaj P, Ap.
2, Jud. Iaşi

170 / 179

vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4773 - Comerţ cu amănuntul al
produselor farmaceutice, în
magazine specializate
5211 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5211 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4773 - Comerţ cu amănuntul al
produselor farmaceutice, în
magazine specializate
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4642 - Comerţ cu ridicata al
îmbrăcămintei şi încălţămintei
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
5211 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
4779 - Comerţ cu amănuntul al
bunurilor de ocazie vândute prin
magazine
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75

GRANCEA M.
MIHAELA IF

76

AVA TRADE SRL

77

LIBO SHOP SRL

Sat Deleni, Com. Ciorteşti,
Com. DELENI, Jud. Iaşi
Loc. Târgu Frumos, Oraş
Târgu Frumos, Str. E
TEODOROIU, Bloc 5, Scara C,
Etaj P, Ap. 2, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str.
BASARABI, Nr. 5, Bloc A1,
Etaj 9, Ap. 35, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. ION
CREANGĂ, Nr. 59, Bloc L3,
Scara C, Etaj P, Ap. 1, Jud. Iaşi
Sat Valea Lupului, Com.
Valea Lupului, (FOSTĂ
REDIU), Jud. Iaşi

78

CRISMED FARM SRL

79

INCOGNITO SRL

80

CIP COMPANY SRL

Municipiul Iaşi, Str. PETRU
PONI, Nr. 13, Bloc 573A,
Scara A, Etaj P, Ap. 3, Jud. Iaşi

81

din AMIC GROUP
SRL

Municipiul Iaşi, Str.
ALEXANDRU CEL BUN, Nr.
23, Bloc B1, Scara B, Etaj 2,
Ap. 7, Jud. Iaşi

ALEX MAR SRL

Municipiul Iaşi, Str.
BASARABI, Nr. 5, Bloc A1,
Etaj 9, Ap. 35, Jud. Iaşi

IGRA COMPANY SRL

Municipiul Iaşi, Sos. ARCU,
Nr. 77, Bloc T9, Etaj P, Ap. 4,
Jud. Iaşi

82

83

84

BLUE SKY SRL

85

LAU UNIVERSAL SRL

86

PAN GEORGEL SRL

Municipiul Iaşi, Str.
SILVESTRU STRĂPUNGERE,
Nr. 30, Bloc T2-2, Scara E,
Etaj 3, Ap. 16, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Sos. MANTA
ROSIE, Nr. 18, Scara A, Etaj 1,
Ap. 3, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, B-dul
TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.
12, Bloc P14, Scara B, Etaj 2,
Ap. 11, Jud. Iaşi
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4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4751 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, în magazine specializate
4773 - Comerţ cu amănuntul al
produselor farmaceutice, în
magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al
altor bunuri noi, în magazine
specializate
4673 - Comerţ cu ridicata al
materialului lemnos şi al
materialelor de construcţii şi
echipamentelor sanitare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4719 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
nealimentare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4773 - Comerţ cu amănuntul al
produselor farmaceutice, în
magazine specializate
4641 - Comerţ cu ridicata al
produselor textile
4730 - Comerţ cu amănuntul al
carburanţilor pentru autovehicule
în magazine specializate
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87

3C TELECOM SRL

Sat Lunca Cetăţuii, Com.
Ciurea, Strada
CURCUBEULUI, Nr. 14,
IMOBILUL C1, Jud. Iaşi

88

MIHĂILĂ AL.
PETRONELA IF

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

89

COTAN PETRU IF

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

90

IGNAT D.
PETRONELA IF

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

91

BORHAN I. ADRIAN
II

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

92

NEFERALE AURII
SRL

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Strada BISERICII, Nr. 27, Jud.
Iaşi

93

LITENI SRL

Sat Liteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

94

NICOVEC SRL

Municipiul Iaşi, Str.
STRAMOSILOR, Nr. 23, Bloc
DF13, Etaj 3, Ap. 12, Jud. Iaşi

95

GĂLBEAZĂ AUREL II

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

96

GLODEANU
MIHAELA II

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

97

ALTCONCEPT SRL

Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

98

MIHU ANA IF

Loc. Târgu Frumos, Oraş
Târgu Frumos, Str. PETRU
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4799 - Comerţ cu amănuntul
efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4719 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
nealimentare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4791 - Comerţ cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin Internet
4789 - Comerţ cu amănuntul prin
standuri, chioşcuri şi pieţe al altor
produse
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RARES, Bloc 16, Scara A, Etaj
1, Ap. 3, Jud. Iaşi
99

CONTRADE SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

100

LUMI-DANI MARKET
SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

101

DIAMIR SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

102

NISTOR D.
GHEORGHE II

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

103

BARGAN MIHAELA
PFA

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

104

GRUMĂZĂSCU
GHEORGHE IF

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

105

DASCĂLU MARIUSIONUŢ II

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

106

SPERANŢAMERCATO SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

107

CONDA SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

108

COSTEA O. IOAN PFA

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

109

MARI-LENO SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

110

COSTIN GH.
PETRONELA PFA

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
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4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4782 - Comerţ cu amănuntul al
textilelor, îmbrăcămintei şi
încălţămintei efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
5630 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor
4711 - Comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
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111

LAND-GOLD SRL

112

ALE AUDACIA SRL

113

INTER ERA SRL

114

LUMI-DANI MARKET
SRL

115

BARGAN VASILE IF

116

DOVA-MIXT SRL

117

VASILACHI
ADRIANA PFA

118

CĂTĂ ŞI ANCA SRL

119

CONDAC IUSTINEDUARD II

120

CATA SRL

121

ELVIO SERV SRL

5211 - Comerţ cu amănuntul în
Municipiul Iaşi, Str.
magazine nespecializate, cu
EGALITATII, Nr. 25, Bloc 814,
vânzare predominantă de produse
Etaj 3, Ap. 13, Jud. Iaşi
alimentare, băuturi şi tutun
Municipiul Iaşi, B-dul
4711 - Comerţ cu amănuntul în
ALEXANDRU CEL BUN, Nr.
magazine nespecializate, cu
52, CAMERA 1, Bloc B1vânzare predominantă de produse
2,TR1, Scara 1, Etaj 3, Ap. 11,
alimentare, băuturi şi tutun
Jud. Iaşi
4673 - Comerţ cu ridicata al
Municipiul Iaşi, Str.
materialului lemnos şi al
MUŞATINI, Nr. 5, Bloc H16,
materialelor de construcţii şi
Etaj 3, Ap. 14, Jud. Iaşi
echipamentelor sanitare
4711 - Comerţ cu amănuntul în
Sat Satu Nou, Com. Belceşti, magazine nespecializate, cu
Jud. Iaşi
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
Sat Satu Nou, Com. Belceşti, magazine nespecializate, cu
Jud. Iaşi
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
Sat Tansa, Com. Belceşti,
magazine nespecializate, cu
Jud. Iaşi
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
Municipiul Iaşi, Str.
magazine nespecializate, cu
VITEJILOR, Nr. 7, Bloc H1,
vânzare predominantă de produse
Etaj 2, Ap. 11, Jud. Iaşi
alimentare, băuturi şi tutun
4711 - Comerţ cu amănuntul în
Sat Ulmi, Com. Belceşti, Jud. magazine nespecializate, cu
Iaşi
vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
4673 - Comerţ cu ridicata al
Sat Ulmi, Com. Belceşti, Jud. materialului lemnos şi al
Iaşi
materialelor de construcţii şi
echipamentelor sanitare
Municipiul Iaşi, Str.
5211 - Comerţ cu amănuntul în
BURIDAVA, Nr. 8, Bloc O5,
magazine nespecializate, cu
Scara B, Etaj 4, Ap. 20, Jud.
vânzare predominantă de produse
Iaşi
alimentare, băuturi şi tutun
Municipiul Iaşi, B-dul
4617 - Intermedieri în comerţul cu
ALEXANDRU CEL BUN, Nr.
produse alimentare, băuturi şi
40, Bloc C12, Etaj 7, Ap. 20,
tutun
Jud. Iaşi

174 / 179

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024

SECTOR ECONOMIC TERŢIAR - CONSTRUCŢII
NR.
CRT.

DENUMIRE

ADRESĂ

1

PAŞCANU SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

2

PRIMUS
CONSTRUCŢII SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

3

ADY GIC
CONSTRUCT SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

4

SEDI DORIO SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 3, Scara B, Etaj P, Ap. 2,
Jud. Iaşi

5

6

DOMOS
CONSTRUCT
COMIMPEX SRL
GOSPODĂRIA
Com.LĂ BELCEŞTI
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

COD CAEN
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

4211 - Lucrări de construcţii a
drumurilor şi autostrăzilor
4333 - Lucrări de pardosire şi
placare a pereţilor
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale

7

IPSO TECH SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Nr. 96, Jud. Iaşi

8

DEKA EXI SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Sat. CIORĂNI, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, B-dul
TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.
20, Bloc 330, Scara B, Etaj 1,
Ap. 2, Jud. Iaşi
Loc. Podu Iloaiei, Oraş Podu
Iloaiei, Str. NATIONALA, Bloc
2B(9), Scara C, Etaj 4, Ap. 14,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str.
CLOPOTARI, Nr. 3, Bloc 627,
Scara B, Etaj P, Ap. 2, Jud. Iaşi

9

INDUSTRIAL EST SA

10

CONSTRUCT
UNIVERS SRL

11

MUNTAX GRUP SRL

12

NICE CONSTRUCT
SRL

Sat Liteni, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

13

ZETANU BUZULEAC
SRL

Sat Liteni, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

14

ROAD TARGET SRL

Sat Liteni, Com. Belceşti,
POZ.93, Jud. Iaşi
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4211 - Lucrări de construcţii a
drumurilor şi autostrăzilor

4522 - Lucrări de învelitori,
şarpante şi terase la construcţii
4332 - Lucrări de tâmplărie şi
dulgherie
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4211 - Lucrări de construcţii a
drumurilor şi autostrăzilor
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15

MARI-CONSTRUCT
SRL

16

INCENDIAR-STAV
CONSTRUCŢII SRL

17

BĂINCESCU
GHEORGHE II

Municipiul Iaşi, Str.
CLOPOTARI, Nr. 48, Bloc 674,
Scara C, Etaj 3, Ap. 16, Jud.
Iaşi
Municipiul Iaşi, Strada
CLOPOTARI, Nr. 48, CAMERA
1, Bloc 674, Scara C, Etaj 3,
Ap. 16, Jud. Iaşi
Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

18

DANDOR
CONSTRUCT SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

19

NORI-SARA SRL

20

CHIRIAC COMPANY
SRL

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi
Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

21

BELCEŞTI
CONSTRUCT SRL

Sat Tansa, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

22

GIOSANU
CONSTRUCT SRL

Sat Ulmi, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi
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4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4321 - Lucrări de instalaţii
electrice
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4521 - Construcţii de clădiri şi
lucrări de geniu
4332 - Lucrări de tâmplărie şi
dulgherie
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
4120 - Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi
nerezidenţiale
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SECTOR ECONOMIC TERŢIAR - TRANSPORT ŞI TELECOMUNICAŢII
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7

DENUMIRE

ADRESĂ

COD CAEN

TELE DARIMAR
SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti, Str.
UNIRII, Nr. 2, Jud. Iaşi

SUPER ALEX
SRL
COSI-MEN
TRANS SRL

Sat Belceşti, Com. Belceşti, Bloc
4, Scara B, Etaj 2, Ap. 3, Jud. Iaşi
Sat Munteni, Com. Belceşti, Nr.
246, Jud. Iaşi
Sat Satu Nou, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

6110 - Activităţi de
telecomunicaţii prin reţele cu
cablu
4941 - Transporturi rutiere de
mărfuri
4941 - Transporturi rutiere de
mărfuri
6024 - Transporturi rutiere de
mărfuri

Sat Satu Nou, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

4941 - Transporturi rutiere de
mărfuri

Sat Tansa, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

4941 - Transporturi rutiere de
mărfuri
4931 - Transporturi urbane,
suburbane şi metropolitane de
călători

MOL TRANS SRL
UNIVERSAL
TRANSPORT
SRL
CREŢU VIRICA
II
TRANSTEF
ANDRE SRL

Sat Ulmi, Com. Belceşti, Jud. Iaşi
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SECTOR ECONOMIC TERŢIAR - SERVICII
NR.
CRT.
1
2

3

4

5

6

DENUMIRE
LUTRACHE SRL
ROMAIN
SCHWERTZ
GROUP SRL
CHIRIAC GH.
ALEXANDRU
PFA
APETREI V.
ALEXANDRAADNANA PFA
MOCANUBASALIC D.
COSMIN-PETRU
IF
DUEGI TRADE
SRL

ADRESĂ

COD CAEN

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Bloc 22, Tr.C, Jud. Iaşi

9602 - Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare

Sat Belceşti, Com. Belceşti,
Corp C2, cam.6, Jud. Iaşi

6831 - Agenţii imobiliare

Sat Belceşti, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

6202 - Activităţi de consultanţă în
tehnologia informaţiei

Sat Belceşti, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

6619 - Activităţi auxiliare
intermedierilor financiare, exclusiv
activităţi de asigurari şi fonduri de
pensii

Sat Belceşti, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

8219 - Activităţi de fotocopiere, de
pregătire a documentelor şi alte
activităţi specializate de secretariat

Sat Belceşti, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu
Frumos, Str. ŞTEFAN CEL
MARE ŞI SFÂNT, Bloc A1, Etaj 1,
Ap. 4, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, B-dul
DIMITRIE CANTEMIR, Nr. 4,
Scara B, Etaj 1, Ap. 7, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Şos.
NAŢIONALĂ, Nr. 180, Bloc A3,
Scara B, Ap. spălător, Jud. Iaşi

7500 - Activităţi veterinare

7

CREŢU
CONSTANTINGABRIEL II

8

BLACK FOX SRL

9

AGRO INFORMIX
SRL

10

BANCA
COOPERATISTĂ
"VIITORUL" IAŞI

Municipiul Iaşi, Str. SF. LAZĂR,
Nr. 6, Jud. Iaşi

6419 - Alte activităţi de intermedieri
monetare

11

MED ANIMA SRL

Sat Vişan, Com. Bârnova,
Strada STEJARULUI, Nr. 66, nr.
cadastral 2577/49, Jud. Iaşi

8622 - Activităţi de asistenţă
medicală specializată

12

CABINET
MEDICAL DR.
DAMINESCU
IRINA SRL

Municipiul Iaşi, Aleea ŞTEFAN
PROCOPIU, Nr. 7, Bloc B1, Scara
C, Etaj 3, Ap. 2, Jud. Iaşi

8621 - Activităţi de asistenţă
medicală generală

13

VIBROMOTO
SRL

Municipiul Iaşi, Şos.
NAŢIONALĂ, Nr. 182, Bloc A2,
Scara D, Etaj 4, Ap. 15, Jud. Iaşi

4520 - Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor
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9512 - Repararea echipamentelor de
comunicaţii

7500 - Activităţi veterinare
7022 - Activităţi de consultanţă
pentru afaceri şi management

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BELCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI
PERIOADA DE REFERINŢĂ: 2019 – 2024
14

PAN IRINEL
SRL-D

15

NORY CLUB SRL

16

APAVITAL SA

17

UMANITAS MED
CENTER SRL

18

ICRTI SA

19

SEDORA SRL

20

HERMA MED
CENTER SRL

21

OCEAN TAG SRL

22

YOLANDA
STYLE SRL

23
24
25
26

27

28
29
30
31

FRATTELI
OLIVIT SRL
10 TDM
TRANSPORT
SRL
MIMI STYLE SRL
OLARU A. A din
A PFA
CABINET
MEDICAL DR.
DAMINESCU
IRINA SRL
PAN IRINEL
SRL-D
BARGAN
MARICEL
NECULAI PFA
BAS DELL
CONSTRUCT SRL
CREŢU I.
ADRIAN PFA

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Nr. 10, Jud. Iaşi
Sat Frăsuleni, Com. Victoria,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. MIHAI
COSTĂCHESCU, Nr. 6, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. OANCEA,
Nr. 34, Bloc D2, Etaj 8, Ap. 27,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, B-dul
POITIERS, Nr. 14, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Sos. ARCU, Nr.
27, Bloc cl2, Scara b, Etaj 1, Ap.
2, Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str. STÎNCA,
Nr. 3, Jud. Iaşi
Loc. Târgu Frumos, Oraş Târgu
Frumos, Str. PETRU RARES,
Bloc Q1, Scara B, Etaj P, Ap. 5,
Jud. Iaşi
Municipiul Iaşi, Str.
SARMISEGETUZA, Nr. 4, Bloc
DA5, Etaj P, Ap. 2, Jud. Iaşi
Sat Liteni, Com. Belceşti,
poziţia 88, Jud. Iaşi

4520 - Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi
pariuri
3600 - Captarea, tratarea şi
distribuţia apei
8621 - Activităţi de asistenţă
medicală generală
6820 - Închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate
7112 - Activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică legate de acestea
8621 - Activităţi de asistenţă
medicală general
9200 - Activităţi de jocuri de noroc şi
pariuri
9602 - Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
7820 - Activităţi de contractare, pe
baze temporare, a personalului

Sat Liteni, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi

7810 - Activităţi ale agenţiilor de
plasare a forţei de muncă

Sat Liteni, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi
Sat Munteni, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

9602 - Coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare
4619 - Intermedieri în comerţul cu
produse diverse

Municipiul Iaşi, Aleea ŞTEFAN
PROCOPIU, Nr. 7, Bloc B1, Scara
C, Etaj 3, Ap. 2, Jud. Iaşi

8621 - Activităţi de asistenţă
medicală generală

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Nr. 10, Jud. Iaşi

4520 - Întreţinerea şi repararea
autovehiculelor

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
Jud. Iaşi

9603 - Activităţi de pompe funebre
şi similare

Sat Satu Nou, Com. Belceşti,
POZIŢIA 42, VOL. 10, Jud. Iaşi
Sat Tansa, Com. Belceşti, Jud.
Iaşi ,l telefon: 0232724490

4617 - Intermedieri în comerţul cu
produse alimentare, băuturi şi tutun
7112 - Activităţi de inginerie şi
consultanţă tehnică legate de acestea
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