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Cine suntem şi încotro ne îndreptăm... 
 
 
 

 
 

 
 

Cred că cel mai important aspect al dezvoltării durabile îl reprezintă planifi- 

carea viitorului în contextul cunoaşterii trecutului nostru. Viitorul este ceea ce ne 

dorim, în timp ce trecutul este ceea ce ne defineşte ca neam. 

Suntem o comunitate strâns unită a cărei trăsătură caracteristică o reprezin- 
 

tă dorinţa de dezvoltare şi de a crea un trai mai bun pentru noi şi pentru copiii noştri. 

Suntem o comunitate variată în care convieţuim cu drag variate etnii şi reli- gii, 

Hârlăul fiind definit sub semnul înţelegerii şi al armoniei.
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Încotro ne îndreptăm nu poate fi cert fără o strategie concretă care să inclu- 

dă, dincolo de obiectivele finale, modalitatea concretă de atingere a acestora. 

Europa şi-a definit noi priorităţi de dezvoltare pentru viitor, prin Strategia 

Europa 2020, şi eu personal cred că se impune să avem un orizont de planificare 

amplu, o strategie unitară de dezvoltare durabilă, pe care orice conducător al loca- 

lităţii noastre să o urmeze, pentru binele nostru colectiv. 

Asta este ceea ce cred şi ceea ce îmi doresc pentru noi, şi să ne ajute Bunul 

Dumnezeu să o ducem la îndeplinire, sub semnul credinţei noastre şi a înaintaşilor 

noştri! 
 

Constantin Cernescu, 
 

Primarul oraşului Hârlău
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Istoria şi tradiţia 

oraşului Hârlău 
 
 
 
 

„Vrei viitorul a-l cunoaşte, 

te întoarce spre trecut.” 

(M. Eminescu) 

 
 
 
 

Hârlăul este un oraş definit de negura vremurilor trecute şi de imaginea 

prezentului privind către viitor. 

Oraşul a avut încă de la începuturile sale un rol deosebit în zbuciumata isto- 
 

rie a Moldovei, rol ce îl atestă documentele şi evenimentele legate de acest frumos 
 

şi străvechi plai românesc. 
 

Prima atestare documentară oficială apare, aşa cum era şi firesc, în scrierile 

vremurilor, în timpul Domnitorului Petru Muşat. Ulterior Hârlăul apare menţionat 

în numeroase documente provenind de la Cancelariile domnitorilor, documente cu 

importanţă deopotrivă istorică, dar şi economică. Îl regăsim cu referiri şi în scrieri- 

le marilor cronicari moldavi printre care se remarcă Grigore Ureche, Miron Costin şi 

Ioan Neculce. 

Începând cu anul Domnului 1384, din ziua de 1 mai, aici apare menţionată 

oficial  Curtea  Doamnei  Margareta  Muşat,  mama  domnitorului  Petru I  Muşat; 

aceasta este prima atestare documentară a Hârlăului. Dezvoltarea timpurie cea 

mai semnificativă va avea loc însă în perioada Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. 

Interesul manifestat de către acesta pentru consolidarea economică şi mili- tară a 

ţării a constat şi în creşterea rolului şi a importanţei oraşelor şi a târgurilor. 

Poziţionarea strategică a Hârlăului atât din perspectivă militară cât şi din perspec- 

tiva economică, combinată cu un cadru natural deosebit şi bogat în resurse, a con- 

dus la sprijinirea dezvoltării sale de către Cancelaria domnească. Importanţa sa a 

crescut mult în vremea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care la 1486 reface din temelii 

curtea palatului domnesc, iar şase ani mai târziu, în 1492, îi adaugă o adevărată bi- 

juterie arhitectonică – Biserica Sf. Gheorghe – primul monument istoric cu un fas- 

tuos decor pictat în exterior pe vremea lui Petru Rareş.
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1384 – Certificatul de naştere al Hârlăului: pe un 
document emis de Cancelaria lui Petru I Muşat apare o 
referire la Curtea mamei sale Margareta (Muşata) care 
se afla în târgul HORLEGANOIO, pe apa Bahluiului. 

 
În hrisoavele lui Ştefan cel Mare Târgul Bahluiului 

se    numeşte   CIVITAS   BACHLONIENSIS.   Denumirea 
„Hârlău” poate proveni (nimeni nu este sigur!) din: pece- 
nego-cumană = „popas”, maghiară, proto-română ca de- 
rivat din „hârdău” = vas de măsurat vin, slavă ca derivat 
din „gârlo” = gârlă 

 

 
 

Petru I, cunoscut şi sub numele său real de 

Petru Muşat, din neamul Muşatinilor, neam de vi- 

ţă nobilă din care a făcut cu cinste parte şi domnito- 

rul Ştefan cel Mare. Acesta a fost domnitor al Mol- 

dovei între 1375 şi 1391. A fost, conform cercetărilor 

din domeniu, fiul unui anume Ştefan Muşat, acesta 

la rândul său, fiu al lui Bogdan I al Moldovei, viţa 

nobiliară a acestora mergând spre începuturile Mol- 

dovei. Petru I a fost fratele lui Roman I şi al lui 

Ştefan I. După cercetări, se pare depăşite, Petru I ar 

fi fost fiul lui Costea al Moldovei şi al Muşatei. 

A fost în bune relaţii cu regele Poloniei, Vla- 
 

dislav Iagello. În 1387, printr-un act omagial făcut la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petru I Muşat

 

Liov, Petru a recunoscut suzeranitatea acestuia. Când pe tronul Munteniei a ajuns 

Mircea cel Bătrân (1386), Petru I a urmat o politică apropiată de a acestuia. Diplo- 

maţiei lui i se datorează, deşi nu pe faţă, tratatele favorabile dintre Mircea cel Bă- 

trân şi Vladislav al Poloniei (1389 şi 1390), tratate prin care craiul polon este pus 

într-o poziţie de egalitate faţă de domnii români şi mai ales faţă de Mircea cel Bă- 

trân. 
 

Se căsătoreşte cu sora regelui Vladislav Jagello, împrumutându-l pe acesta 

cu 3.000 ruble de argint (1388), pentru care i s-a amanetat Pocuţia, o provincie de 

8.000 de km pătraţi. Până la urmă, suma nu a fost returnată niciodată în întregi- 
 

me. 
 

I se datorează o emisiune numismatică de mare însemnătate pentru Moldo- 

va acelor vremuri şi pentru poziţionarea acesteia pe harta comercială a lumii. Emi-
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siunea a constat în baterea de monedă, bani moldoveni de argint, care pe o parte 

aveau un scut cu flori de crin şi bare transversale, iar pe cealaltă, capul de bour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petru I a întins Moldova mult spre sud, ceea ce a determinat creşterea pute- 

rii economice dar şi militare, şi implicit rolul statului din acele vremuri. Tot lui i se 

atribuie construirea Cetăţii Sucevei, precum şi întemeierea Cetăţii şi a Mănăstirii 

Neamţului. Istoricii vremii atribuie ctitoria lăcaşului Mănăstirea Neamţului unor 

ucenici de-ai lui Nicodim, ctitorul Vodiţei din Ţara Românească. Mănăstirea a fost 

înzestrată cu două sate, două mori şi o vie. 

Este domnitorul care a decis fixarea scaunul Moldovei la Suceava. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ştefan cel Mare şi Sfânt 

Ştefan cel Mare 
 

Ştefan al III-lea, supranumit Ştefan 

cel Mare (n. 1433, Borzeşti – d. 2 iulie 1504, 

Suceava),  fiul  lui  Bogdan  al  II-lea,  a  fost 

domn al Moldovei între anii 1457 şi 1504. 

Ştefan cel Mare a domnit aproape 50 
 

de ani. Această domnie a avut o durată care 

nu a mai fost egalată în istoria Moldovei. În 

timpul său, ţara a dus multe lupte pentru in- 

dependenţă împotriva mai multor vecini, cum 

ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei şi 

Regatul Ungariei. Mai multe dintre bisericile 

şi  mănăstirile  construite  în  timpul  domniei

 

sale sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul mondial. 
 

Calităţile sale deosebite, printre care se remarcă mai ales calităţile umane, 

cele de om politic, de strateg şi de diplomat, acţiunile sale fără precedent pentru
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Papa Sixtus al IV-lea l-a numit 

„Athleta Christi” 
(atletul lui Christos), 

iar poporul l-a cântat în balade: 
Ştefan Vodă, domn cel mare, 

seamăn pe lume nu are, 
decât numai mândrul soare… 

apărarea integrităţii ţării, iniţiativele pentru dez- 

voltarea culturii au determinat admiraţia unor 

iluştri contemporani, iar graţie tradiţiei populare, 

a fost transformat într-un erou legendar. 

 

 
 

Sigiliul domnesc al lui Ştefan cel Mare

 

Grigore Ureche în cronica sa îl descrie: „Fost-au acest Ştefan, om nu mare la 

statu, mânios, şi degrabă a vărsa sânge nevinovat: de multe ori, la ospeţe omorâia 

fără giudeţ. Amintrelea era om întreg la fire, neleneşu şi lucrul său ştia a-l acoperi 

şi unde nu gândeai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie, 

însuşi se vârâia că văzându-l ai săi să nu îndărăpteze şi pentru aceia raru războiu 

de nu-l biruia şi unde-l biruiau alţii nu pierdea nădejdea că ştiindu-se cădzut gios 

se ridica deasupra biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui şi fiul său, Bogdan- 

vodă, urma lui luase de lucruri vitejăşti cum se tâmplă: den pom bun roade bune 

or să iasă.” 

 
 

Moldova în timpul domniei lui Ştefan cel Mare 
 

În vremea domniei lui Ştefan cel Mare, Moldova se întindea peste toate ţi- 

nuturile de la Carpaţii răsăriteni până la Nistru. Este unul din primii domnitori ca- 

re motivează oamenii ţării pentru participarea acestora la oastea ţării. Ţăranii ră- 

zeşi, proprietari de pământ, erau chemaţi la solicitarea domnului „la oaste” în 

schimbul unor privilegii. Alături de ei, un rol important îl jucau cetele – cetele bo- 

ierilor, care veneau cu oşteni de pe moşiile lor, şi cetele târgurilor, alcătuite din târ- 

goveţi, care se puteau strânge mai repede în caz de nevoie. Oastea lui Ştefan era 

deci o „oaste de ţară”, la vremea aceea puţini fiind lefegii (mercenari sau soldneri).



9  

 

 
 

Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare (1483) 
 

Domnitorul construieşte şi consolidează numeroase cetăţi pe teritoriul ţării 

pentru a o apăra de diversele invazii specifice perioadei şi în principal pentru a pu- 

tea coordona războaiele cu imperiul otoman. Astfel, ţara era apărată de cetăţi ca 

Soroca, Tighina şi Cetatea Albă la Nistru, cetatea Chilia la Dunăre, cetăţile Hotinului 

şi Sucevei la Nord, spre Carpaţi Cetatea Neamţului, iar pe Siret Cetatea Nouă a 

Romanului. Moldova era stabilă politic şi bogată. Incursiunile pretendenţi- lor la 

domnie erau rare şi opoziţia boierilor slabă. 

Creşterea nivelului de securitate a drumurilor îmbia pe negustorii italieni, 

polonezi sau armeni să treacă prin Moldova de la Marea Neagră spre Liov (Lemberg) 

şi invers, aducând din Orient mirodenii, covoare, blănuri, metale şi pie- tre preţioase, 

iar din Apus postavuri şi arme. Vămile introduse de Ştefan pentru negustorii care 

tranzitau ţara aduceau bani în vistieria domnească. Aceste vămi au condus la creştea 

visteriei domneşti, ceea ce explică mijloacele materiale care i-au
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permis lui Ştefan să lupte şi să construiască fără încetare în lunga lui domnie. 
 

Pericolul cel mai mare cu care s-a confruntat Moldova în vremea lui Ştefan cel 

Mare l-a reprezentat însă expansiunea Imperiului Otoman după cucerirea 

Constantinopolului în 1453. După acest moment, Sultanul Mehmed al II-lea Fatih 

decide continuarea invaziei otomane spre inima Europei. 
 

La 12 iulie 1499, Ştefan încheie tratate de pace cu polonii 
şi le semnează, alături de regele Ioan Albert, la Hârlău, 

ceea ce dovedeşte atât consacrarea victoriilor pe 
câmpurile de luptă ale marelui voievod, un adevărat 

triumf diplomatic, cât şi dezvoltarea deosebită a târgului 
în acea perioadă. 

 

1486 – Ştefan cel Mare reconstruieşte şi dezvoltă 
vechea curte. 

 

1492 – Ştefan cel Mare ridică Biserica Sf. Gheorghe. 
 
 

Petru al IV-lea sau Petru Rareş 

(n. 1483 – d. 1546) a fost domnitor al Mol- 

dovei de  două ori: 20 ianuarie 1527 – 18 

septembrie 1538 şi 19 februarie 1541 – 3 

septembrie 1546. A fost fiul natural al lui 

Ştefan cel Mare cu o anume Răreşoaia (loca- 

lizată în zona Hârlăului de azi), a cărei exis- 

tenţă nu este documentată istoric. Păstrează 

multe din calităţile tatălui său: ambiţia, în- 

drăzneala, vitejia, religiozitatea, gustul ar- 

tistic. Este prezentat de către cronicarii vre- 

mii ca fiind o fire nestatornică şi căreia îi 

lipsea simţul politic. 
 

 

Viaţa înainte de domnie 

 
Ilustrul fiu a lui Ştefan, Petru Rareş, 

este proclamat domn de Hârlău 
de către Sfatul Ţării Moldovei

 

Viaţa lui Petru Rareş înainte de domnie este puţin documentată istoric. A 

domnit 16 ani. Ion Neculce consemnează că acesta era negustor de peşte în zona 

Galaţiului, motiv pentru care i se spunea şi „Măjariul”. În momentul ocupării tro- 

nului, era căsătorit cu Maria, cu care a avut, se pare, cinci copii: Bogdan, menţio- nat 

în sfatul domnesc între februarie 1528 şi martie 1534, Chiajna, căsătorită în iu- nie 

1546 cu Mircea Ciobanul, domnul Ţării Româneşti, Ion, mort de copil, în 1532,
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Ana, căsătorită în 1531 cu Vlad Înecatul, domn al Ţării Româneşti, şi Maria, căsă- 

torită (foarte probabil) cu logofătul Ion Movilă (mamă, prin urmare, a voievozilor 

Ieremia   şi   Simion).   După   moartea   Mariei,   s-a   căsătorit   cu   Elena   (Jelena 

Branković), cu care a avut încă patru copii: Iliaş al II-lea Rareş (n. 1531), prinţ al 

Moldovei, Ştefan al VI-lea Rareş (n. 1532), prinţ al Moldovei, Constantin (1542- 

1554) şi Ruxandra (d. 1570), soţia domnitorului Alexandru Lăpuşneanu. 
 

 
 
 

Prima domnie 
 

În prima domnie, planul strategic al acestuia a fost de a ocupa şi de a stă- pâni 

şi Transilvania, efortul său fiind însă oprit la Cetatea Braşovului. În luptele din 

Ungaria dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya, a luat la început partea lui 

Ferdinand, dar când turcii l-au recunoscut pe Zapolya, a trecut (în schimbul ce- tăţii 

Bistriţa) de partea acestuia din urmă, a intrat în Transilvania şi l-a zdrobit pe 

Ferdinand la Feldioara, în 22 iunie 1529. Zapolya i-a mai cedat în acel moment şi 

Unguraşul, însă, în ciuda eforturilor depuse, nu a putut ocupa Bistriţa. Nu a putut 

supune nici Braşovul, pe care l-a mai asediat câteva săptămâni în octombrie. Era deci 

departe de a-şi realiza planul de a stăpâni şi Transilvania. A trebuit să se mul- 

ţumească cu Ciceul şi Cetatea de Baltă, stăpânite de tatăl său, şi cu aşezarea unui 

episcop în scaunul de la Vad. 

Atunci şi-a îndreptat privirile spre Polonia şi, în 1530, a ocupat Pocuţia. Ge- 
 

neralul polonez Ioan Tarnowschi a recucerit-o curând, iar Petru, intrat din nou în 
 

Pocuţia, îl înfrânse cu tactica lui superioară la Obertyn în 22 august 1531.
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Transilvania însă contraatacă şi voievodul transilvănean Ştefan Mailat şi 

nobilii ţării l-au silit să se închidă în Mediaş. Petru Rareş, primind poruncă de la 

sultan să-l elibereze, l-a trimis pe vornicul Huru. Acesta, în loc să-l ajute, l-a dat pe 

mâna duşmanilor, care l-au ucis pe loc, iar fiilor săi, duşi în Moldova, Rareş le-a 

pregătit aceeaşi soartă. Turcii nu se puteau răzbuna acum, fiind ocupaţi în Persia, 

şi astfel Petru putea să-şi continue intrigile între Ferdinand şi Zapolya. 

 
 

Campania turcească 
 

Campania  turcească  de  pedepsire  a  lui  Petru  Rareş,  denumită  oficial 
 

„Gazây-i Kara Boğdan” (războiul sfânt pentru Moldova) a început la 8 iulie 1538 

şi a fost condusă de sultanul Soliman Magnificul însuşi. Plecat de la Edirne, odată 

ajuns în sudul Dobrogei, în luna august, sultanul a trimis o scrisoare ultimativă lui 

Petru, printr-un creştin renegat, Sinan Celebi, cerându-i domnului să presteze per- 

sonal omagiul de credinţă. Deşi a fost sfătuit de boierii săi să cedeze, Petru a refu- 

zat şi a decis să opună rezistenţă. 

Oastea turcească avea aproximativ 200.000 de oameni, printre care se nu- 

mărau şi 3.000 de oşteni din Ţara Românească, trimişi de domnul Radu Paisie. La 

9 septembrie, în aproprierea Iaşului, trupele otomane au făcut joncţiune cu cele tă- 

tare, conduse de hanul Sahib Ghiray. În acest timp, Petru, care dispunea de o forţă 

considerabilă, cifrată la circa 70.000 de soldaţi, a reuşit să încheie pace cu polone- 

zii şi să se pregătească de luptă între dealurile împădurite de la Dracşani, de lângă 

Botoşani. 

Bătălia decisivă nu a mai avut loc, deoarece boierii – circumspecţi în faţa 

forţei otomane – şi-au pus în aplicare planul de trădare. Îndată ce au început pri- 

mele ciocniri, marii boieri, în frunte cu portarul Sucevei, Mihu, şi cu logofătul 

Trotuşanu, „lei sălbateci şi lupi încruntaţi”, după cum îi numea Grigore Ureche, l- au 

părăsit pe domn şi s-au retras cu cetele lor în tabăra de la Bădeuţi. 

La 17 septembrie 1538, sultanul a intrat în Suceava, unde a pus mâna pe te- 
 

zaurul lui Petru, care includea, între altele, şi spada lui Ştefan cel Mare. Este mo- 

mentul în care turcii preiau acest trofeu, aflat şi astăzi în stăpânirea acestora. 

Pe tronul Moldovei a fost instalat imediat Ştefan Lăcustă. Pentru prima da- 

tă, un domn a fost numit numai prin voinţa unilaterală a sultanului, în timp ce pâ- 

nă la acel moment, alegerea domnului se făcea de către boieri. Tronul domnesc a
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fost  pus  sub  pază  permanentă  a  500  de  ieniceri.  Tot  la  acea  dată,  Tighina  şi 
 

Bugeacul au fost rupte de Moldova şi transformate în posesiuni turceşti. 
 

 
 

Sabia lui Ştefan cel Mare (Muzeului Topkapi Sarayi din Istanbul, Turcia) 
 

Din acest moment se consemnează oficial supunerea Moldovei faţă de oto- 

mani. Condiţiile impuse de aceştia au fost consemnate într-un act oficial, care, 

pentru întâia dată, nu a mai avut valoare de tratat, ci de diplomă de numire: „be- 

rat”, act care a marcat supunerea efectivă a Moldovei faţă de Poarta otomană. 

 
 

A doua domnie 
 

După experienţa pierderii domniei, Petru nu mai avea încrederea de a purta 

războaie, mai ales că nu mai avea nici legăturile de altădată cu Muntenia, căci gine- 

rele său Vlad al VII-lea Vintilă fusese ucis. Nu a putut să recâştige nici Bugeacul, 

ocupat de Soliman, şi nici cetăţile Ciceu şi Cetatea de Baltă, decât ca simple feude 

(1544), căci zidurile au fost dărâmate de George Martinuzzi. 

În 1541, din ordinul sultanului, l-a prins la Făgăraş pe voievodul Ştefan Mailat 

şi l-a trimis la Constantinopol. În 1542 încearcă fără succes să ia Bistriţa. Un eşec 

a fost şi implicarea cu entuziasm în planul de cruciadă al principilor creş- tini 

împotriva turcilor. L-a împrumutat pe Ioachim al II-lea de Brandenburg, capul 

cruciadei, cu 200.000 de florini, însă iniţiativa eşuează în momentul asedierii Bu-
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dei, în 1542, şi Rareş moare tot ca vasal al turcilor, la 3 septembrie 1546, într-o vi- 

neri, la miezul nopţii. Grigore Ureche consemnează despre el: 

„Cu adevărat era ficior lui Ştefan vodă cel Bun, că întru tot simăna tătâne- 

său, că la războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândiia, lucruri bune făcea, ţara şi 

moşiia sa ca un păstor bun o socotiia, judecată pre direptate făcea”. 

Este înmormântat la ctitoria sa, Mănăstirea Probota. 
 

Pe plan bisericesc şi artistic, a continuat tradiţia moştenită de la Ştefan cel 

Mare. Ajutat de soţia sa, Elena Doamna, a ridicat sau a reparat mai multe biserici: 

Mănăstirea Probota (sau Pobrata) (1530), Biserica Adormirea Maicii Domnului din 

Baia (1532), Biserica Sfântul Dumitru din Hârlău, Mănăstirea Moldoviţa (1537), 

Mănăstirea Humor (1535), Botoşani, Târgu Frumos sau Roman. 

 
 

Mormântul lui Petru Rareş şi al Doamnei Elena în biserica Mănăstirii Probota 
 

 
 

Biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău este o biserică ctitorită de Petru Ra- 

reş (1527-1538, 1541-1546) în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Ea se află pe 

strada Ştefan cel Mare nr. 9 din oraşul Hârlău (judeţul Iaşi). 

Biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău a fost inclusă pe Lista monumentelor is- 

torice din judeţul Iaşi din anul 2004, la poziţia 1404, având codul IS-II-m-A-
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04173. În această listă este trecut anul 1535 ca perioadă de datare a monumentu- 

lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În timpul domniei lui Radu Mihnea, Hârlăul devine chiar oraş reşedinţă 
 

domnească, aici găsindu-şi sfârşitul, în ianuarie 1626, însuşi domnitorul. 
 

 
 

Radu Mihnea (n. 1574 – d. 1626), a fost domnitor al Munteniei: septem- 

brie 1601 – martie 1602, martie 1611 – mai 1611, 12 septembrie 1611 – august 1616, 

august 1620 – august 1623 şi al Moldovei: 24 iulie 1616 – 9 februarie 1619 şi 4 au- 

gust 1623 – 20 ianuarie 1626.
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Era fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul. Bun diplomat, cunoştea mai multe limbi 

străine şi iubea fastul şi luxul. Era apreciat foarte mult de turci, cărora le-a adus 

beneficii însemnate, dar a ştiut să-şi atragă şi simpatia vecinilor creştini. Pe plan 

intern, s-a înconjurat de greci, cărora le-a dat dregătorii bănoase, ceea ce i-a 

nemulţumit pe boierii din ţară. Acest lucru a dus la organizarea unui complot con- 

dus de Bărcan stolnicul. Domnitorul a descoperit complotul şi l-a decapitat pe in- 

stigator. 

Radu Mihnea este primul domnitor care urmăreşte concret unirea Ţărilor 

Române. Ideea unei apropieri între Ţările Române a încolţit în mintea lui Radu 

Mihnea, care a domnit, succesiv, în Muntenia şi Moldova. Un moment semnificativ 

în acest sens l-a constituit perioada 1623-1626, când, domnind în Moldova, Radu 

Mihnea a reuşit să obţină tronul Munteniei pentru fiul său Alexandru Coconul (1623-

1627). Unele izvoare contemporane consemnează această unitate politică moldo-

munteană. Astfel, reprezentantul Veneţiei la Istanbul, într-un raport datat 

11 aprilie 1625, precizează că va trimite o scrisoare „către numitul principe Radulo 

(Radu Mihnea) care e acum principe în Moldova şi fiul său în Valahia, care e foarte 

tânăr şi condus de ta- 

tă”. Alte mărturii îl menţio- 

nează pe „Radulo voievod, 

principe al Valahiei şi Moldo- 

vei”, iar pe piatra lui funerară 

sunt asociate stemele celor do- 

uă ţări surori. 

Unul din punctele sale 

slabe a fost fiscalitatea excesi- 

vă.   Miron   Costin   spune   că 

acest lucru era determinat de 

fastul şi luxul prea mare afişat 

la curte. 

Radu Mihnea a fost în- 

mormântat la Mănăstirea Ra- 

du Vodă din Bucureşti, pe care 

a ctitorit-o în 1615.
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Hârlăul în istorie 
 
 
 

Hârlăul are o istorie zbuciumată, fiind deseori distrus de-a lungul veacuri- lor, 

fie de tătari, fie de cazaci, poloni sau alte neamuri. De asemenea, el a fost şi centrul 

unor răscoale şi mişcări ţărăneşti, cum au fost cele din 1831, 1907. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

În anul 1950, urmare a copierii modelului sovietic de administraţie, Hârlăul 

devine reşedinţa unui raion cu 18 comune din cadrul regiunii Iaşi, dar pierde sta- 

tutul de oraş, redobândindu-l în anul 1968, când noua împărţire administrativ- 

teritorială, mai apropiată de tradiţii, îl arondează la judeţul Iaşi. 

Dezvoltarea economică a oraşului a permis realizarea sau păstrarea unor 

obiective de interes turistic. Astfel, pe lângă cele enumerate mai sus, Biserica „Sf. 

Gheorghe” şi Curtea Domnească, găsim aici şi Biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” ctito-
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File de istorie 

rită de Petru Rareş în anul 1542, precum şi Muzeul de istorie şi etnografie, adăpos- 

tit de Casa descendenţilor logofătului Tăutu, care marchează principalele monu- 

mente din istoria ţării şi păstrează piese şi obiecte de patrimoniu descoperite în 

anul 1600. 

Hârlăul, situat la 29 km de Tg. Frumos şi 49 km de Botoşani, pe DE58, are o 
 

suprafaţă de 3511 ha din care 525 ha intravilan, 3178 gospodarii cu 11756 locuitori. 
 
 

 
În hrisoavele lui Ştefan cel Mare Târgul Bahluiului 

se numeşte CIVITAS BACHLONIENSIS. Denumirea 

„Hârlău” poate proveni (nimeni nu este sigur!) din: 

pecenego-cumană = „popas”, maghiară, proto- 

română ca derivat din „hârdău” = vas de măsurat 

vin, slavă ca derivat din „gârlo” = gârlă. 
 

 
 
 
 

Grigore  Ureche (n.  cca.  1590,  d.  1647)  a  fost  primul  cronicar 

moldovean de seamă a cărui operă a ajuns până la noi.
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(MISAIL CĂLUGĂRUL) 
 

 
 

Făcut-au 2 sfinte mănăstiri mari în Moldova, Bistriţa şi Moldoviţa şi li-au 

îndzăstrat cu multe sate cu vecini şi cu băleştie şi cu veşminte scumpe înlontru şi 

cu odoare. 

…. 
 

Spătariu mare şi staroste de Cernăuţi şi cu obicéiu îmbrăcat la dzile mari cu 

haină scumpă domnească şi dvorbitoriu cu arme domneşti încinsu la spatele dom- 

nului într-acéle dzile.Paharnic mare şi pârcălab la Cotnariu şi ispravnic viilor 

domneşti de la Cotnariu şi de la Hârlău şi cu obicéiu să dreagă domnului la dzile mari 

cu păhar la masă. 

Visternic mare, ispravnic pre socotéle ce să fac, să să ia den ţară şi grijindŭ 

şi dândŭ léfe slujitorilor şi purtătoriu de grijă a toată cheltuiala curţii şi a oaspeţi ce 

vin în ţară şi toate catastijile ţărâi pre mâna lui. 

…….
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Războiul când s-au bătut Ştefan vodă cu Hroiot pre Sirét la Schiiei, 
 

6994 (1486) martie 
 

Într-acesta an venit-au Hroiot cu oaste de la ungur asupra lui Ştefan 

vodă, căruia i-au ieşitu Ştefan vodă înainte cu oaste pre Sirétiu la Şchéi şi dându 

războiu vitejaşte despre amândoao părţile, într-o luni, martie 6 zile, pierdu 

Hroiot războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan 

vodă, că s-au pornit cu calul jos, puţin de n-au încăput în mâinile vrăjmaşului 

său. Mai apoi Hroiot fiindu prins viu de Ştefan vodă, i-au tăiatu 

capul. 
 

Vă leato 6995 (1487), într-acestu an au discălicatu Ştefan vodă târgul 

Hârlăul, de au ziditu şi bisérica cea domnească de piiatră şi curţile acele 

domneşti cu ziduri cu tot, carile stau şi astăzi. 

 
 

De capetile céle de frunte ale léşilor ce s-au aflat pieriţi 
 

Aflatu-s-au la acestu războiu din capete: doi fraţi Tăncenschii şi Miculai vo- 

ievodul Ruschii pieriţi şi Gabriil din Moraviţa şi Herbor, aşijderea doi fraţi Grotovi, 

Huminschii şi Murdileu şi alţi mulţi, cine poate să-i pomenească pre toţi 

….. 
 

Dupre acéia au datu cuvântu Ştefan vodă a toată oastea, să să strângă la 

Hârlău, în zioa lui sfeti Nicolae. Şi aşa s-au adunatu cu toţii la Hârlău într-acéia zi 

şi acolo Ştefan vodă au făcut ospăţ mare tuturor boierilor şi tuturor vitéjilor săi şi 

cu daruri scumpe i-au dăruit pre ei. Şi décii i-au slobozitu cine şi pre la casa sa, 

dându-le cuvântu ca toţi să dea laudă lui Dumnezeu, pentru ce că toate puterile suntu 

de la Dumnezeu. 

 
 

Cându au intrat în ţară Albu sultanu cu tătarii şi l-au bătut Ştefan vodă, 

leatul 7026 (1518) avgust 8 

 

În  al  doilea  anu  a  domnii  lui  Ştefan  vodă,  în  luna  lui  avgustu,  8  zile, 

rădicatu-s-au Albu sultan cu tătarii de la Piericop, cu multă oaste tătărască şi au 

trecut Nistrul, fără véste şi au tras cătră Prut, de au ajunsu la locul ce să chiamă 

Şerbanca.



21  

Iară Ştefan vodă s-au întorsu cu mare laudă şi au dat învăţătură tuturor bo- 

ierilor să să strângă la Hârlău, la zioa sfântului mucenic Dimitrie şi acolo daca s-au 

adunat, ospéţe şi bucurie mare au fostu, şi pre toţi vitéjii cei buni i-au dăruit Ştefan 

vodă. Şi décii ş-au luat luiş doamnă. 

 
 

De moartea lui Basarabă vodă domnul muntenescu 
 

Vă leato 7030 (1521) septevrie 15 zilepristăvitu-s-au Basarabă vodă, 

domnul muntenescu şi au apucatu în locul lui să domnească un turcu, pre nume 

Mahmetu, ce să trăgea din seminţiia lui. Ci pentru légea lui cea întune- cată să 

oscârbiră oamenii de dânsul şi mulţi dintru dânşii să cerca să apuce domniia, 

ales pribégii carii era de păziia de multă vréme una ca aceasta. Şi in- tre multe 

amestecături, au aşezatu la domnie pre Radu vodă. 

Vă   leato   7031   (1523)   martie   în   20   de   zile,   pribegit-au   Şarpe- 

postélnicul, de frica lui Ştefan vodă, în Tara Leşască. 

 
 

Cându au pierit Arbure hatmanul cu ficiorii lui 
 

Într-acest an, în luna lui aprilie, în cetatea Hârlăului, Ştefan vodă au tăiat 

pre Arburie hatmanul, pe carile zic să-l fie aflat în viclenie, iară lucrul adevărat nu să 

ştie. Numai atâta putem cunoaşte că norocul fie unde are zavistie, ales un om ca 

acela,  ce  au  crescut  Ştefan  vodă  pre  palmile  lui,  avându  atâta  credinţă  şi  în 

tineréţile lui Ştefan vodă toată ţara otcârmuia, unde mulţi vrăjmaşi i s-au aflatu, cu 

multe cuvinte réle l-au îmbucat în urechile domnu-său. Ci pururea tinerii să pleacă 

şi cred cuvintele céle réle (a puhlibuitorilor). Şi acea plată au luat de la dânsul, în 

loc de dulceaţaamar, pentru nevoinţa lui cea mare, că nici judecatu, nici dovedit au 

pierit. De care lucru mulţi înspăimântaţi din lăcuitorii ţării au început a gândi cum 

vor lua şi ei plată ca şi Arburie, că nu multă vréme după acéia, într-acelaşi an, au 

tăiat şi pe ficiorii lui Arburie, pre Toader şi pre Nichita. 

 
 

De domniia lui Pătru vodă Rareş, ficiorul lui Ştefan vodă cel Bun, 

văleatul 7035 (1527) ghenuarie 20 

 

După moartea lui Ştefan vodă cel Tânăr, strânsu-s-au boierii şi ţara de s-au 

sfătuit pre cine vor alége să puie domnu, că pre obicéiul ţării nu să cădiia altuia 

domniia, fără carile nu vrea fi sămânţă de domnu. Şi iscodindu unul de la altul,
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aflatu-s-au unul de au mărturisit că au înţeles din rostul mitropolitului, carile s-au 

fostu săvârşit mai nainte de Ştefan vodă şi fiindu Ştefan vodă bolnav la Hotin, au 

lăsat cuvântu, ca de să va săvârşi el, să nu puie pre altul la domnie, ci pre Pătru 

Măjariul, ce l-au poreclit Rareş, dipre numele muierii ce au fostu după alt bărbat, 

târgoveţ din Hârlău, de l-au chiemat Rareş. Aşa pre Pătru aflându-l şi adeverindu-l 

că este de osul lui Ştefan vodă, cu toţii l-au rădicatu domnu, ghenuarie 20. Carile 

apucândusă de domnie, niminea de nădéjde nu s-au scăpatu, că pace şi odihnă era 

tuturora şi ca un păstoriu bun ci străjuieşte turma sa, aşa în toate părţile străjuia şi 

priveghiia şi nevoia ca să lăţască ce au apucat. 

 
 

Cându au prădat Pătru vodă a cincea oară Tara Ungurească, 
 

7050 (1541) septevrie în 12 dni 
 

Dupe ce au prinsu Pătru vodă pre Maelat voievodul Ardealului şi l-au fere- cat 

în obezi de l– au trimis la împăratul, în al doilea an de iznoavă au venit carte de la 

împăratul sultan Suleiman, la Pătru vodă, ca să margă să prade de iznoavă Tara 

Ungurească pentru multe neîngăduinţe şi amestecături ce să aţâţa. Şi umplându 

Pătru vodă zisa împăratului, ca să fie deplin, alta pentru că şi el avea scârbă mare 

spre unguri, pentru multe nevoi ce-i făcuse, încă cându era la Ciceu, de nu-şi era 

volnic cu nimica, mai apoi şi priieteşugul ce avea împreună îl călcase, rădicatu-s-au 

cu toată putérea sa şi au trecut la Tara Ungurească de au prădatu şi au arsu pănă la 

Cetatea de Baltă. Acolo au şăzut 6 zile şi multă pagubă făcându, s-au întorsu pre la 

Bistriţă, fără de nici o zminteală şi trecându muntele au ieşit la Câmpul Lungu şi s- 

au pogorât la Bae şi décii cu mare laudă s-au dus la scaunul său, la Suceava. 

Iară daca să întoarse Pătru vodă de la Tara Ungurească, într-acéia laudă au 

sfârşit mănăstirea Pobrata, carea era zidită de dânsul şi o au sfinţit. Aşijderea şi 

mănăstirea Râşca au început. Din Dobrovăţul încă au săvârşitu, de la Căpriiana 

mănăstirea au lucrat, încă şi alte lucruri bune multe să află făcute de dânsul, 

cumu-i la mitropoliia de Roman şi la mitropoliia de Suceava şi la mănăstirea de 

Bistriţă şi bisérici de piiatră în Hârlău şi în Bae şi încă şi alte lucruri bune multe să 

află în ţară de dânsul făcute. Cu adevărat era ficior lui Ştefan vodă celui Bun, că în- 

tru tot simăna tătâne-său, că la războaie îi mergea cu noroc; că tot izbândiia, lu- cruri  

bune  făcea,  ţara  şi  moşiia  sa  ca  un  păstor  bun  o  socotiia,  judecată  pre direptate 

făcea.
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De domniia lui Alexandru vodă Lăpuşneanul, 
 

cându s-au aşezat în scaun la Suceava, vă leato 7060 (1552) 
 

Deaca veni Alixandru vodă Lăpuşneanul în ţară şi însemnă pre Joldea la 

nas şi-l déde la călugărie, décii luo pre Roxanda, fata lui Pătru vodă, să-i fie 

doamnă iui, care era mai nainte să o ia Joldea. Şi cu dragoste îl priimiră boie- 

rii şi mergându pre la Hârlău, au tras la Suceava şi au şăzut în scaun. Décii s- 

au cununat cu Roxanda şi au făcut nuntă. 

Într-acelaş  an  fu  omor  mare  şi  iarnă  grea.  Décii  daca  să  aşeză 

Alixandru vodă la domnie, nu grijiia de alta, numai de pace în toate părţile şi 

aşezarea ţării. Iară cu doamna sa, Roxanda, au avut doi ficiori, pe Bogdan şi pre 

Pătru. 

 
 
 
 
 
 

Miron Costin (30 martie 1633 
 

– 1691) a fost un cronicar român din 

Moldova, unul dintre primii scriitori şi isto- 

riografi din literatura română.
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Preste scurte dzile sosi veste cum Timus iară cu 9.000 de oameni întră 

pre la Soroca în iară şi amu lovisă oamenii lui Vasilie-vodă şi pre Grumadze 

căpitanul, carele era în cîmpii Sorocii cu straje. Şi ştiia Ştefan-vodă că nu s-a 

lăsa cu atîta Vasilie-vodă asupra lui, ce agiunsese şi el la Racoţii, cneadzul 

Ardealului şi la Cazimir, craiul leşescu, cărora amîndurora era urît Vasilie- vodă 

pentru legătura cu cazacii. Deci, de la Racoţii îndată i-au orînduit cu Petchi 

Iştioan, cu toţi săcuii, ca pe 4.000 de oameni, iară craiul leşescu cu polcovnicii 

ce avea la Cameniţă, anume Condraţchii cu 1.000 de Ieşi călări, i- au trimis 

porunca aceasta, de ari veni vro oaste asupra Moldovei căzăcească, să nevoiască 

CLI toată osirdiia, adunîndu-să cu moldovenii, să-i smintească, care lucru apoi 

aşea au fostu. 

Zac. 14. Dacă au simţit Ştefan-vodă oastea căzăcească apropiiată amu 

cătră Prut şi au oblicit că tătari nu sîntu, nu spre Roman, ce spre Cotnari au 

purces, ştiindu că soseşte şi Petchi Iştioan cu oastea ungurească. Vrea să ţiie 

calea cazacilor la loc largu, undeva pre Jijie. Şi la Cotnariu s-au împreunat cu 

ungurii şi au purces spre Ştefăneşti, aşteptîndu şi pre leşi. Ce, mai zăbovindu 

leşii, n-au îndreznit ungurii a să tîmpina cu cazacii. Şi aşea cazacii au trecut 

codrul pre la Cucoreni, la Suceavă. Iară Ştefan-vodă au rămas pre şleahul lor 

despre Prut şi a triia dzi au sosit şi Condraţchii cu 1.000 de leşi.
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Ioan  Neculce (n. 1672 – d. 1745) a 

fost un cronicar moldovean, mare boier care a ocu- 

pat   diferite   demnităţi   importante   în   perioada 

domniei lui Dimitrie Cantemir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinit-au capigilar-chihaie de la împărăţie, cu poroncă la Grigorie-vodă de- 

au mersu la Nistru să rădice puşcile ce le îngropasă moscalii, să le ie să le ducă la 

Tighine. Şi s-au dus păn’ la Nistru şi au triimis de-au încărcatu tot, cu mare frică, 

să nu-l lovască căzacii. Dar n-au avut nici o ostineală şi au încărcatu 500 de cară de 

glonţuri, cum mai sus s-au pomenitu.
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Şi au umblat Grigorie-vodă pre la 

Soroca, pre la Raşcov, pre la Orhei, di s- 

au primblat să vadză locurile ţării. Şi pi 

urmă, de la Orhei n-au vinit în Ieş, că 

mure tari de ciumă, ce au trecutu la sat 

la Deleni, în ţinutul Hârlăului, la vorni- 

cul Iordachie Cantacozino Deleanul, de- 

au şădzut păn-în dzi întăi a lui dechem- 

vrie. Şi apoi, înţelegând că au mai rădi- 

cat Dumnădzău focul, s-au dus în Ieş. 

Iar nevoili în ţară, pre multe, di 

chili, de ialoviţă, de cară şi de alte nevoi 

nespusă, tot ieşite pe catastijile banilor 

hârtiilor ce fusesă de primăvară. Ca şi la 

Duca-vodă cel bătrân, ce ieşe pre banii 

hârtiilor, aşe şi acmu au fost. 
 

 
 

Cu câţiva ani în urmă, Gheorghe Tomozei a atras atenţia asupra paragrafu- 

lui 20 din O samă de cuvinte, care este prin el însuşi un superb poem epic, o bala- 

dă modernă demnă să figureze în cele mai zgârcite antologii de poezie românească. 

Iată mai întâi paragraful aşa cum se găseşte el în Neculce: „Având Radul-vodă o fa- 

tă din trupul lui, să fie fugit cu o slugă, ieşind pre o fereastră din curţile domneşti din 

cetatea Hârlăului. Şi s-au ascunsu în codru. Şi au făcut Radul-vodă năvod de oameni 

şi au găsit-o la mijlocul codrului, la o fântână ce se cheamă Fântâna Cerbu- lui, lângă 

podul de lut. Deci pre slugă l-au omorât, i-au tăiat capul, iar pre dânsa au dat-o la 

călugărie, de-au călugărit-o”. Şi iată un nou paragraf fără nici o literă schimbată şi 

fără nici o virgulă adăugată, ci numai aşezat tipografic după ritmul său interior 

care ni-l vădeşte ca pe o capodoperă a poeziei noastre epice: 

 
 

Având Radul-vodă o fată din trupul lui, 

să fie fugit cu o slugă, 

ieşind pre o fereastră 
 

din curţile domneşti din cetatea 
 

Hârlăului.
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Şi s-au ascuns în codru. 
 

Şi au făcut Radul-vodă năvod de oameni 
 

şi au găsit-o în mijlocul codrului 

la o fântână 

ce se cheamă Fântâna Cerbului, 
 

lângă podul de lut. 
 

Deci pre slugă l-au omorât, 

i-au tăiat capul, 

iar pre dânsa au dat-o la călugărie, 

de-au călugărit-o. 

 
 

Avusese ştire Mihai-vodă mai nainte vreme că au ieşit Frenţe şi cu Velicico cu 

poghiaz din Neamţu. Şi fusese Mihai-vodă de dimineaţă şi afară, pre Bahluiu în sus, 

dar apoi, vădzând că nu-i nemic, s-au întorsu în Iaşi. Că poghiazul să zăbovisă, că 

venie becisniceşte, cu zăbavă, că au venit pre la Păşcani, de la Păşcani la Cotnariu, şi 

apoi au venit la Iaşi. Deci Mihai-vodă au apucat numai cu doi, trei co- pii de-au plecat 

fuga la Cetăţuie, şi cătanele după dânsul. Ce la pod, puţintel oarece s-au mai poprit, 

stându-le împotrivă, păn’ s-au mai depărtat Mihai-vodă şi au apu- cat de-au intrat 

în Cetăţuie. Şi nărocul lui că nu l-au ştiut că este el, să-i ţie calea pre dincolo de 

Bahluiu, că l-ar hi prinsu. Iar Costantin visternicul, cum au audzit de cătani, n-au 

apucat a spune lui Mihai-vodă de tătarî, că n-au apucat a veni în Iaşi, ce au şi fugit în 

stuh, din gios de Balica, iar Mihai-vodă nu ştie de tătarî nemic, că au venit la Aaron-

vodă, nici tătarâi de cătane.
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Hârlău 
 

 
 

— Oraş — 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziţia geografică 
 

Coordonate:   47°25′40″N   26°54′41″E
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Hârlău este un oraş din judeţul Iaşi, Moldova, România. 
 

Este situat în nord-vestul judeţului Iaşi, pe drumul Iaşi – Botoşani. Are o 

populaţie de 11.268 locuitori. 

Prima atestare documentară datează din anul 1384, când mama domnitoru- 

lui Petru Muşat îşi stabileşte curtea aici. În evul mediu aici a funcţionat o curte 

domnească, în care Ştefan cel Mare a ridicat o biserică, care poate fi văzută şi azi. 

În acelaşi oraş se găseşte biserica „Sfântul Dumitru / Dimitrie”, ridicată de domni- 

torul Petru Rareş. La un moment dat localitatea a îndeplinit statutul de capitală a 

Moldovei, când, datorită incendiului care a ars Curtea Domnească din Iaşi, domni- 

torul şi Sfatul Ţării s-au mutat pentru o scurtă perioadă la Curţile Domneşti de 

aici. 
 

Până la instaurarea regimului comunist, Hârlău a făcut parte din judeţul is- 

toric Botoşani. 

În economia localităţii se remarcă industria textilă, de prelucrare a lemnului 

şi alimentară. În oraş funcţionează două şcoli generale şi un liceu. Asistenţa medi- 

cală este asigurată de un spital, o policlinică şi cabinete medicale de medicină de 

familie. La sud de oraş se află cunoscută regiune viticolă Cotnari. La sud-vest şi în 

zonele limitrofe ale oraşului se află domeniile familiei Cavaler Lupu de Totoescu, 

familie de boieri ce-şi are originile în secolul al XII-lea. În anii pre-comunişti do- 

meniile au fost preluate de către regimul comunist, iar conacul preluat de poliţia 

secretă, Securitatea, după alungarea din postul de primar a lui Eugen Nicolae 

Totoescu, în 1956. 

Oraşul rămâne cunoscut pentru clădirile de rang istoric înalt, poziţionarea 

în inima Moldovei şi potenţialul viticol şi agricol ce-l poate asigura pentru nord- estul 

României. 

 
 

Aşezare; vecini 
 

Oraşul  Hârlău  este  situat  în  nord-estul  ţării,  la  întretăierea  paralelei de 
 

47°26' latitudine nordică cu meridianul de 26°54' longitudine estică. 
 

Începând din anul 1968, Hârlăul face parte din judeţul Iaşi, ocupând în ca- 

drul acestuia o poziţie nord-vestică. 

Oraşul este aşezat în aria de contact a Podişului Sucevei (sectorul mai înalt, 

cunoscut sub numele de Masivul Dealul Mare – Hârlău) cu Câmpia Moldovei. 

Vatra oraşului s-a dezvoltat în partea de nord a Depresiunii Hârlău, pe
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cursul superior al Bahluiului, în amonte de confluenţa pârâului Nicolina. Dealurile 

din jur (Dealul Pietrosu – 205m, dealul Foişor – 320m, dealul Pietrăria – 380m, 

dealul Viilor – 186m, dealul lui Vodă – 313m, dealul Basaraba – 421m, dealul 

Sângeap – 408m) conferă oraşului Hârlău valenţe strategice. 

Teritoriul administrativ al oraşului se învecinează la N cu comuna Deleni, la 
 

S şi SE cu comuna Scobinţi, iar la V cu comuna Sireţel. 
 

Suprafaţa administrativă a oraşului este de 3511 ha, din care 525 ha intra-
 

vilan. 
 

 
 

Accesibilitate 
 

Oraşul este străbătut de DE 58, fiind la 28 km de oraşul Tg. Frumos şi 48
 

km de municipiul Botoşani. 
 

Oraşul Hârlău este la capătul liniei ferate Podu Iloaiei – Hârlău (41 km). 
 

Reţea hidrografică: 
 

Teritoriul oraşului Hârlău este străbătut de râul Bahlui. În amonte este con- 

struit un baraj de acumulare, lacul constituind una dintre sursele de alimentare cu 

apă potabilă a oraşului. 

Populaţia; resurse umane şi piaţa forţei de muncă 
 

Populaţia totală în anul 2004 era de 11.756 locuitori, din care 5.923 femei. 

Numărul de gospodării – 3.178, din care 1.616 la bloc, cu 3.160 persoane, 

restul la case. 
 

Naţionalitatea: 10.864 români; 684 romi; 211 alte naţionalităţi. 

Grupe de vârstă: 

• 0-14 ani – 2.850 persoane 
 

• 15-65 ani – 7.826 persoane 
 

• Peste 65 ani – 979 persoane 
 

Populaţie activă: 4.335, 

din care în agricultură 838, in- 

dustrie 1.220, construcţii 228, 

comerţ 366, sănătate 414, învă- 

ţământ 272, alte activităţi 745 

 
 

Demografie 
 

Evoluţia populaţiei 

la recensăminte:
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Agenţi economici la data de 31.12.2006: 150, cu un număr mediu de sala- 

riaţi de 1541, din care: 

• 10 pe domeniul agricultură, piscicultură, silvicultură 
 

• 16 industrie uşoară (îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, tâmplărie) 
 

• 14 unităţi de desfacere a produselor en-gross 
 

• 72 unităţi comerţ cu amănuntul 
 

• 15 baruri 
 

• 40 taxi 
 

• 25 alte servicii 
 

Instituţii publice: 
 

• 2 şcoli generale: Şcoala Generală „Petru Rareş” Hârlău şi Şcoala Generală 
 

cu clasele I-VIII, Pârcovaci 
 

• Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hârlău 
 

• Liceul Tehnologic Hârlău 
 

• 3 grădiniţe 
 

• Judecătorie 
 

• Parchet 
 

• Trezorerie 
 

• Administraţia Finanţelor Publice 
 

• Primăria oraşului 
 

• Spitalul orăşenesc 
 

• Policlinica cu cabinete medicale individuale sector public şi privat 
 

• Dispensar sătesc Pârcovaci 
 

• Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Hârlău 
 

• Centre de asistenţă socială – 3: Centrul Social cu Destinaţie Multifuncţio- 

nală, Centrul REVIS, Centrul de tip HOSPICE 

• Farmacii: 3 
 
 
 
 
 

Începând din anul 1968, prin reforma administrativ-teritorială, oraşul Hârlău 

face parte din judeţul Iaşi, ocupând în cadrul acestuia o poziţie nord- vestică.
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MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE 

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE din HÂRLĂU 

Nr. crt. – Cod LMI 2004 – Denumire – Localitate – Adresă – Datare 

1398 IS-II-m-B-04167 Spitalul vechi oraş HÂRLĂU Str. Bogdan Vodă 14 
 

1858 125 
 

1399 IS-II-m-B-04168 Casa de cultură oraş HÂRLĂU Str. Doja Gheorghe 3 

înc. Sec. XIX 

1400 IS-II-m-B-04169 Casa Grigoriu oraş HÂRLĂU Str. Eminescu Mihai 14 

înc. Sec. XIX 

1401 IS-II-m-B-04170 Paraclisul caselor Ghica oraş HÂRLĂU Str. 
 

Eternităţii 8 prima jum. A sec. XIX 
 

1402 IS-II-m-B-04171 Casa Zoltman, azi Primăria oraş HÂRLĂU Str. 
 

Muşatinilor 1 înc. Sec. XIX 
 

1403 IS-II-m-B-04172 Casa parohială a bisericii “Sf. Dumitru” oraş 
 

HÂRLĂU Str. Petru Rareş 8 înc. Sec. XIX 
 

1404 IS-II-m-A-04173 Biserica “Sf. Dumitru” oraş HÂRLĂU Str. Ştefan cel 
 

Mare 9 cca. 1535 
 

1405 IS-II-m-B-04174 Şcoală oraş HÂRLĂU Str. Ştefan cel Mare 34 înc. Sec. 
 

XX 
 

1406 IS-II-m-B-04175 Biserica “Sf. Nicolae” oraş HÂRLĂU Str. Ştefan cel 
 

Mare 44 1848 
 

1407 IS-II-m-B-04176 Casa Tăutu, azi Muzeul de Istorie oraş HÂRLĂU 

Str. Tăutu Logofăt 7 sec. XVII – XVIII 

1408 IS-II-m-B-04177 Casa parohială a bisericii “Sf. Gheorghe” oraş 
 

HÂRLĂU Str. Tăutu Logofăt 14 sf. sec. XIX 
 

1409 IS-II-a-A-04178 Ansamblul curţii domneşti oraş HÂRLĂU Str. Tăutu 
 

Logofăt 16 sec. XIV – XVII 
 

1410 IS-II-m-A-04178.01 Biserica “Sf. Gheorghe” oraş HÂRLĂU Str. Tăutu 
 

Logofăt 16 1492 
 

1411 IS-II-m-A-04178.02 Ruinele curţii domneşti oraş HÂRLĂU Str. Tăutu 
 

Logofăt 16 1384, reclădită 1486 şi 1624.
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Obiective turistice 
 

 

    Curtea domnească din Hârlău – atestată la 1384 şi distrusă în secolul al 
 

XIX-lea, în prezent este în ruine 

  Biserica „Sf. Gheorghe” – monument istoric construit în 1492 de Ştefan 

cel Mare 

    Biserica „Sf. Dumitru” – monument istoric construit de Petru Rareş 

    Biserica romano-catolică din Hârlău 

    Sinagoga Mare din Hârlău – construită în 1814 

    Casa Tăutu din Hârlău – clădire monument istoric construită în secolele 
 

XVII – XVIII, găzduieşte în prezent Muzeul Viei şi Vinului 

  Casa de cultură din Hârlău – clădire monument istoric construită la în- 

ceputul secolului 

    Curtea domnească din Hârlău 
 

Curtea domnească din Hârlău este o curte domnească atestată pentru 

prima dată în anul 1384 în oraşul Hârlău, la o distanţă de 74 km de municipiul 

Iaşi. În prezent, se află în ruine. 

Ansamblul curţii domneşti din Hârlău a fost inclus pe Lista monumentelor 

istorice din judeţul Iaşi din anul 2004, la numărul 1409, având codul IS-II-a-A- 

04178 şi fiind format din două obiective: 

  Biserica „Sf. Gheorghe” – datând din 1492 şi având codul cod LMI IS-II- 

m-A-04178.01; 

    Ruinele Curţii Domneşti – datând din anul 1384, reclădită în 1486 şi 
 

1624 şi având codul IS-II-m-A-04178.02. 
 

 
 

Istoric 
 

Curtea Domnească din Hârlău este atestată pentru prima dată printr-un act 

din 1 mai 1384, acolo locuind Doamna Margareta (Muşata), mama domnitorilor 

Petru I Muşat (1375-1391) şi Roman I Muşat (1391-1392). Aceasta este şi prima 

atestare a târgului Hârlău. 

Doamna Margareta a ctitorit o biserică catolică în oraşul Siret în a doua ju- 

mătate a secolului al XIV-lea, pentru Ordinul Dominicanilor, dorind să fie înmor- 

mântată acolo. Prin hrisovul domnesc din 1384, domnitorul Petru I a confirmat acest 

act, acordând şi anumite privilegii predicatorilor. Domnitorul precizează că



34  

acel hrisov a fost dat „în curia matri nostrae carisimae, Horieganoio”, pasaj tradus 

de medievalistul Mihai Costăchescu astfel: „în oraşul Hârlău în adunarea (la cur- 

tea n.n.) mamei noastre preaiubite”. 

Târgul s-a dezvoltat în perioada domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504), care 

a intuit rolul strategic al Hârlăului, prin poziţia cvasicentrală în cadrul Moldo- vei 

medievale. În anul 1486, el a refăcut din temelii clădirile vechii curţi domneşti, 

dându-le o mare extindere. El a pus o pisanie, găsită în anul 1871 şi aflată astăzi în 

patrimoniul Muzeului de Artă al României din Bucureşti, în care stau scrise urmă- 

toarele: 

 
„Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul, Io Ştefan 

voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Mol- 

dovei, fiul lui Bogdan voievod, a făcut aceste case, 

care s-au început a se zidi în anul 6994 (1486) luna 

... 20 şi s-au sfârşit în acelaşi an, septembrie 15”. 
 

 
 

Cronicarul Grigore Ureche menţionează rolul lui Ştefan cel Mare de ctitor al 
 

Curţii domneşti din Hârlău în următoarele cuvinte: 
 
 

„Vă leato 6995 (=1487), într-acestu an au 

discălicatu Ştefan vodă târgul Hârlăul, de au ziditu 

şi bisérica cea domnească de piiatră şi curţile acele 

domneşti cu ziduri cu tot, carile stau şi astăzi.” 

 
 

Şase ani mai târziu, în 1492, el a înălţat aici Biserica „Sf. Gheorghe”. Reşe- 

dinţa domnească din Hârlău a fost una dintre reşedinţele preferate ale domnitoru- 

lui moldovean, mai ales către sfârşitul domniei. 

La 12 iulie 1499, Ştefan cel Mare a semnat la Hârlău Tratatul de pace cu po- 

lonii regelui Ioan Albert. 

La Curtea domnească din Hârlău au locuit şi urmaşii lui Ştefan cel Mare. 

După cum relatează tot Grigore Ureche, aici a fost ucis în aprilie 1523 hatmanul Luca 

Arbore, acuzat de trădare de domnitorul Ştefăniţă Vodă (1517-1528). După cuvintele 

cronicarului, „într-acest an, în luna lui aprilie, în cetatea Hârlăului, Şte- fan vodă 

au tăiat pre Arburie hatmanul, pe carile zic să-l fie aflat în viclenie, iară lucrul 

adevărat nu să ştie”.
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Printre domnitorii care au locuit aici se află îndeosebi Petru Rareş (1527- 
 

1538, 1541-1546), care a construit în apropierea curţii o biserică cu hramul „Sf. 

Dumitru”. Aici s-au emis hrisoave domneşti şi s-au încheiat tratate de pace sau de 

alianţă. 

Rolul  Curţii  domneşti  de  la  Hârlău  s-a  diminuat  după  ce  domnitorul 
 

Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561, 1564-1568) a mutat capitala Moldovei la Iaşi, 

unde a construit o curte domnească. 

Între anii 1624-1626, ca urmare a arderii Curţii Domneşti din Iaşi la 2 oc- 

tombrie 1624, domnitorul Radu Mihnea (1616-1619, 1623-1626) s-a mutat la reşe- 

dinţa domnească de la Hârlău, aducând unele îmbunătăţiri sub influenţa arhitec- 

turii italiene, după cum ne informează Marco Bandini în 1636, şi extinzând curtea 

domnească de aici. Cronicarul Miron Costin descrie astfel şederea voievodului la 

Hârlău şi lucrările realizate: 

 

„Curîndŭ după acéia au arsŭ curţile la Iaşi, céle 

domneşti şi s-au mutatŭ Radul-vodă la Hârlău cu 

şederea. Şi aşea îndrăgise locul la Hârlău, cât în 

toate veri, la Hârlău şedea cu toată curtea, că toc- 

mise şi curţile céle domneşti şi beserici câteva făcu- 

te acolo în Hârlău de dânsul.” 

 
 

Voievodul Radu Mihnea a murit aici la 20 ianuarie 1626, corpul său neînsu- 

fleţit fiind apoi transferat de fiii lui la Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti. Şi 

acest eveniment este relatat de Miron Costin: 

 

„Omŭ boleac fiindŭ Radul-vodă şi de mini şi de pi- 

cioare, care boală podagra şi hirarga să dzice, n-au 

trăgănatŭ multu viiaţa şi acolea la Hârlău s-au 

sfârşit viaţa, în anul 7134 în dzile... (...) Oasele Ra- 

dului-vodă cu cinste mare s-au pornitŭ de la Hârlău 

în Ţara Muntenească, la mănăstirea făcută de dân- 

sul în Bucureşti, cu Hrizea visternicul şi cu Trufan- 

da postelnicul şi cu Costin postelnicul al doilè pe 

acéle vrémi. Iară în scaunul tarii domnŭ au stătut 

Barnovschii hatmanul.”
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Curtea Domnească din Hârlău decade după moartea lui Radu Mihnea. În anul 

1727, Curtea Domnească era încă intactă, ea fiind vizitată de către Scarlat Ghica,  fiul  

domnitorului  Grigore  II  Ghica  (1726-1733,  1735-1739,  1739-1741  şi 

1747-1748). 
 

Distrugerea ei s-a produs în secolul al XIX-lea, când localnicii au dărâmat-o 

pentru a folosi piatra la pavarea străzilor şi la construcţia de case. Până în anul 

1907, aici s-a aflat depozitul de gunoi al oraşului şi oborul de vite.
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    Biserica  „Sf.  Gheorghe”  –  monument  istoric  construit  în  1492  de 
 

Ştefan cel Mare 
 

Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău este o biserică ctitorită de Ştefan 

cel Mare în anul 1492. Ea se află pe strada Logofăt Tăutu nr. 16 din centrul oraşu- lui 

Hârlău (judeţul Iaşi), la o distanţă de 74 km de municipiul Iaşi. 

Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău a fost inclusă pe Lista monumentelor is- 

torice din judeţul Iaşi din anul 2004, având codul IS-II-m-A-04178.01. Ea este 

considerată parte a ansamblului Curţii Domneşti din Hârlău, alături de ruinele Curţii 

Domneşti. 

 
 

Ctitorire 
 

Săpăturile arheologice efectuate la Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău în 

anul 2001, sub coordonarea prof. dr. arheolog Stela Cheptea, cercetător ştiinţific la 

Institutul de Studii Est-Europene Iaşi, au dus la descoperirea sub naosul actualei 

biserici a fundaţiilor şi ruinelor a două biserici mai vechi. Prima biserică datează, 

probabil, din a doua jumătate a veacului al XIV-lea, masa altarului fiind identifica- 

tă sub naosul actualei biserici. Fundaţia sa are adâncimea de numai 0,90-1,00 m. 

A doua biserică a fost construită, probabil, în timpul lui Alexandru cel Bun (1400- 

1432). Aceasta avea plan treflat, puţin deviat de la axul primei biserici şi un pridvor 

pe latura de vest. Fundaţiile sale sunt mai adânci: 2,30-2,50 m. Se presupune că ar 

fi fost avariată de cutremurul din 1471, fiind necesară demantelarea ei. 

Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău a fost construită în anul 1492, în mai pu- 

ţin de cinci luni. Acest lucru este atestat de pisania scrisă în limba slavonă cu ur- 

mătorul text: 

 
 

„Binecinstitorul şi iubitorul de Hristos, Io Ştefan Voievod, 

din mila lui Dumnezeu Domnul ţării Moldovei, fiul lui 

Bogdan Voievod, a zidit această biserică întru numele 

sfântului şi măritului mare mucenic şi purtător de biruinţă 

Gheorghe, care s-a început a se zidi în anul 7000, luna mai 

30, şi s-a terminat în acelaşi an, luna octombrie 28, iar al 

domniei sale în anul al 36-lea curgător.” (1492)
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Cronicarul Grigore Ureche (1590-1647) menţionează în „Letopiseţul Ţărâi 

Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor 

carea scrie de la Dragoş vodă până la Aron vodă” rolul lui Ştefan cel Mare de cti- 

tor al Curţii Domneşti şi al Bisericii „Sf. Gheorghe” din Hârlău în următoarele cu- 

vinte: 

 
 

„Vă leato 6995 (=1487), într-acestu an au discălicatu 
 

Ştefan vodă târgul Hârlăul, de au ziditu şi bisérica 
 

cea domnească de piiatră şi curţile acele domneşti cu ziduri 

cu tot, carile stau şi astăzi.” 

 
 

Necropolă 
 

Biserica a avut o gropniţă între pronaos şi naos. În lăcaş au fost descoperite 

mai multe cavouri, iar într-unul din acestea era un sicriu cu oseminte. Inspectorul 

Ana-Maria Zup din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu 

(DJCCP) Iaşi consideră că este vorba de mormântul unui boier sau negustor bogat, 

care ar fi avut legătură cu ctitoria bisericii. 

În colţul de nord al pronaosului s-a aflat mormântul domnitorului Radu 
 

Mihnea, dar rămăşiţele sale pământeşti au fost mutate ulterior la Mănăstirea „Ra- 

du Vodă” din Bucureşti. Pe locul unde a fost mormântul voievodal s-a descoperit 

într-o tainiţă un adevărat tezaur format din monede şi alte podoabe. 

În biserică s-a aflat şi mormântul zugravului Gheorghe din Tricala. Lespe- dea 

să funerară se află în prezent la Muzeul Naţional de Artă al României de la Bu- 

cureşti. Pe piatră se află următoarea inscripţie în limba slavonă: „Acest mormânt 

este  al  robului  lui  Dumnezeu,  meşterul  Gheorghe  zugravul,  venit  din  ţara 

Tricalei; şi a răposat la viaţa veşnică [în zilele binecinstitorului... în anul 7038, luna 

ianuarie] 15”. 

 
 

Arhitectură 
 

Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău a fost construită după planul mai vechi 

al Bisericii „Sf. Ilie” din Sfântu Ilie. 

Biserica lui Ştefan cel Mare are plan triconic, cu abside poligonale în exteri- 

or (cele laterale au cinci laturi şi cea a altarului şapte laturi) şi o turlă pe naos. Edi-
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ficiul are următoarele dimensiuni: 21,50 m – lungime interioară, 24,20 m – lun- 

gime exterioară, 8,40 m – lăţime (în dreptul absidelor, 12,00 m) şi 21,50 m – înăl- 

ţimea până la calota cupolei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biserica are cinci contraforturi: câte două încadrează absidele laterale şi una 

sprijină absida altarului, până la nivelul ferestrei. Soclul bisericii, contraforturile şi 

colţurile sunt realizate din piatră cioplită. Pereţii sunt din piatră cioplită până la 

nivelul  naşterii  bolţilor  şi  din  cărămidă 

aparentă până la cornişă. Faţada bisericii 
 

este împărţită de trei brâie de cărămizi 

smălţuite. Sub cornişă se află o friză for- 

mată din trei rânduri de discuri smălţuite, 

în culorile verde, galben, brun şi vişiniu, 

cu desene în relief (capete de zimbru, si- 

rene, lei, grifoni, balauri încolăciţi, stele 

etc.), intercalate cu butoni mici triunghiu- 

lari, iar sub friză sunt două rânduri de oc- 

niţe, două ocniţe din partea superioară 

corespunzând uneia din partea inferioară. 

Absidele laterale sunt decorate cu firide 

oarbe alungite până la soclu, terminate la 

partea superioară cu o dublă arcatură în
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arc frânt şi separate între ele prin picioare de cărămidă aparentă. 
 

În interior, biserica este compartimentată în pridvor, pronaos, naos şi altar. 

În biserică se intră pe o uşă aflată pe peretele vestic al pridvorului, care are aspec- 

tul unui portal de factură gotică. Ea are un cadru de trei nervuri de piatră, încheia- 

te în arc frânt, înscris într-un cadru dreptunghiular tot de piatră. Pronaosul este 

boltit formând o calotă sferică susţinută de opt pandantivi. Pe pereţii pronaosului 

se află patru ferestre de dimensiuni mari (două pe peretele nordic şi alte două pe 

peretele sudic), realizate în stil gotic (cu chenare în arc frânt şi având rozete şi do- uă 

colonete). 

Deasupra naosului se află o turlă octogonală din cărămidă aparentă sprijini- 

tă pe două baze stelate suprapuse. Turla are patru ferestre dreptunghiulare dispuse 

în cele patru puncte cardinale, pe celelalte laturi aflându-se contraforţi mici, în 

trepte. Pe cele două baze care susţin turla, dar şi pe turlă (sub ferestre şi deasupra 

lor) se află ocniţe. Catapeteasma datează din anul 1791, din timpul restaurărilor 

efectuate de spătarul Mihail Racoviţa. 

 
 

Iconografie 
 

Biserica „Sf. Gheorghe” din Hârlău a avut pictură exterioară în frescă, reali- 

zată de un anume Gheorghe zugrav în timpul domniei lui Petru Rareş. Deoarece pe 

pereţii pronaosului se aflau ferestre gotice monumentale, acestea au fost astupate cu 

tencuială şi pictate pe deasupra lor, rămânând doar două ferestre de mici di- 

mensiuni. Picturile exterioare au fost acoperite cu tencuială în urma restaurării 

efectuate de spătarul Mihail Racoviţa în 1791. În urma noilor lucrări de restaurare 

efectuate de Constantin Băicoianu la începutul secolului al XX-lea, s-a decapat 

tencuiala care acoperea ferestrele din pronaos, înlăturându-se şi urmele de pictură 

exterioară. 

Analizând fotografiile făcute în 1897 de Juan Alpar, istoricul de artă Sorin 

Ulea constata că pictura era ştearsă pe mari porţiuni, dar se putea reconstitui în- 

tregul program iconografic. Registrul pictural exterior cuprindea: Judecata de apoi 

(pe faţada vestică), Arborele lui Iesei (pe faţada sudică), Cinul (pe absidele laterale 

şi absida altarului) şi Imunul acatist cu Rugul în flăcări şi Asediul Constantinopolului 

(pe faţada nordică). 

Pictura interioară, de o mare valoare artistică, a fost realizată în trei etape. 

Din vremea lui Ştefan cel Mare s-a păstrat pictura din altar şi parţial cea din naos.
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Sunt menţionate scenele Împărtăşirea Sf. Apostoli, Cina cea de taină, Spălarea 

picioarelor şi parţial Răstignirea lui Iisus din altar, precum şi scenele din viaţa Sf. 

Gheorghe zugrăvite pe pereţii naosului. 

Pictura din pronaos datează din timpul lui Petru Pareş, fiind realizate pro- 

babil de zugravul Gheorghe, care ar fi pictat şi fresca exterioară. La începutul seco- 

lului al XVII-lea, pictura interioară a fost refăcută, adăugându-se culoare peste cu- 

loare.
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Iniţial, pe peretele despărţitor dintre naos şi pronaos se afla un tablou votiv, 

cu portretul lui Ştefan cel Mare. Intervenţia realizată de spătarul Mihail Racoviţa 

în 1791 a dus la înlăturarea acestui perete despărţitor, rămânând doar portretul unui 

personaj feminin presupus de Paul Henry a fi Maria Voichiţa, ultima soţie a 

ctitorului. Doamna din tabloul votiv este îmbrăcată într-o mantie de brocart, cu guler 

de blană, şi are pe cap o maramă şi o coroană poleită şi decorată cu perle.



44  

La începutul secolului al XX-lea (mai precis în 1911 şi 1931-1932), s-au făcut 

lucrări de spălare şi de consolidare a picturii de către pictorul restaurator Dumitru 

Norocea. În 1992, pictura a fost spălată cu detergent, iar această intervenţie neau- 

torizată a dus la deteriorarea picturii. 

Pictura interioară este zgâriată de un număr mare de inscripţii în limbile la- 
 

tină, slavonă, poloneză, greacă, armeană, română etc. Cele mai multe grafite au 

fost realizate de ostaşii polonezi din armata regelui Ioan Sobieski al III-lea, care au 

staţionat la Hârlău de la 26 septembrie până la începutul lunii octombrie 1691. 

Aceştia şi-au scrijelit numele pe pereţii bisericii, chiar şi în altar. Pe unele inscripţii 

se citesc următoarele: „Ano 1691 Rex Poloniae Ion II cum exercitu fuit” (în română 

„În anul 1691 regele Poloniei a fost aici cu armata”) – pe peretele nordic al altaru- 

lui, „Koliphsa (tar) Moskovski 1711” (interpretată de unii cercetători astfel: „Pe aici 

a trecut ţarul Moscovei Petru I, la 1711”), iar pe peretele vestic se află semnătura cu 

caractere slavone şi latine a lui Udrişte Năsturel din anul 1655. 

Istoricul de artă Sorin Ulea a afirmat că pictura Bisericii „Sf. Gheorghe” din 

Hârlău  prezintă  mari  asemănări,  din  punct  de  vedere  al  stilului,  cu  cea  de  la 

Biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi. El a remarcat „aceeaşi predilecţie a zugravi- 

lor pentru somptuozitatea materiei, pentru ornamentul luxos, pentru eleganţa 

rafinată a atitudinilor”. 

 
 
 
 

    Biserica „Sf. Dumitru” – monument istoric construit de Petru Rareş 
 

Biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău este o biserică ctitorită de Petru Ra- 

reş (1527-1538, 1541-1546) în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Ea se află pe 

strada Ştefan cel Mare nr. 9 din oraşul Hârlău (judeţul Iaşi). 

Biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău a fost inclusă pe Lista monumentelor is- 

torice din judeţul Iaşi din anul 2004, la poziţia 1404, având codul IS-II-m-A- 

04173. În această listă este trecut anul 1535 ca perioadă de datare a monumentu- lui. 

 
 

Ctitor 
 

Pisania iniţială a Bisericii „Sf. Dumitru” din Hârlău nu s-a păstrat, dar pisa- 

nia nouă pusă în anul 1779 transmite informaţia că la acel moment se putea citi din 

pisania veche doar cifra miilor, 7. În anul 1779, numele vechiului ctitor se pierduse
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în negura vremurilor, el nemaifiind reţinut nici măcar de tradiţia locală. 
 

Cronicarul Grigore Ureche (c. 1590-1647) scrie astfel în „Letopiseţul Ţărâi 

Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor 

carea scrie de la Dragoş vodă până la Aron vodă” despre ctitoriile bisericeşti ale 

domnitorului Petru Rareş: 

 
 

„Iară dacă să întoarse Pătru vodă de la Ţara Ungurească, 

într-acéia laudă au sfârşit mănăstirea Pobrata, carea era 

zidită de dânsul şi o au sfinţit. Aşijderea şi mănăstirea Râşca 

au început. Din Dobrovăţul încă au săvârşitu, de la 

Căpriiana mănăstirea au lucrat, încă şi alte lucruri bune 

multe să află făcute de dânsul, cumu-i la mitropoliia de 

Roman şi la mitropoliia de Suceava şi la mănăstirea de 

Bistriţă şi bisérici de piiatră în Hârlău şi în Bae şi încă şi alte 

lucruri bune multe să află în ţară de dânsul făcute.” 

 
 

Detaliile arhitecturale şi informaţia transmisă de Grigore Ureche au dus la 

concluzia că această biserică aparţine perioadei rareşiene. Şi alte argumente susţin 

această ipoteză: Petru Rareş era originar din târgul Hârlău (unde Ştefan cel Mare 

locuise o perioadă la Curtea domnească de acolo şi înălţase o biserică cu hramul 

„Sf. Gheorghe”) şi a locuit între anii 1530-1532 la Curtea Domnească din Hârlău. 
 

Biserica a fost construită probabil în a doua domnie a lui Petru Rareş (1541-1546), 

potrivit lui Grigore Ureche.
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Rolul Curţii Domneşti de la Hârlău s-a diminuat după ce domnitorul 

Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561, 1564-1568) a mutat capitala Moldovei la Iaşi, 

unde a construit o curte domnească. Între anii 1624-1626, ca urmare a arderii cur- 

ţii domneşti din Iaşi la 2 octombrie 1624, domnitorul Radu Mihnea (1616-1619, 

1623-1626) şi-a mutat la reşedinţa domnească de la Hârlău. Curtea Domnească din 

Hârlău decade după moartea lui Radu Mihnea. În anul 1727, Curtea Domnească 

era încă intactă, ea fiind vizitată de către Scarlat Ghica, fiul domnitorului Grigore 

II Ghica (1726-1733, 1735-1739, 1739-1741 şi 1747-1748). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhitectură 
 

Ca stil arhitectonic, Biserica „Sf. Dumitru” din Hârlău este foarte asemănă- 

toare cu Biserica „Sf. Gheorghe”, ctitorită de Ştefan cel Mare în acelaşi oraş. Ea nu se 

remarcă prin elemente înnoitoare. 

Biserica are plan treflat, fiind compartimentată în pronaos, naos şi altar. Ea 

are următoarele dimensiuni: 21,60 m – lungime în interior, 24,80 m – lungime în 

exterior, 5,70 m – lăţime în interior, 8,30 m – lăţime în exterior, 8,50 m – înălţime 

până la arcurile naosului, 20,60 m – înălţimea turlei în interior, 28,80 m – înălţi- 

mea turlei până la cruce, 10,60 m – înălţimea până la streaşină. 

Monumentul are faţade tencuite de culoare albă şi soclu din piatră cioplită. 

Portalul de intrare de pe peretele vestic este în stil gotic şi are un chenar exterior 

dreptunghiular, cu două muluri şi un chenar interior, terminat la partea superioa-
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ră în arc frânt, cu trei muluri. Fe- 

restrele pronaosului, câte două pe 

fiecare latură laterală (nordică şi 

sudică), sunt terminate în arc frânt şi 

ornamentate cu rozete în stil go- 

tic. 
 

Absidele laterale sunt înca- 

drate de câte două contraforturi. 

Absidele laterale şi absida altarului 

sunt semicirculare şi au firide oar- 

be, prelungite până la soclu şi cu o 

dublă arcatură în arc frânt la partea 

superioară, având deasupra lor mici 

nişe ogivale, iar deasupra lor un rând 

de ocniţe. În axul absidelor la- terale 

este dispusă câte o fereastră 

dreptunghiulară, iar în axul absidei altarului este o fereastră terminată în unghi şi 

având ancadrament dreptunghiular. Firida în care se află înscrisă această fereastră 

are la partea superioară un arc trilobat cu acoladă. 

Acoperişul bisericii este format din două coame înalte, una mai lungă pe 

pronaos şi alta mai scurtă pe altar, dintr-o turlă deasupra naosului şi două mici 

turnuleţe deasupra absidelor laterale. Deasupra naosului se află o turlă octogonală, 

sprijinită pe două baze stelate. Ea are patru ferestre în cele patru puncte cardinale, 

pe celelalte laturi fiind sprijinită de mici contraforturi. Deasupra ferestrelor, turla 

este înconjurată de ocniţe mici. Acoperişul ei are o formă piramidală, cu rupere în 

pantă. 
 

În interior, bolta pronaosului are formă de calotă uşor turtită, fiind aşezată pe 

patru arcuri lipite de ziduri, iar turla din naos se sprijină pe arcuri încrucişate. 

Absidele au şi ele bolţi în formă de concă. 

 
 

Iconografie 
 

Pereţii interiori ai bisericii nu sunt pictaţi, ci doar tencuiţi. 
 

Iconostasul este confecţionat din lemn de tei sculptat, policromat, aurit sau 

argintat şi a fost amplasat în biserică în anul 1779, după cum atestă documentele
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prezente în arhiva bisericii „Sf. Dumitru” din Hârlău. Două dintre icoanele de pe 

iconostas conţin însemnări referitoare la anul donaţiei lor către biserică; este vorba 

de anii 1826 şi 1830. În anul 1977 au fost efectuate o serie de lucrări de conservare- 

restaurare  a  iconostasului  sub  coordonarea  pictorului  restaurator  Gheorghe 

Zidaru, neexistând însă nici o documentaţie care să menţioneze lucrările efectuate. 

În urma unui incendiu din 1998 a ars aproximativ o treime din partea dreaptă a 

iconostasului. 

Iconostasul este format din registre. Registrul inferior are uşile diaconeşti şi 

împărăteşti încadrate de coloane sculptate cu motive vegetale şi având la partea 

superioară capitele bogat ornamentate şi aurite; aici se află icoanele împărăteşti 

(Mântuitorul aşezat pe tron, Maica Domnului cu Pruncul etc.) În registrul se află o 

serie de panouri circulare cu scene ale praznicelor împărăteşti şi alte scene din No- 

ul Testament, în centrul registrului aflându-se icoana Sfintei Mahrame. Registrul 

următor conţine tot icoane ale praznicelor împărăteşti, având icoana Învierii în po- 

ziţia centrală. Deasupra acestuia este un registru pe care sunt reprezentaţi Sf. 

Apostoli, în picioare, iar la mijloc se află icoana Maicii Domnului Orantă. În regis- 

trul următor se află un şir de icoane cu Sf. Prooroci, reprezentaţi bust, iar în centru 

este icoana Deisis. Mai sus se află două icoane cu Sf. Prooroci care flanchează o 

icoană circulară a Sf. Treimi. Partea superioară a iconostasului este formată din 

molene şi crucea cu Iisus răstignit. 

Icoanele sunt pictate în tehnica tempera pe suport de lemn, ele aparţinând 
 

din punct de vedere stilistic sfârşitului secolului al XVIII-lea şi începutului secolu- 

lui al XIX-lea. 

Iconostasul a fost restaurat în 1977 şi 2001-2004. Ultima restaurare a ur- 

mărit să corecteze şi să repare unele degradări şi anume: 

- scăderea rezistenţei mecanice a suportului icoanelor datorită unui avansat 

atac al insectelor xilofage. Numeroase elemente componente ale iconostasului pre- 

zentau rupturi, fracturi, fisuri şi distanţări ale panourilor şi elementelor sculptate. 

Au fost efectuate tratamente de dezinfecţie şi dezinsecţie la toate componentele 

suportului  de  lemn,  au  fost  consolidate  şi  completate porţiunile  desprinse sau 

fragilizate şi s-au aplicat chituri de cretă şi clei de peşte în zonele cu fisuri. 

- carbonizarea a 13 icoane (atât suporturile, cât şi porţiunile policrome 

sculptate). Au fost demontate elementele mobile şi s-au îndepărtat zonele arse, s-a 

completat suportul cu elemente de sculptură refăcute. Suportul de lemn a fost con-
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solidat prin încleieri, dibluiri, completări cu lemn nou etc. Icoanele carbonizate au 

fost refăcute cromatic după fotografii, în stilul picturii şi policromiei originare. 

- epuneri masive de murdărie (praf, fum, substanţe grase) pe picturi şi de- 

gradarea foiţelor metalizate de aur sau de argint care acoperea fondurile icoanelor 

în urma unor curăţiri excesive în special în partea inferioară a iconostasului. S-au 

efectuat operaţii de curăţare etapizată a murdăriei aderenţe de pe icoanelor sau a 

repictărilor. 

 
 
 
 

    Biserica romano-catolică din Hârlău 
 

Biserica „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Hârlău este o bise- 

rică romano-catolică din oraşul Hârlău (judeţul Iaşi). 

 
 

Comunitatea catolică medievală 
 

În secolele XVI şi XVI, Hârlăul era un târg important al Moldovei, aici exis- 

tând o Curte Domnească şi două biserici domneşti (una ctitorită de Ştefan cel Mare 

şi alta de Petru Rareş). Ca urmare, s-au stabilit meseriaşi şi negustori străini care 

au format o mică comunitate catolică. 

Primul misionar care menţionează existenţa unei biserici catolice la Hârlău 

este călugărul franciscan Francesco Pastis di Candia într-un raport al său, datat cu 

aproximaţie în anii 1595-1596. Un raport anonim italian din anul 1606 precizează că 

aici era o biserică catolică din zidărie, aflată într-o stare dărăpănată, la care slu- jea 

rar preotul de la Cotnari. 

La mijlocul secolului al XVII-lea, Marco Bandini, arhiepiscop de 

Marcianopolis şi administrator apostolic al Diecezei de Bacău, a vizitat principalele 

comunităţi  catolice  din  Moldova.  Cu  acest  prilej,  el  a  scris  un  raport  intitulat 

„Codex” (Visitatio generalis omnium ecclesiarum catholicarum romani ritus în 

Provincia Moldaviae), pe care l-a terminat de redactat la Bacău la 2 martie 1648. El 

a trecut şi prin Hârlău, găsind aici o comunitate catolică în proces de asimilare şi 

convertire la religia ortodoxă. Biserica era în ruină, iar viile ei – părăginite. Mai 

existau 28 de suflete, însă generaţia nouă trecuse la ortodocşi. 

În anul 1661, viceprefectul Blasiu Koicsewicz face alte vizite în satele catoli- 

ce din Moldova, notând că în Hârlău „se vede că a fost o biserică romano-catolică. 

Aici (catolicii n.n.) sunt puţini şi săraci. În total sunt 20 de suflete ce stau sub as-
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cultarea parohului de Cotnari.” Cu prilejul vizitei, a celebrat slujba în casa unui 

creştin. 

Un alt misionar, Vito Piluzzi din Vignanello, a scris despre starea de devas- 

tare a bisericii catolice din Hârlău. El preciza la 14 decembrie 1668, într-un „raport 

sub  formă  de  răspuns  la  un  chestionar  adresat  nunţiului  din  Polonia”,  că  „în 

Hârlău sunt zece suflete, biserica nu are nimic.” Într-un alt răspuns din 26 august 

1671 la un chestionar al congregaţiei De Propagandă Fide, intitulat „Despre misiu- 

nea din Moldova”, acelaşi misionar menţiona că la Hârlău este o biserică de piatră, 

părăsită. 

 
 

Biserica romano-catolică actuală 
 

În anul 1820, comunitatea catolică din Hârlău aparţinea de Parohia 

Hălăuceşti. Schematismul Misiunii Catolice din Moldova din 1850 menţionează 

existenţa a 35 credincioşi la Hârlău. Aceştia nu aveau biserică, fiind afiliaţi la Pa- 

rohia Hălăuceşti, apoi la Parohia Horleşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul 1905, tâmplarul şi apicultorul Anton Petz şi soţia sa, Iosefina, au 

construit o biserică pe terenul grădinii lor din Hârlău, biserica fiind sfinţită la data 

de 2 octombrie 1905. Ei au avut 16 copii, dintre care doi au devenit preoţi romano- 

catolici: Gheorghe Petz (1894-1974) – fost paroh la Butea şi ordinarius substitutus 

(locţiitor de episcop) al Diecezei Romano-Catolice de Iaşi (25 mai – 15 noiembrie 

1950) şi Anton Petz (1909-1978) – fost paroh la Răchiteni şi Iugani.
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În perioada interbelică, comunitatea catolică din Hârlău creşte treptat ca 

urmare a stabilirii aici a unor muncitori germani, care lucrau în industria sticlăriei. 

Astfel, în anul 1938 erau aici 54 familii cu 104 credincioşi. Hârlăul făcea parte pe 

atunci din judeţul Botoşani, iar biserica catolică din Hârlău era filială a Parohiei 

Botoşani (unde păstorea pr. Wilhelm Clofanda). În anul 1940, locuitorii germani 

au emigrat în Germania, comunitatea catolică locală scăzând la un grup de 6-8 fa- 

milii. 

În anul 1946, biserica romano-catolică din Hârlău a devenit filială a Parohi- 

ei romano-catolice din Cotnari (localitate aflată la 10 km distanţă). Liturghiile erau 

celebrate prin rotaţie de un preot care vine de la Cotnari. Conform datelor furniza- 

te de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, în anul 1950 a fost construită o nouă bi- 

serică. 
 

În perioada comunistă, s-au stabilit în oraş şi alte familii de religie catolică, 

astfel încât comunitatea locală a crescut uşor: 18 familii cu 50 credincioşi (1979) şi 

25 familii cu 45 credincioşi (1994). În anul 1964, lângă biserică a fost construită o 

fabrică de pâine, care este astăzi în ruine. 

La 8 februarie 2004, aflat într-o vizită pastorală în Parohia Cotnari, episco- 

pul Petru Gherghel de Iaşi a participat la liturghia în biserica din Hârlău şi s-a în- 

tâlnit cu credincioşii filialei. 

Biserica a fost consolidată şi renovată în perioada iunie-iulie 2010 cu fon- duri 

de la un donator din Germania. S-a construit o sacristie, s-au consolidat pere- ţii 

exteriori, care au fost izolaţi termic cu polistiren, s-a modificat forma turlei (ini- ţial 

era octogonală, în prezent este pătrată), s-a înlocuit învelitoarea de tablă de pe 

acoperişul bisericii şi al turlei şi s-a montat o uşă metalică şi ferestre termopan. 

În prezent, Biserica romano-catolică din Hârlău este filială a Parohiei ro- 

mano-catolice „Sf. Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Cotnari. Liturghii sunt celebra- 

te doar în zilele de marţi (dimineaţa) şi duminică (seara) sau cu ocazia unor sărbă- 

tori religioase. Comunitatea catolică din Hârlău avea în anul 2004 un număr de 25 

de familii cu 47 de credincioşi.
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    Sinagoga Mare din Hârlău – construită în 1814 
 

Sinagoga  Mare  din  Hârlău este un lăcaş de cult evreiesc din oraşul 
 

Hârlău, localizat pe strada Muşatinilor nr. 5. Ea a fost construită în perioada 1814- 
 

1815. 
 

 
 

Sinagoga Mare 
 

Sinagoga Mare din Hârlău a fost construită în perioada anilor 1814-1815, după 

cum atestă o inscripţie aflată pe clădirea locaşului de cult. Pe scara de piatră a 

balconului se află o placă cu motive decorative iudaice, printre care şi doi lei. În- tre 

cei doi lei se află inscripţia העקת semnificând anul evreiesc 5575, care se supra- pune 

peste perioada 15 septembrie 1814 – 4 octombrie 1815 din calendarul creştin. Mai 

jos, se află o altă inscripţie în limba ebraică şi anume: םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו , 

transliterată Veasu li mikdaş veşehanti betoham. Acest citat reprezintă un pasaj 

din Tora în care Dumnezeu îi porunceşte lui Moise: „Să-Mi faci locaş sfânt şi Eu 

voi locui în mijlocul lor” (Ieşirea, 25:8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lăcaşul  de  cult are  cinci încăperi, iar sala mare are picturi realizate de 
 

Şloima Mendel în anul 1924. Sinagoga Mare avea în Aron Kodesh („Arca Sfântă”) 
 

50 de suluri ale Torei. 
 

În timpul celui de-al doilea război mondial, soldaţii ruşi au tras cu mitralie- 

ra în interiorul sinagogii.
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La începutul secolului al XXI-lea, Sinagoga din Hârlău se afla într-o stare de 

degradare. Preşedintele comunităţii evreieşti locale, Sifra Corbici, afirma că a găsit 

aici cărţi vechi putrezite care au fost îngropate în cimitir. În primul deceniu al se- 

colului, mica obşte evreiască (care avea în anul 2008 numai 19 persoane) a reuşit 

cu mari eforturi să strângă bani pentru renovarea sinagogii. A fost stopată degra- 

darea rapidă a lăcaşului de cult, acesta fiind menţinut în stare de funcţionare. Cu 

toate acestea, pictură murală se află într-o stare avansată de degradare, necesitând 

intervenţii imediate. 

În lista sinagogilor din România publicată în lucrarea „Seventy years of 

existence.   Six   hundred   years   of   Jewish   life   în   România.   Forty   years   of 

partnership FEDROM – JOINT”, editată de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din 

România în anul 2008, se preciza că Sinagoga din Hârlău era încă în funcţiune. 

 
 

Situaţia comunităţii până în 1918 
 

După tradiţie, primii 

evrei s-au stabilit la Hârlău 

încă din vremea lui Ştefan cel 

Mare (1457-1504). La Curtea 

domnească de la Suceava era 

un medic evreu, Şmil din 

Hârlău, care îl trata de gută. La 

începutul secolului al XVIII-

lea, domnitorii Moldo- vei au 

acordat înlesniri de ta- xe unor 

meseriaşi evrei care au sosit la 

Hârlău din Galiţia şi Podolia; 

unul dintre ei era şi bijutierul 

domnitorului Grigore al II-lea 

Ghica (1735- 

1739). 
 

Domnitorul      Grigore 
 

Callimachi a acordat unui evreu, printr-un hrisov din 30 martie 1768, o licenţă de a 

construi o fabrică de sticlă şi o fabrică de hârtie cu 60 de angajaţi, scutind de taxe 

pe trei meseriaşi de etnie evreiască. El le-a permis evreilor din Hârlău să-şi con-
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struiască o casă de rugăciune şi o baie rituală. În 1829, Divanul Moldovei a infor- 

mat că evreii din Hârlău, născuţi în ţară, sunt scutiţi de obligaţia de a furniza ali- 

mente armatei, dar trebuie să livreze alcool trupelor. 

Principala ocupaţie a evreilor din Hârlău era negustoria, dar existau şi me- 

seriaşi (croitori, cizmari sau potcovari). Ca urmare a dezvoltării comerţului, comu- 

nitatea evreiască din oraş a crescut numeric. Astfel, dacă în 1803 erau 784 locuitori 

evrei, în 1838 numărul lor crescuse la 1.008 (şi pe fundalul sosirii de evrei din Ba- 

sarabia şi Bucovina) şi în 1859 la 1.389. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea a crescut numărul manifestărilor antisemite 

din Hârlău. Pe acest fundal, jumătate din evreii din localitate au emigrat între anii 

1899-1900 către alte ţări, în special în America, apoi către Palestina. Dinamica 

comunităţii din această perioadă stă mărturie în acest sens: 2.254 evrei (adică 

56,6% din populaţie) – 1886, 2.718 (adică 59,9%) – 1899 şi doar 2.023 – 1913 
 

(49,6%). 
 

 
 

Perioada interbelică 
 

În perioada interbelică, evreii au participat la viaţa politică; în anul 1930, în 

Consiliul local au fost aleşi 4 evrei, printre care şi rabinul local. Conform recensă- 

mântului din 1930, în Hârlău locuiau 4.097 persoane, dintre care 2.032 evrei, re- 

prezentând 48,6% din populaţia localităţii. 

Venirea la putere în anul 1937 a Guvernului Goga-Cuza a dus la elaborarea 
 

de legi cu caracter antisemit care au determinat o serie de persecuţii la adresa 

evreilor: ei erau bătuţi pe stradă, siliţi să ţină prăvăliile deschise de Şabat etc. În iunie 

1940, noile legi adoptate de guvernul Ion Gigurtu au prevăzut confiscarea 

proprietăţilor, expulzarea din şcoli şi din funcţiile publice a persoanelor de etnie 

evreiască şi interzicerea medicilor evrei să trateze pacienţi de alte etnii. 

În timpul statului naţional-legionar, primarul Hârlăului a fost cizmarul Ion 

Bulfan. În acea perioadă au fost arestaţi mai mulţi evrei sub acuzaţia că ar fi co- 

munişti, iar magazinele evreieşti au fost confiscate de către Garda de Fier. Persecu- 

ţiile s-au accentuat, unii evrei fiind trimişi în lagăre de muncă, iar liderul comuni- 

tăţii, Yosif Lozner, a fost ucis. Evreilor li s-a interzis să se roage în sinagogi, iar aceştia 

se întâlneau în secret în casele lor particulare pentru a se ruga. Şcolile evre- ieşti au 

fost confiscate, iar copiii au fost nevoiţi să înveţe în clădirea Sinagogii Mari. 

După rebeliunea legionară din ianuarie 1941, noul primar (dr. Agapie) şi
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noul şef al poliţiei (Simu) i-au protejat pe evrei de persecuţii în schimbul unei su- me 

de bani date lor de către evrei. Ei au reuşit să-i salveze pe evrei de la deportare, 

printre cei care i-au ajutat pe evrei fiind şi preoţii Constantinescu şi Ştefănescu, 

precum şi membrii familiilor boiereşti Ghica-Deleni şi Polizu-Micşuneşti. 

Conform  datelor  recensământului  din  1941,  din  cei  3.755  locuitori  ai 
 

Hârlăului un număr de 1.736 erau evrei (46,2% din populaţie). În 1942 numărul 

evreilor din localitate scăzuse la aproximativ 1.300. 

 
 

Decăderea comunităţii după al doilea război mondial 
 

În anul 1948 comunitatea evreilor din Hârlău avea un număr de 1.936 

membri (adică 46,4% din populaţia de 4.172 persoane a localităţii), înregistrându- 

se o uşoară creştere datorită venirii unor refugiaţi din Ştefăneşti, Frumuşica şi 

Lespezi. Între anii 1948-1951 aproape toţi evreii din Hârlău au emigrat în noul stat 

Israel, în oraş rămânând doar puţini locuitori de etnie evreiască. La începutul anu- 

lui 1949 mai rămăseseră în oraş doar 600 evrei, comunitatea locală fiind din ce în 

ce mai îmbătrânită. 

Numărul evreilor a scăzut an de an: 200 de membri (1960), 160 membri 

(1970), 100 membri (1980), pentru ca la recensământul din 1992 să se declare 

evrei  doar  12  persoane.  Unul  dintre  membrii  comunităţii,  croitorul  Haim  Iţic 

(1906-2007), originar din Podu Iloaiei, a îndeplinit funcţia de preşedinte al Sfatu- 

lui Popular al oraşului Hârlău (1959-1964), apoi, o bună bucată de vreme, pe cea 

de preşedinte al Cooperaţiei Meşteşugăreşti. 

În prezent, comunitatea evreiască din Hârlău are două cimitire evreieşti: 
 

unul vechi de 200 ani şi unul mai nou, pus în funcţiune în jurul anului 1900. 
 

Printre membrii comunităţii evreieşti din Hârlău sunt de menţionat jurna- 

listul Horia Carp (1869-1945), fost senator şi secretar general al Comunităţii Evrei- 

lor din Bucureşti în perioada interbelică, Michel Landau (1895-1976), fost deputat în  

Parlamentul  României  şi  director  al  Loteriei  Naţionale  a  Israelului,  dr.  W. 

Abeles (n. 1903), director general al Organizaţiei Sănătăţii din Ierusalim şi amba- 

sador al Israelului în Columbia (1960-1963) şi Costa Rica, dramaturgul Mihail 

Davidoglu (1910-1987) şi prof. dr. Carol Iancu (n. 1946), istoric francez contempo- 

ran.
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    Casa Tăutu din Hârlău – clădire monument istoric construită în se- 

colele XVII – XVIII, găzduieşte în prezent Muzeul Viei şi Vinului 

 
 

Casa  Tăutu  din  Hârlău  este  o  clădire  monument  istoric  din  oraşul 

Hârlău, situată pe Str. Logofăt Tăutu nr. 7. Ea a fost construită în secolele XVII- 

XVIII şi găzduieşte în prezent Muzeul Viei şi Vinului, singurul muzeu viticol din 

Moldova. 

Casa Tăutu din Hârlău, azi Muzeul de Istorie, a fost inclusă pe Lista monu- 

mentelor istorice din judeţul Iaşi din anul 2004, la numărul 1407, având codul IS- 

II-m-B-04176. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istoric 
 

Casa Tăutu din Hârlău a fost construită la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 

începutul secolului al XIX-lea de un urmaş al logofătului Ioan Tăutu. În anul 1875 

a fost cumpărată de stat, devenind sediu al Oficiului Poştal Hârlău. După cel de-al 

doilea război mondial, clădirea a fost reparată. Cu acel prilej s-au scos sobele şi s-a 

introdus o centrală termică, s-au pus pardoseli din beton în încăperile de la demi- 

sol şi s-a turnat un planşeu de beton la trei încăperi. 

În anul 1983 clădirea a trecut în administrarea Primăriei oraşului Hârlău, care 

a amenajat aici Muzeul de istorie şi etnografie. La 22 mai 1990, prin Decizia
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nr. 334 a Prefecturii judeţului Iaşi, edificiul muzeal din Hârlău a fost trecut în pa- 

trimoniul Complexului Naţional Muzeal Moldova Iaşi. Începând din 10 decembrie 

1999 s-au executat lucrări de consolidare a clădirii, în scopul de a scoate demisolul 

şi pivniţa de sub cota de inundabilitate prin crearea unui dren perimetral. Cu acel 

prilej s-au scos la iveală noi spaţii de la demisol (umplute, anterior, cu pământ), care 

serveau ca spaţiu de depozitare a alimentelor. 

După finalizarea lucrărilor de consolidare a clădirii, aici s-a inaugurat la 20 

iulie 2006 Muzeul Viei şi Vinului din Moldova, care ilustrează principalele etape 

din viaţa omului când se consumă vinul: la naştere, nuntă sau moarte, în celelalte 

săli fiind expuse piese etnografice legate de tehnica viticolă: butoaie, ulcioare, teas- 

curi, zdrobitori, lin, fierbătoare, un răboj pe care ţăranul însemna de fiecare dată 

când scotea câte o găleată de vin din butoi etc. În săli sunt amenajate o butnărie de 

secol XVII (unde se confecţionau butoaiele), o sală destinată ceramicii (unde se arată 

cum se confecţionau vasele din care se servea vinul), o cramă din judeţul Vaslui, o 

cameră de han unde se servea vin, o cameră dedicată naşterii pruncilor, o cameră 

unde este reprezentat ritualul nunţii, o cameră dedicată ritualului înmor- mântării 

etc. 

În clădire sunt organizate lansări de carte, expoziţii de pictură sau diferite alte 

evenimente culturale. De asemenea, în curtea muzeului sunt organizate uneori 

spectacole folclorice, cu degustări de vinuri din soiurile podgoriei Cotnari. 

În faţa clădirii se află un bust al domnitorului Petru Rareş (1527-1538, 1541- 
 

1546). 
 

 
 

Arhitectura clădirii 
 

Casa Tăutu din Hârlău este masivă, cu fundaţie de piatră şi ziduri din piatră 

şi cărămidă groase de 70-90 cm. Acoperişul este din tablă, în patru ape, având pa- 

tru coşuri de fum cu rol decorativ, sobele fiind actualmente demontate. 

Clădirea are dimensiunile în plan de 19,5 m şi 14,65 m, având trei niveluri: 
 

parter + demisol + pivniţă cu boltă. Suprafaţa clădirii este de 559,48 m², dintre ca- 

re încăperile de la parter au 309,48 m² şi cele de la demisol au 250 m². Intrarea 

principală este pe faţada sudică de sud şi se face prin intermediul unei scări de pia- 

tră brută. Interiorul este format dintr-un hol central longitudinal de unde se pă- 

trunde în trei încăperi dreapta şi trei încăperi stânga. Demisolul era situat la cota 

de –2,70 m, aici pătrunzându-se de la parter, printr-o scară de lemn, precum şi di-
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rect din exterior, printr-o uşă situată în faţada laterală din partea de vest. În pivni- 
 

ţa situată la cota –4,45 m (faţă de nivelul demisolului) se accede printr-o scară 
 

aflată la nivelul demisolului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În decursul anilor, construcţia a suferit unele modificări, dar nu esenţiale. 

Astfel, în 1875 şi-a schimbat funcţiunea din reşedinţa boierească în sediu al Oficiu- 

lui Poştal. 

Construcţia şi-a menţinut această destinaţie până în anul 1983, fiind cunos- 

cută de localnici sub denumirea de Casa Poştei. Faptul că este monument istoric 

atrage trecerea clădirii sub jurisdicţia Primăriei oraşului Hârlău, amenajându-se aici 

Muzeul de Istorie şi Etnografie. Ca muzeu, a trecut apoi în subordinea 

Complexului Muzeal Naţional „Moldova” 

din Iaşi de la data de 22 mai 1990, con- 

form Deciziei nr. 334 a Prefecturii Jude- 

ţului Iaşi. 

Începând din decembrie 1999 au 

început să se execute lucrările de conso- 

lidare a structurii de rezistenţă, scoate- 

rea de sub cota de inundabilitate a demi- 

solului  şi  a  p  ivniţei  prin  crearea  unui 

dren perimetral şi luarea măsurilor pentru înlăturarea igrasiei din pereţii clădirii. 

Cu prilejul lucrărilor au fost date la iveală noi spaţii de la demisol (umplute, ante-



59  

rior, cu pământ), demon- 

strându-se astfel că între- 

gul  demisol  a  fost  locuit 

sau servea drept spaţiu de 

depozitare a alimentelor. 
 

 
 

Muzeul Viei şi 

Vinului este structurat pe 

câteva coordonate etnolo- 

gice fundamentale. Adap- 

tând tematica la spaţiul 

existent, de altfel destul de 

generos, primele  trei 

săli ale muzeului surprind 

prezenţa vinului în cadrul 

celor trei mari momente de 

trecere din existenţa uma- 

nă: naşterea cu botezul, 

nunta şi moartea cu în- 

mormântarea; obiecte ori- 

ginare, precum şi sugera- 

rea unor obiceiuri, credinţe 

şi practici mitico-magice 

specifice acestor momente 

alcătuiesc substanţa aces- 

tor săli introductive. 

Sala a IV-a este 

destinată hanului sau rato- 

şului,  locul  unde  se  întâl- 

neau, cel mai adesea, drumeţii de altădată. Un loc special în cadrul acestei săli îl 

ocupau mijloacele de transport şi de păstrare a vinului, prin intermediul acestora 

vizitatorii putându-şi imagina străvechile „drumuri ale vinului”: din cramă în piv- 

niţă, din pivniţă în piaţă, târg, iarmaroc sau chiar peste hotarele ţării. 

În prelungirea acestei săli, vizitatorii iau cunoştinţă cu „universul domestic”
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al ţăranului, sala a V-a 

găzduind un interior tradi- 

ţional din sub-zona Hârlău. 

În jurul vetrei, punctul 

central al interiorului, se 

regăsesc celelalte „colţuri” 

specifice interioarelor de 

altădată: colţul de pat (de 

odihnă), cel cu masa (de 

reprezentare) şi cel pentru 

păstrarea vaselor şi a ali- 

mentelor. Desigur, mobili- 

erul, ţesăturile şi cusături- 

le, precum şi ceramica dau o 

notă distinctă acestui in- 

terior cu valenţe preponde- 

rent viticole. 

Incursiunea în lu- 

mea viticulturii moldove- 

neşti continuă, la demiso- 

lul clădirii, prin vizitarea 

sălii a VI-a, aici putând fi 

văzut o parte din inventa- 

rul unei crame din vie. 

Această originală construc- 

ţie avea rolul unui adăpost 

de noapte, dar şi pe acela 

de depozit pentru uneltele, 

instalaţiile şi recipientele 

utilizate la munca în vie. 

Sala a VII-a este destinată „muncilor şi credinţelor”. Aici sunt expuse pu- 

ţinele unelte folosite în vii (chitonogul, furca mare şi cosorul), prin procedee mu- 

zeologice speciale fiind prezentate vizitatorilor câteva din mulţimea de obiceiuri şi 

credinţe de la sărbătorile din calendarul viticol (Sfântul Trif, Mucenici, Armindeni,
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Joile Oprite, Schimbarea la Faţă, Ziua Crucii, numită şi Cristovul Viilor ş.a.). 
 

Holul de la demisol, considerat sala a VIII-a, adăposteşte instalaţiile teh- 

nice utilizate la tescuirea strugurilor. Cele cinci teascuri din colecţia Muzeului Et- 

nografic al Moldovei, de mare valoare prin ingeniozitatea şi valoarea lor, oferă vizi- 

tatorilor o mini-tipologie elocventă. Păstrate în crame sau folosite direct în vii, aceste 

instalaţii, esenţiale pentru obţinerea vinului, ajută privitorii să-şi contureze o 

imagine cât mai completă asupra viticulturii din Moldova. 

Sala a IX-a este consacrată unui meşteşug conex viticulturii, butnăritul 

sau dogăritul. Aici sunt expuse multe dintre uneltele dogarului, dar şi unele recipi- 

ente de lemn necesare depozitării, conservării şi transportului vinului: butoaie, bu- 

toiaşe, fedeleşe, ciubere, balerci ş.a. 

Sala a X-a, ultima a muzeului, este destinată unui alt meşteşug care avea 

multiple legături cu viticultura, e vorba de olărit. Amintim că oalele de pământ 

(bărdăcile sau cănile) erau folosite cel mai adesea la băutul vinului, inclusiv de că- 

tre boieri şi domni. De altfel, versurile unui cântec popular sunt edificatoare: „La 

pământ cu talpa goală/ Vinul vechi se bea din oală”. Pe lângă ceramica arheologică, 

vizitatorii pot vedea şi obiecte ceramice ce formau aşa-numitul „inventar viticol”: 

fierbători de vin şi vase pentru păstrat şi consumat vin (leici, ulcioare, ploşti, căni 

mari, căni şi căniţe). De asemenea, este reconstituit un atelier de olar, fiind prezen- 

tat şi centrul de ceramică neagră din apropiere, de la Poiana Deleni. Toate acestea 

întregesc tabloul unui meşteşug legat pe vremuri intrinsec de viticultură. 

 
 



62  

 

Unul   din   istoricii   care 

s-au aplecat în scrierile lor asu- 

pra     localităţii     Hârlău     este 

Nicolae Iorga. 

 
 

Hârlău, acest străvechi şi 

frumos plai românesc, despre 

care marele istoric Nicolae Ior- 

ga arăta că este „... un mic 

târg, cu vii frumoase, mai 

jos de Botoşani, într-un ţi- 

nut înflorit ca o grădină, 

bogat în păşuni,  în  livezi, 

în prisăci, în mori şi ia- 

zuri”, fiind una dintre localită- 

ţile Moldovei cu o bogată istorie. 

Localitatea este situată în partea de nord-vest a judeţului Iaşi, unde la 

mică distanţă de aici se află, la nord, vestitele cariere de piatră de la Deleni, în 

partea de sud – vestitele podgorii de la Cotnari, iar la mai puţin de 20 de km, 

remarcabilele descoperiri arheologice de la Cucuteni, ceea ce dovedeşte o 

străveche  civilizaţie  pe  aceste  locuri,  o  străveche  existenţă  a  strămoşilor 

noştri pe aceste meleaguri. 

Mărturie ne stau cetatea geto-dacică de la Cătălina-Cotnari, datând 

din secolele IV-III I.H., precum şi urmele de vieţuire descoperite pe dealurile 

Basaraba, Dealul lui Vodă, Dealul lui Cireş, situate în imediata vecinătate a 

localităţii. Hârlău a fost încă din secolul al XIV-lea unul dintre cele mai im- 

portante centre economice şi politice ale Moldovei. Aici se afla, la data de 1 mai 

1384, Curtea Doamnei Margareta Muşat, mama domnitorului Petru I Muşat, 

dată când se dovedeşte şi prima atestare documentară a Hârlăului. Importanţa 

Hârlăului a crescut mult în vremea lui Ştefan cel Mare, care la 

1486 reface din temelii curtea palatului Doamnei Margareta.
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Nicolae  Iorga  spunea  că 
 

„... de aici au pornit atâtea 

hotărâri, atâtea scrisori, 

atâtea drumuri ale lui Şte- 

fan cel Mare şi ale urmaşi- 

lor săi. Aici şi-au avut reşe- 

dinţa cei dintâi domni de la 

răsăritul ţării până în a 

doua  jumătate  a  secolului 

al XVI-lea”. După ce marele 

voievod a fost înfrânt la Codrii 

Cosminului, în 1497, de oastea 

condusă de Ioan Albert, şi-a 

chemat – cum menţionează cro- 

nicarul Grigore Ureche – vitejii 
 
 

 
aici, la Hârlău, „în ziua de Sf. 

Nicolae şi le-a făcut mare 

ospăţ tuturor, de la mare 

până la mic... şi cu daruri 

scumpe îi dărui pe fiecare 

după destoinicia sa”. Doi ani 

mai târziu, la 12 iulie 1499, Şte- 

fan cel Mare încheie Tratatul de 

pace cu polonii şi îl semnează 

alături de Ioan Albert, la Hârlău, 

ceea ce dovedeşte atât consacra- 

rea victoriilor pe câmpurile de 

luptă ale voievodului, cât şi un 

adevărat triumf diplomatic.
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Spitalul vechi 
 

Este una din cele mai vechi instituţii sanitare din Moldova. Construcţia a 

fost începută în anul 1854, fiind terminată în 1858. Epigrafia indică ctitorul şi data 

zidirii: „Anul 1858, iulia 08, Pulcheria Ghica”. De formă dreptunghiulară, este con- 

struit din piatră şi cărămidă, având ziduri foarte vechi. În prezent este înconjurat 

de pavilioane construite ulterior şi care adăpostesc aceeaşi funcţiune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala Generală Hârlău 
 

Situată pe Strada Ştefan cel Mare, clădirea veche a Şcolii Generale „Petru 

Rareş” se regăseşte pe lista monumentelor istorice. Din anul 1856 aici a funcţionat 

Şcoala primară de fete, clădirea având doar două săli de clasă şi o cancelarie. În 

1988, 1927, 1969 clădirea se extinde succesiv. A adăpostit pe rând gimnaziul mixt 

(1949-1953), liceul (1953-1959), şcoala primară mixtă (1959-1969), iar din 1969 

devine şcoală generală cu ciclu primar şi gimnazial.
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Casa de Cultură Hârlău 
 

 
 

Activităţi 
 

 
 

Casa de Cultură a oraşului Hârlău organizează sau oferă cadrul de desfă- 

şurare pentru activităţi de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei, de 

dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domenii- 

le, de interpretare artistică, recreativ-distractive ş.a., realizează prestaţii cultura- 

le în beneficiul tuturor cetăţenilor din localitate, fără deosebire de naţionalitate, 

categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice. 

Cursuri de chitară, de dans popular, dans de societate – au loc la Casa de 
 

Cultura Hârlău, sub îndrumarea instructorilor acreditaţi. 
 

 
 

Cursuri de formare profesională 
 

La cerere se organizează cursuri de formare profesională în funcţie de nu- 

mărul cursanţilor.



 

Ansamblul „Sârba cu năframa” 
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Coregrafia ansamblului este semnată de maestrul coregraf Viorel 

Vatamaniuc, iar colectivul de dansatori, solişti vocali şi instrumentişti aduc pe sce- 

nă adevărate perle ale folclorului local şi zonal de o rară frumuseţe şi nobleţe spiri- 

tuală, cucerind peste 100 de diplome şi distincţii la festivalurile naţionale şi inter- 

naţionale de folclor. 

O importanţă deosebită a fost dată cugetărilor rostite prin intermediul stri- 

găturilor în versuri, în repeziciunea dansului sau în ritmul lent al horelor. Valoarea 

lor istorică este dublată de valoarea estetică, aceste creaţii fiind cunoscute marelui 

public prin intermediul spectacolelor. 

Un merit deosebit le revine dansatorilor, soliştilor vocali şi instrumentişti, 

care cu pasiune şi dăruire, cu talent şi perseverenţă au realizat spectacole de o rară 

frumuseţe şi emoţie artistică. 

Repertoriul ansamblului folcloric tradiţional „Sârba cu năframa” este bogat 
 

şi variat. Strădania lor este încununată de colecţia celor mai melodioase piese mu- 

zicale şi instrumentale, de cele 8 suite de jocuri populare care însumează peste 30 de 

piese din zona folclorică a Hârlăului, din zonele folclorice ale judeţului Iaşi, ale 

Bucovinei, ale Munteniei, ale Văii Someşului şi până la cele inspirate din folclorul 

autentic ţigănesc. 

 
 

Câteva dintre distincţiile şi diplomele obţinute: 
 

 
 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului Internaţional de Folclor şi Artă Tra- 

diţională „Vatra” Stăuceni – Botoşani, 2003; 

– Diploma de Excelenţă a Societăţii Române de Radiodifuziune, sept. 2004; 
 

– MARELE PREMIU al Festivalului Concurs interjudeţean al ansamblurilor 

folclorice, ediţia a 38-a, Paltin – Vrancea, august 2004; 

– Diplome de Excelenţă ale Festivalurilor de cântece şi jocuri populare tra- 

diţionale „Trandafir de la Moldova”, ediţiile a 35-a, 36-a, 37-a, 38-a, Iaşi, 2003, 

2004, 2005, 2006. 
 

– Cea mai bună formaţie de dansuri a Festivalului „Serbările holdei”, Boto- 
 

şani, ediţia a 5-a, 2004; 
 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului Folcloric „Serbările Pădurii” Vorona, 

ediţia a 5-a, 2004; 

– Diploma de participare la aniversarea a 400 de ani de la prima atestare
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documentară a oraşului Flămânzi, 2005; 
 

–  Diploma  de  participare  la  sărbătorile  oraşelor  Tg.  Neamţ,  Iaşi,  2005,
 

2006; 
 

 
 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului Internaţional de Folclor pentru Copii
 

şi Tineret „Cătălina”, Iaşi, 2006; 
 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului Naţional al Tradiţiilor Populare, edi- 
 

ţia a 5-a, august 2006, Sibiu – România. 
 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului de cântece şi jocuri populare tradiţi- 

onale „Trandafir de la Moldova”, ediţia a XXXIX-a, octombrie 2007 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului de cântece şi jocuri populare tradiţi- 

onale „Trandafir de la Moldova”, ediţia a XL-a, octombrie 2008 

– Marele Premiu al Festivalului Internaţional de folclor Kirkpinar, Edirne, 

Turcia, 29 iunie – 5 iulie 2009 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului de cântece şi jocuri populare tradiţi- 

onale „Trandafir de la Moldova”, Iaşi, ediţia a XLI-a, octombrie 2009 

– Diplomă de excelenţă cu prilejul organizării celei de a XLVI-a ediţii a Fes- 

tivalului de datini şi obiceiuri de iarnă, 2010 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului de cântece şi jocuri populare tradiţi- 

onale „Trandafir de la Moldova”, Iaşi, ediţia a XLII-a, octombrie 2010 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului „Moştenire din străbuni”, ediţia a III- 

a, decembrie 2010 

– Diplomă de excelenţă cu prilejul organizării celei de a XLVII-a ediţii a 
 

Festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă, 2011 
 

– Diploma de Excelenţă a Festivalului de cântece şi jocuri populare tradiţi- 

onale „Trandafir de la Moldova”, Iaşi, ediţia a XLIII-a, octombrie 2011 

– Diploma de excelenţă cu prilejul organizării celei de a XLVIII-a ediţii a 
 

Festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă, 2012
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Primăria oraşului Hârlău 
 

Acest imobil adăposteşte din 

anul 1857 primăria oraşului, fiind re- 

novată în câteva rânduri (1914, 1965, 

1998-2000).   Anterior   a   adăpostit 
 

Şcoala primară de băieţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repere istorice: 
 

1486 – Ştefan cel Mare reconstruieşte şi dezvoltă vechea curte. 
 

1492 – Ştefan cel Mare ridică Biserica Sf. Gheorghe. 
 

1504-1540 – Hârlăul face o puternică concurenţă Sucevei: 
 

Petru Rareş – născut la Hârlău din Ştefan cel Mare şi Maria Răreşoaia, 

jupâniţă din familia boierilor Cernat, căsătorită cu Rareş, un târ- 

goveţ. 

Alexandru Lăpuşneanu – ginerele lui Petru Rareş, unul din ultimii domni 

cu prezenţă semnificativă în Hârlău. 

1624-1626 –  Capitala Moldovei este la Hârlău, mutată aici de Radu 

Mihnea-Vodă (fost căpitan în oastea lui Mihai Viteazul) după ar- 

derea Curţilor Domneşti de la Iaşi. În această perioadă au loc ul- 

timele îmbunătăţiri şi extinderi ale curţilor domneşti. 

1673 – Ştefan Petriceico-Vodă dăruieşte Schitului Zagavia (peste Bahlui, 

pe   pantele   Dealului   Sângeap)   pământ,   vatra   viitorului   sat 

Zagavia. 

1700 – Antioh Cantemir-Vodă dăruieşte boierului Macsut pământ de- 

asupra târgului, spre nord, vatra viitorului sat Maxut.
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1989 
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Minerva, 1984 
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SADOVEANU, Mihail. Vremuri de bejenie. Nunta domniţei Ruxanda. 
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2. Monografii şi tratate 
 

 
 

ADUMITRĂCESEI, Ion; NICULESCU, N. Echilibrul dezvoltării teritoriale. 
 

Iaşi, Junimea, 1987 
 

BERCUS, C.I. Pagini din trecutul medicinei româneşti. Bucureşti, Ed. 
 

Medicală, 1981 
 

BERZA, M. Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel mare. Bucureşti, 

Ed. Academiei RPR, 1964 

BÂRSĂNESCU, Ştefan. „Schola latină” de la Cotnari. Biblioteca de curte şi 

proiectul de academie a lui Despot Vodă. Bucureşti, 1957. 

BOTEZ, C., PRICOP, A. Tradiţii ale ospitalităţii româneşti. Bucureşti, Ed. 
 

Sport-Turism, 1989 
 

CAROL, Iancu. Evreii din România (1866-1919) de la excludere la 

emancipare. Bucureşti, Ed. Hasefer, 1996 

CAROL, Iancu. Permanenţe şi rupturi în istoria evreilor din România (sec. 
 

XIX-XX). Bucureşti, Hasefer, 2006 
 

CIOBANU, Veniamin. Ţările Române şi Polonia secolele XIV-XVI. Bucureşti, 

Ed. Academiei RSR, 1985 
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Bucureşti, 1962 
 

CONSTITUIREA statelor feudale româneşti. Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 
 

1980 
 

CORBU, C. Rolul ţărănimii în istoria României. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi 
 

Enciclopedică, 1982 
 

COTEA, Valeriu. Podgoria Cotnari. Ed. Academiei Române, 2010 
 

CRONICA Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1659-1754. Bucureşti, 

Ed. Academiei RSR, 1965 

CUPSA, Ion. Ştefan cel Mare. Bucureşti, Ed. Militară, 1974 
 

DELIMITAREA municipiului Iaşi, a oraşelor şi a comunelor din judeţul Iaşi. 
 

Iaşi, 1968 
 

DUZINCHEVICI, Gh. Ştefan cel Mare şi epoca sa. Bucureşti, Ed. Politica, 
 

1973
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ERBICEANU, C. Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, a Catedralei 
 

Mitropolitane din Iaşi. Bucureşti, 1983 
 

GIURĂSCU, C.C. Istoria românilor. Bucureşti 
 

GIURĂSCU, C.C. Târguri sau oraşe şi cetăţi moldoveneşti. Bucureşti, Ed. 
 

Academiei, 1967 
 

IAŞI. Album, editat sub egida consiliului Judeţean Iaşi, în colaborare cu 

Muzeul Literaturii Române şi Casa de presă şi editură «Cronica». Iaşi. 

Cronica, 1994 

IONESCU, Grigore. Istoria arhitecturii în România. Vol. 1. Bucureşti, Ed. 
 

Academiei, 1963 
 

IORGA, Nicolae. Inscripţii din bisericile din România. Vol. 2. Bucureşti, 
 

1908 
 

IORGA, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare. Bucureşti, Ed Minerva, 1978 
 

IORGA, Nicolae. Istoria românilor în chipuri şi icoane. Bucureşti, Ed. 
 

Humanitas, 1992 
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MÂNDRUŢ, Octavian. Geografia României. Bucureşti, Ed. Coresi. 1993 
 

MIFTODE, Vasile. Migraţiile şi dezvoltarea urbană. Iaşi, Ed. Junimea, 1978 
 

MONUMENTE din municipiul şi judeţul Iaşi. Ghid bibliografic. Iaşi, 

Biblioteca Municipală Iaşi, 1969 

NEAGOE, Manole. Ştefan cel Mare. Bucureşti, Ed. Albatros, 1974 
 

PANAITESCU, P.P. Introducere la istoria culturii româneşti. Bucureşti, Ed. 
 

Ştiinţifică, 1969 
 

PAPACOSTEA, Şerban. Ştefan cel Mare, domn al Moldovei:1457-1504. 
 

Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1990 
 

PODIŞUL Moldovei. Natură, om, economie. Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi 
 

Enciclopedică, 1980
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SCURTĂ istorie a artelor plastice în RPR. Bucureşti, Ed. Academiei, 1957 
 

SANDRU, Neculai. Sub zodia zimbrului. Bucureşti, Ed. Albatros, 1976 
 

TALPALARU, Valentin. Academia de la Suceava şi Schola latină de la 
 

Cotnari. Iaşi, Opera Magna, 2010. 
 

TODIRAŞ, Alexandru-Dan. Oraşul Hârlău. Ghid turistic. Iaşi. Ed. A.D. 
 

Todiraş, 1994 
 

UNGUREANU, Al. Oraşele din Moldova. Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 
 

1980 
 

UNGUREANU, Gh.; ANGHEL, Gh., BOTEZ, Const. Cronica Cotnarilor, 

Bucureşti, 1971 

VATASEANU, Virgil. Istoria artei feudale în ţările române. Bucureşti, Ed. 
 

Academiei, 1959 
 

ZAHARIA, N.; PETRESCU-DOMBOVIŢA, M.; ZAHARIA, Em. Aşezări din 
 

Moldova. Bucureşti
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Personalităţi din Hârlău 
 
 
 

PETRU RAREŞ (n. 1483 la Hârlău – 

d. 3 septembrie 1546) a fost domnitor al 

Moldovei de două ori: 20 ianuarie 1527 – 18 

septembrie 1538 şi 19 februarie 1541 – 3 sep- 

tembrie 1546. 

 
 

Documentele şi cronicile arată că doar 

despre unul singur dintre fiii lui Ştefan Vodă 

se poate afirma, în mod cert, că s-a născut în 

afara căsătoriei: Petru Rareş. Mama sa era o 

Maria, devenită apoi soţia unui Rareş, târgo- 

veţ din Hârlău. După o veche tradiţie, ea ar fi 

fost din neamul boierilor Cernat, stăpâni de 

pe la 1448 ai lacului Brateş, de lângă Galaţi (Magazin istoric, nr. 3/1977). Aceasta 

ar explica preocuparea pentru negoţul cu peşte, în care fusese implicat Petru Ra- reş, 

înainte de a urca pe tron. Iată cum suna panegiricul lui Macarie, referitor la 

comanditarul cronicii sale: „Minunat şi în acelaşi timp a fost împodobit cu cununa 

domniei [...] şi acesta era una din odraslele veşnic pomenitului Ştefan, ascuns ca 

odinioară lumina sub obroc, care a fost înălţat la scaunul domniei cu cinste, după 

sfatul obştesc, şi sfinţit cu untdelemnul binecuvântării, cu mâna celui pe care l- 

am pomenit mai înainte [mitropolitul Teoctist], că l-a uns şi pe nepotul său”. 

Cronica muntenească a lui Radu Popescu relatează şi ea că „la moartea lui Ştefăniţă 

Vodă, vrând boierii să pună domn care să fie din sămânţa domnească, au ieşit unul 

de au auzit din gura mitropolitului ce să pristăvise mai înainte, că Pătru Măjarul 

de la Hârlău iaste fecior lui Ştefan vodă, care iaste făcut din muerea unui târgoveţ 

den Hârlau ce l-au chemat Rareş. Pe acesta adeverindu-l fecior de domn, l-au 

ridicat cu toţii domn”. 

Pe plan bisericesc şi artistic, a continuat tradiţia moştenită de la Ştefan cel 

Mare. Ajutat de soţia sa, Elena Doamna, a ridicat sau a reparat mai multe biserici: 

Mănăstirea Probota (sau Pobrata) (1530), Biserica Adormirea Maicii Domnului din 

Baia (1532), Biserica Sfântul Dumitru din Hârlău, Mănăstirea Moldoviţa (1537), 

Mănăstirea Humor (1535), Botoşani, Târgu Frumos sau Roman.
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BEJAN, DIMITRIE – 
 

preot, poet şi prozator 
 

 
 

Părintele Dimitrie Bejan s-a născut pe 
 

26 octombrie 1909, la Hârlău – Iaşi. A urmat 

cursurile Seminarului Teologic Ortodox 

Veniamin Costache din Iaşi, apoi Facultatea 

de Teologie şi, în paralel, Facultatea de Istorie 

din Bucureşti. A avut astfel parte de mari das- 

căli, ca Nichifor Crainic şi Nicolae Iorga. Du- pă 

absolvirea celor două facultăţi, a avut bur- se de 

studii postuniversitare la Ierusalim şi Atena. La 

întoarcere, a devenit asistent uni- versitar la 

catedra lui Nicolae Iorga şi, în ace- 

laşi timp, a predat istoria la Liceul de fete „Carmen Silva” din Bucureşti. 
 

Dornic de o mai bună cunoaştere a poporului român, s-a înscris în echipele 

de cercetare sociologică ale profesorului Dimitrie Gusti, împreună cu care a mers 

în Basarabia. 

La începutul celui de-al doilea războli mondial, părintele Dimitrie Bejan s-a 

înrolat în armată, ca preot militar, cu gradul de maior. Şi s-a întors în Basarabia, 

de această dată pentru a-i apăra pe românii de acolo. Căzut prizonier la ruşi, în 

1943, a fost deportat în Siberia, la Oranki. Toţi ofiţerii români şi germani prinşi de 

ruşi au fost trimişi la Oranki, într-o fostă mănăstire ortodoxă transformată în în- 

chisoare. După cinci ani de detenţie, a fost judecat de un tribunal militar moscovit 

şi condamnat la moarte, pentru că a susţinut că Basarabia este pământ românesc. 

Părintele Dimitrie a contestat sentinţa şi a cerut să i se acorde dreptul de a fi 

judecat de un tribunal din ţara natală. Surprinzător, ruşii, altminteri deloc sensibili 

la drepturile omului, l-au repatriat. În documentele însoţitoare ale deţinutului, ru- 

şii atrăgeau atenţia autorităţilor române să fie vigilente cu părintele Dimitrie, pen- 

tru că „are mare putere de convingere, fiind un mare duşman al comunismului”. 

Tribunalul militar din Bucureşti l-a condamnat la detenţie pe viaţă. A fost eliberat de 

la Aiud pe 23 august 1964, cu decretul de amnistie generală, după 25 de ani de 

închisoare. A suferit în lagărele şi închisorile Jilava, Văcăreşti, Aiud, Canal, Minele 

Cavnic (1948-1956), Bărăgan, Răchitoasa.
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În detenţie, s-a împrietenit cu câţiva din marii noştri intelectuali interbelici 

închişi: Nichifor Crainic, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Paul Zafiropol şi cu părinţi 

duhovniceşti ca Benedict Ghiu, Arsenie Papacioc şi Dumitru Stăniloae. 

După eliberare, autorităţile au încercat să-l câştige de partea lor şi i-au ofe- rit 

o parohie la Ghindăoani – Neamţ, unde a stat însă numai cinci ani. Comuniştii, 

furioşi că rămâne ferm în crezul său naţionalist şi creştin, au încercat să-l otrăveas- 

că în câteva rânduri şi, în cele din urmă, i-au organizat un simulacru de proces, în 

urma căruia i s-a interzis să mai slujească şi a fost arestat la domiciliu (la Hârlău) 

până în decembrie 1989. Sfinţia sa a continuat să primească vizite şi a dat astfel 

multora cuvinte de folos. 

În noaptea de 22 decembrie 1989, părintele face un act pilduitor: îl salvează 
 

de la linşaj pe securistul care îl păzea. 
 

După revoluţie, părintele Dimitrie şi-a continuat mărturisirea cu un mai mare 

patos şi pe mulţi i-a adus la calea credinţei. În timpul vieţii i-au apărut volu- mul 

Bucuriile suferinţei, iar postum, cărţile: Oranki. Amintiri din captivitate, Vi- forniţa 

cea mare, Hotarul cu cetăţi, Satul Blestemat şi Simple povestiri. 

S-a mutat la cele veşnice pe 21 septembrie 1995, lăsând cu limbă de moarte să 

nu se rostească discursuri la catafalcul său şi să nu i se pună flori pe mormânt – o 

ultimă dovadă de smerenie.
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BOZ, LUCIAN – critic literar, eseist, poet şi 
 

traducător. 
 

 
 

Lucian Boz (1908 Hârlău, Iaşi – iunie 2002, 

Australia) Unul din reprezentanţii de seamă ai genera- 

ţiei 1927. A urmat Facultatea de Drept din Bucureşti, 

obţinând licenţa în 1934, apoi un an de doctorat eco- 

nomic la École Pratique de Hautes-Etudes (Sorbone) 

în 1938-1939. 

A publicat un volum Eminescu – Încercare cri- 
 

tică, Editura „Slava” Bucureşti 1932, Cartea cu poeţi, Editura „Vremea” 1935, Franţa 

1938-1944, Editura „Cartea Românească” 1945, Masca lui Eminescu, edi- tura 

autorului, Sydney 1979, Moartea abstractă şi alte nuvele, editura autorului, Sydney 

1980, O săptămâna a poeziei, editura autorului, Sydney 1981. A publicat ani de-a 

rândul în revista română din Hawaii „Mele”. A publicat eseuri şi cronici li- terare în 

publicaţii australiene: The Sydey Morning Herald, The Australian, The Bulletin. 

 
 

CARP, HORIA – jurnalist, scriitor, traducă- 

tor şi politician 

 
 

Horia Carp s-a născut în Hârlău în anul 1869, 

unde a primit educaţia elementară, apoi a urmat liceul 

în Botoşani. Continuă studiile la Facultatea de Medi- 

cină din Iaşi. 

Operă literară lui Carp a subliniat vieţii evre- 

ieşti din România, în special viaţa celor săraci şi umili. 

Operă  literară:  Sbucium,  Gânduri  fărâmate, 
 

Povestea unui bătrân cuminte, Suflete obosite, Avram slăbănogul, Tauba saca- giu, 

Din vremuri de urgie ş.a. 

A fost arestat şi torturat în timpul rebeliunii Gărzii de Fier (21-23 ianuarie 
 

1941), dar a reuşit să emigreze în Palestina. În anul 1943 se stinge din viaţă şi este 

îngropat în Kfar Barukh.
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CANIANU, MIHAIL – folclorist, traducător şi publicist 
 

 
 

Mihail Canianu (n. 1867, Hârlău, judeţul Iaşi – 28 septembrie 1933, Bucu- 

reşti). Şi-a început educaţia în oraşul natal şi a desăvârşit-o, probabil, la Iaşi, unde 

pare să fi urmat cursurile gimnaziale şi ale unei facultăţi, devenind în cele din ur- mă 

profesor. A abordat cu îndrăzneală, dar şi cu o anume competenţă, domenii de 

activitate diverse. 

A scos, împreună cu I.A. Candrea 

şi alţi colaboratori, dicţionarele geografice 

ale judeţelor Dolj şi Putna, lucrări premi- 

ate de Societatea Geografică Română în 

anii 1896-1897. Lui C. Dobrogeanu- 

Gherea, I.L. Caragiale şi G.I. Ionnescu- 

Gion le-a consacrat, în paginile „Familiei” 

din 1892, scurte medalioane literare. Tot în 

acelaşi an îi apare în „Lumea ilustrată” o 

scriere în proză, cu intenţii moralizatoa- re 

(Două căsnicii). 

Preocuparea de căpetenie a lui 

Canianu rămâne culegerea şi studierea 

folclorului. Din satele limitrofe Hârlăului 

– Bădeni, Scobinţi, Sagavia, Deleni, Pârcovaci, Cepleniţa, dar şi din târgul natal, prea 

puţin urbanizat la acea dată, el adună şi întocmeşte o valoroasă colecţie de poezii 

populare, prin publicarea căreia îşi va asigura un loc de frunte între cercetă- torii 

folclorului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Colecţia de folclor, cea dintâi la noi în care poeziile populare sunt tipărite în 

forma lor autentică, a fost primită elogios încă de la apariţie. I. Bianu, G.I. Ionnescu-

Gion, A.D. Xenopol au subliniat importanţa culegerii „întocmai cum se zic” a 

producţiilor folcloristice şi a publicării lor nealterate. Transcriind fonetic tex- tele 

culese, Canianu se încadra unei direcţii noi în domeniu, lucrarea sa fiind luată drept 

model mai multe decenii de-a rândul. 

Sub înrâurirea lui B.P. Haşdeu, Canianu a publicat în 1893 două studii con- 

sacrate descântecelor (Deochiul şi Faptul), în folcloristica noastră acestea fiind 

primele cercetări monografice ale unor tipuri de descântec.
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Opera: Studii şi culegeri de folclor românesc, ediţie îngrijită de Al. Dobre şi 
 

Mihai M. Robea, prefaţă de Dan Horia Mazilu, Bucureşti, 1999. 
 

Culegeri: Poezii populare. Doine. Culese şi publicate întocmai cum se zic, 

Iaşi, 1888; ediţia Iaşi, 1893. 

Traduceri: 
 

Max  Nordau,  Minciunile  convenţionale  ale  civilizaţiunii  noastre,  Bucu- 

reşti, Socec, 1895; 

F.M. Dostoievski, Crimă şi pedeapsă (Raskolnikoff), I-II, Bucureşti, 1899-
 

1902; 
 
 
 

Bucăţi alese din autori germani, Lessing, J.P. Hebel, Herder, A.E. Brehm,
 

G.A. Burger, Jacob şi Wilhelm Grimm, Fr. Schiller, B. Auerbach, H. Heine, J.W. 

Goethe, W. Hauff, A. Schopenhauer, Fr. Gerstacker, A. Masius, W. Ortel, K.H. 

Kaspari, H. Keck, J.G. Fichte, A. von Chamisso, G. Freytag, H. Sudermann, L. 

Buchner, Fr. A. Krummacher, Fr. Nietzsche, H. von Kleist, Max Nordau, I. Kant, 

Ernst von Wildenbruch, H. Zschokke, W. von Kotzebue, B. Spinoza, în Crestoma- 

ţie, Bucureşti, 1901; H. Sienkiewicz, Quo Vadis, Bucureşti. 

 
 

DAVIDOGLU, MIHAIL – dramaturg 
 

 
 

S-a născut în data 11 noiembrie la Hârlău. 

Urmează studiile liceale la Galaţi, cu susţinerea ba- 

calaureatului în 1929 şi facultatea de Litere şi Filo- 

sofie din  Bucureşti (1929-1935). Funcţionează  ca 

învăţător şi profesor de limbi clasice. 

Debutul în dramaturgie şi-l face în 1947 cu 

Omul din Ceatal, publicând apoi Flăcăul de pe 

Ceanul Mare (1948), Steagul celor de pe munte 

(1948),  Minerii  (1949),  Nemaipomenita  furtună 

(1957), Cetatea de foc (1950), Oraşul în flăcări (1955), Horia (1956), Două fete şi o 

comoară (1965), Şoimul (1958), Tunelul (1969), apoi trilogia dramatică Neamul 

Arjoca (1972), Platforma magică (1973), Măicuţă (1981), alte schiţe şi drame juca- 

te pe diferite scene din ţară. 

Este laureat al Premiului de Stat. 
 

Se stinge din viaţă în data de 17 august 1987 la Bucureşti
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CONSTANTIN, FEDELESS – profesor al Uni- 

versităţii din Iaşi, (1877, Hârlău – 1958), doctor în filo- 

sofie al Universităţii din München. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GANDRABURA, EMANOIL – geochimist, pro- 

fesor la Universitatea din Iaşi, apreciat prin studiile de 

specialitate realizate şi prin cursurile publicate. 

 

IANCU, CAROL – istoric, doctor în litere şi 

în ştiinţe umaniste 
 

 
 

Carol Iancu s-a născut în 1946 într-o familie de 

evrei din Hârlău. Şi-a făcut studiile şcolare elementare şi 

liceale la Hârlău (în afară de o scurtă perioadă la Li- ceul 

„Mihai Viteazul” din Alba Iulia) şi şi-a dat bacalau- 

reatul la liceul „Costache Negruzzi” din Iaşi. În 1963 a 

emigrat din România în Israel şi a studiat la Universi- 

tatea Ebraică din Ierusalim, unde a obţinut titlul de master cu „magna cum laude” şi 

apoi în Franţa, la universitatea Aix-en Provence, unde a devenit doctor în litere şi în 

ştiinţe umaniste; este profesor de istorie contemporană la Universitatea Paul Valéry 

Montpellier 3, de asemenea director al „Centrului de studii şi cercetări evreieşti” din 

Montpellier. Îndeplineşte şi funcţiile de preşedinte al Amicalei Jules Isaac şi de co- 

preşedinte al Asociaţiei pentru înţelegere iudeo-creştină în Franţa. Carol Iancu este 

doctor „honoris causa” al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Lucrări: Alexandru Safran. O viaţă de luptă, o rază de lumină, Emancipa- 

rea evreilor din România (1913-1919), Permanenţe şi rupturi în istoria evreilor 

din România (secolele XIX-XX), Miturile fondatoare ale antisemitismului – din 

antichitate până în zilele noastre, Bleichroder şi Cremieux, Evreii din România 

1866-1919 – De la excludere la emancipare, Miturile fundamentale.
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LANDAU, MICHEL – jurist, om politic, 

publicist şi autor 

Michel Landau (n. 7 ianuarie 1895 la Hârlău – d. 
 

1976). Stabilit în Palestina, ulterior în Israel. 
 

Cărţi şi articole: Noua politică economică – Ieru- 

salim, 1953; Lupta vieţii mele; Farmecul numerelor; 

Yehuda Ariel (L.Gold) – la al zecelea an după moarte; 

„Ayarati Hârlău” – „Monografie sentimentală, Orăşelul 
 

meu, Hârlău”. 
 

 
 

LEAHU, GHEORGHE – artist emerit, actor şi director vreme îndelunga- 

tă al Teatrului Naţional Matei Millo din Timişoara. 

 
 

LISMAN, VASILE– prozator 
 

S-a născut pe 17 decembrie 1897 la Hârlău. Studiază la Liceul A.T. Laurian 

din Botoşani, Școala Normală V. Lupu din Iaşi, Şcoala militară de ofiţeri din Ro- 

man, Cursuri de specializare la Limba romană şi Ştiinţele naturii. Învăţător (1921- 

1948),  profesor  la  Liceul  din  Hârlău  (1948-1958),  director  al  Şcolii  de  băieţi 

Hârlău, primar al oraşului Hârlău (1930-1933). Fondator şi preşedinte al Societăţii 

culturale „Petru Rareş” (1925-1940). În anul 1922 i se conferă titlul de Cetăţean de 

onoare al oraşului Hârlău. 

Publică articole şi studii pe teme de învăţământ şi cultura în ziare şi reviste. 

Este  autorul  volumelor  Datoriile  învăţătorului,  Monografia  Hârlăului, 

Martor al secolului, Note de drum, Delenii văzuţi de monograf. 
 

Se stinge din viaţă la 23 martie 1996 la Hârlău. 
 
 

MATEICIUC, RATES – artist iluzionist, apreciat prin spectacolele susţi- 

nute în ţară şi străinătate. 

 
MARCOVICI – MERIDAN, M. – avocat, autorul cărţii Hârlăul, târgu- 

 

şorul evreiesc al copilăriei mele. 
 
 

SANDBERG, MARDOHEU – compozitor şi medic – 4 februarie 1897, 

Hârlău – 28 decembrie 1973, Toronto, Canada.) 

A fost un prolific şi creativ compozitor, un teoretician muzical şi medic.
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ŢAŢOMIR, NICOLAE – poet şi jurist 
 

 
 

Născut în târgul Hârlău, judeţul Iaşi, la 2 fe- 

bruarie 1914. În tinereţe a fost atras de pictură, dar 

pasiunea pentru literatură a fost mai puternică. N. 

Ţaţomir face studii elementare şi licenţiale la Iaşi. 

Între 1932 şi 1936 urmează cursurile facultăţilor de 

drept, filozofie şi medicină. În 1936 îşi ia licenţa în 

drept. În 1947 îşi trece examenul de doctorat cu teza 

„Criminalitatea în literatură”. Între 1938 şi 1948 es- 

te judecător. Din 1948 este profesor la Facultatea de 

drept a Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi. 

Poetul debutează, la îndemnul lui George Topârceanu, în „Adevărul literar 
 

şi artistic” şi „Bloc”, 1933, şi consideră că al doilea debut a fost la „Însemnări ieşe- 

ne”, 1936. A fost încurajat în activitate literară de M. Sadoveanu, G. Topârceanu, 

M. Codreanu şi T. Arghezi. 

Apreciat   şi   apropiat   de   George   Călinescu,   George   Lesnea,   George 
 

Topârceanu, Otilia Cazimir, Ion Istrati, Nicolae Barbu, Constantin Ciopraga şi alţii. 
 

Opera sa numără 18 volume de poezie, 2 romane şi o carte de eseu. Amin- tim 

câteva: Eternul spirit, Melos, Cartea mea de lut, Elipse orfice, Cosmograme, Ţara 

albatroşilor, Lebede albe, Anabis, Paşii licornului. 

Se stinge din viaţa la 26 ianuarie 1996. 
 

 
 

ŢIBULEAC, LUCIA – soprană, solistă a Operei Române din Bucureşti. 
 

 
 

VASILIU, TITU – elev şi urmaş al savantului Victor Babeş, fondatorul 
 

şcolii de anatomie patologică din Cluj, doctor în medicină şi chirurgie. 
 

A urmat studiile liceale la Botoşani, după care în 1904 s-a înscris la Institu- 

tul Medico-Militar al Facultăţii de Medicină din Capitală. Datorită calităţilor sale 

intelectuale, a fost remarcat de Victor Babeş. 

Titlul de doctor în medicină şi chirurgie i s-a acordat în 1913, când a susţi- nut 

teza „Despre reacţia serologică Bordet-Wassermann”; lucrarea a fost distinsă cu 

premiul Hillel.
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În 1913, în timpul epidemiei de holeră din războiul din Balcani, a participat la 

misiunea bacteriologică din Bulgaria, condusă de Victor Babeş şi Ioan Cantacuzino. 

Babeş l-a trimis în 1914 la specializare, iniţial la Berlin, apoi la Freiburg. 

Deoarece Babeş a fost nevoit să se întoarcă la Bucureşti în 1920, lui Vasiliu i 

s-a încredinţat conducerea Institutului de Anatomie Patologică din Cluj. După 2 

ani a fost avansat profesor titular. În 1920 a fondat Reuniunea Anatomică, al cărei 

preşedinte a fost în perioada 1923-1931, iar din 1932 până în 1939 – membru al 

Comitetului prezidenţial. 

A preluat conducerea Comisiei Clinicilor în 1938. 
 

Titu Vasiliu a avut o bogată activitate ştiinţifică ce a cuprins peste 330 de 

lucrări. 

Pentru uzul studenţilor a elaborat în 1920 un Manual de Anatomie Patolo-
 

gică. 
 
 
 

În 1923 a publicat monografia „Sângele şi organele hematopoietice”, vastă
 

lucrare de patologie clinică şi anatomie-patologică, ce reprezintă o premieră în lite- 

ratură medicală românească. 

Manualul „Anatomie patologică clinică” a fost redactat în 1939 şi reeditat în 
 

1942 şi   1946/47.   Monografia   “Boalele   şi   sindroamele   aparatului   hemo- 

reticuloendotelial” a fost tipărită în 1946. Profesorul şi-a adus contribuţia la volu- 

mul „Probleme de Oncologie” (1953). 

Trei ani mai târziu a fost publicată remarcabila să monografie „Boala cance- 

roasă”. Titu Vasiliu a fost ales decan al Facultăţii de Medicină în anul universitar 

1926-1927 şi apoi prodecan, până în 1928. 
 

I s-au conferit medaliile şi distincţiile: Bărbăţie şi credinţă clasa I, Meritul 

sanitar şi Medaille d’Honneur des Epidemies (Franţa), acordate pentru activitatea 

din epidemia din 1913, precum şi gradul de Ofiţer al Coroanei României. 

 
 

ZOLLER, DALIA – cântăreaţă de operetă la Tel Aviv.
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Personalităţi din zona Hârlău 
 
 
 

HATMANU, DAN – pictor şi memorialist 
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S-a născut la 31 octombrie 1926 în comuna Scobinţi, Iaşi (lângă Hârlău). 

Studiază la Academia de Arte din Iaşi între 1945 şi 1950. Obţine o bursă a 

Academiei şi îşi continuă studiile la Leningrad (1962-1963) şi la Paris (1964-1965). 

A fost profesor şi rector al Facultăţii de Arte Plastice de la Iaşi. 

Are un număr impresionant de expoziţii personale, dintre care 10 în străi- 
 

nătate: Paris (1964, 1985, 1989 şi 1994), Ciudad de Mexico (1975), New York (1976, 
 

1995), Roma (1978), Malta (1979), Neuburg (1992). Este distins cu mai multe pre- 

mii naţionale şi internaţionale, în anii 1955, 1957, 1979,1985. Este membru de onoare 

al Academiei Europene de Ştiinţă, Arte şi Litere de la Paris, din 1994. 

 
 

LEONTE, LIVIU – critic şi 

istoric literar 

 
 

S-a născut pe 8 aprilie 1929, în 

comuna Cepleniţa (lângă Hârlău). 

Studii liceale la Liceul Internat 

C. Negruzzi, Facultatea de Filologie a 

Universităţii Al. I. Cuza Iaşi. 

Redactor la revista „Iaşul nou”, 

cercetător în colectivul de lingvistică de 

la Filiala Iaşi a Academiei Romane, lec- 

tor la Facultatea de Litere Iaşi, lector şi 

 
 
 
 

maître de conférences associée la Universitatea 

Paul Valery din Montpellier, Franţa, redactor şef 

al revistei „Cronica”, profesor la Facultatea de Li- 

tere a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, lector şi 

profesor invitat la Universitatea Toulouse Le 

Mirail, Franţa. 

A publicat volumele: Constantin Negruzzi 

(Minerva, 1980 – Premiul Academiei Române), 

Istoria literaturii române. Proza contemporană 

(Editura  Univ.  „Al.  I.  Cuza”,  1980),  Prozatori
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contemporani (vol. I, Junimea, 1984; vol. II, Junimea, 1989), Scriitori, cărţi, re- 

viste (Cronica, 1998). A realizat peste zece ediţii ale operei lui C. Negruzzi, inclusiv 

o ediţie critică din care au apărut până acum trei volume: Păcatele tinereţelor 

(Minerva, 1974), Proză. Poezie (Minerva, 1984 – Premiul Uniunii Scriitorilor), 

Teatru (Minerva, 1986). După un prim doctorat în România, cu studiul monogra- fic 

„Constantin Negruzzi” (1979), a obţinut un al doilea titlu de doctor, la Universi- tatea 

Toulouse Le Mirail, cu teza „La réception de l’œuvre de Marcel Proust en Roumanie” 

(2005). 

 
 

MUSCALU, ION – prozator 
 

 
 

S-a născut la data de 13 august 
 

1949 în satul Scobinţi, de lângă Hârlău 
 

(judeţul Iaşi). 

A debutat pe 27 decembrie 1979, 

la Radio Iaşi, cu „Povestiri istorice”, 

după ce a publicat, sporadic, în presa 

locală. 
 

A îndeplinit funcţia de primar al 

comunei  Scânteia  din  judeţul Iaşi.  În 

această calitate, în anul 1984, a înfiin- 

ţat Cenaclul „Mihail Sadoveanu” şi un 

muzeu al satului, iar în anul 1986, a 

iniţiat  Tabăra  de  sculptură  în  piatră 

„Poiana cu Schit”, interzisă de autorităţile comuniste în 1988. 
 

În anul 1991 a debutat editorial, cu volumul Piatra Şoimului (apărut la Edi- 

tura Porus din Bucureşti). Ulterior i-au fost publicate volumele Cântecul ciocârliei 

(1997), Răpirea de la Mănăstirea Căpriana (1998), Primarul din Poarta Ţărnii 

(2001), Lupul alb (2002), Sub sabia cu strajă-n cruce (2003), Hanul răzeşilor 

(2004) – o evocare a istoriei Moldovei din vara anului 1476, Sub sabia cu strajă-n 

cruce, II (Bătălia de la Valea Albă) – roman (2004), Acvila Neagră (Nunta dom- 

niţei Olena) (2006) – roman, Taina Stejarului – roman (2006), Osândă şi izbân- 

dă – roman (2007), Monografia Mănăstirii Bujoreni (2007), Sub sabia cu strajă- 

n cruce, III (Bătălia de la Codrii Cozminului), Războiul de 13 ani (2008) – roman,
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Dafina Doamnă (Ed. Danaster, 2009) – roman, Monografia comunei Scânteia 
 

(2009). 
 

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2003. 
 

 
 

PĂSTRĂGUŞ, MIHAI – filosof, estetician, 

eseist 

 
 

Se naşte la data de 26 martie 1936 în satul 

Buhalniţa, comuna Cepleniţa, jud. Iaşi (lângă Hârlău). 

Studii elementare la Cepleniţa, Liceul teoretic 

E. Godju Oradea, Facultatea de Istorie– Filosofie a 

Universităţii Al.I. Cuza din Iaşi (1961-1966), doctor 

în filosofie (1979). Asistent universitar la Institutul 

Politehnic Iaşi, lector conferenţiar la Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi. 
 

Participă la congrese de filosofie în S.U.A., Germania, Mexic, Finlanda, Ru- 

sia, Spania, Polonia, Franţa şi Iugoslavia. 

Debutează în publicistică cu eseuri pe probleme culturale în revista „Croni- 

ca”. Publică numeroase studii, articole şi eseuri în domeniile esteticii şi teoriei ar- 

tei. Este autorul lucrărilor Teoria valorii de la neokantianism la fenomenologie şi 

Concepte estetice de origine fenomenologică în Anna-Teresa Tymieniecka, Man 

Within His Life-World, Time Historicity, Art, Culture. 

 
 

PETRESCU, CEZAR – romancier, 

nuvelist, traducător, gazetar 

 
 

S-a născut la 1 decembrie 1892 la 

Hodora-Cotnari   (lângă   Hârlău),   judeţul 

Iaşi, fiu al inginerului Dimitrie Petrescu, 

profesor la Şcoala agricolă Trifeşti lângă 

Roman, unde viitorul scriitor a şi învăţat 

între 1901-1903. Urmează liceul la Roman 

şi apoi la Iaşi, unde îşi ia bacalaureatul în 

anul 1911. Obţine licenţa în drept în 1915.
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Cezar  Petrescu  a  fost  un  scriitor  fecund,  care  pe  urmele  lui  Honoré  de 

Balzac aspira să scrie o nouă „Comedie umană”, o Cronică românească a veacului 

XX. Este unul din cei mai de seamă gazetari din prima jumătate a veacului. 

Alături  de  Lucian  Blaga,  A.  Maniu  şi  Gâb  Mihăescu  întemeiază  revista 
 

„Gândirea” în anul 1921. Este fondator al ziarelor „Cuvântul” şi „Curentul” în 1928; 
 

director al ziarului oficios „România” în 1938 şi al revistei „România literară”, 1938 
 

– suprimate în 1940; membru al Academiei Române, din 1955. Se afirmă ca ro- 

mancier cu romanul Întunecare (1927-1928). 

Obţine Premiul naţional pentru literatură în 1931 şi Premiul de Stat pentru 

dramaturgie în 1952 pentru piesa Nepoţii gornistului – colaborare cu M. Nivicov. 

Opera lui Cezar Petrescu cuprinde circa 70 volume – romane, nuvele, piese de 

teatru, proză fantastică şi literatură pentru copii, studii, note de călătorie şi 

memorialistică. 

Cronica românească a veacului XX 
 

• Rodul pământului - Scrisorile unui răzeş, 1922 
 

• Război şi pace - Întunecare, 2 vol., 1927-1928; Ochii strigoiului, 1942; 

Plecat fără adresă; Sosit fără adresă 

• Capitala care ucide (temă semănătoristă) - Calea Victoriei, 1930; Greta 
 

Garbo, 1932; Duminica orbului, 1934; Carlton; Oraş patriarhal, 1930 
 

• Ciclul 1907 – Mane, Tekkel, Fares, 1937 
 

Noi vrem pământ, 1938; Pământ... mormânt 
 

• Comoara regelui Dromichet, 1931 
 

• Aurul negru, 1934 
 

• Apostol, 1933 şi 1944 – Scris în memoria primului său dascăl, Nicolae 
 

Apostol. 
 

Literatură pentru copii 
 

• Fram, ursul polar, 1931 
 

• Cocârţ şi bomba atomică, 1945 
 

• Pif – Paf – Puf, 1945 
 

• Omul de zăpadă, 1945 
 

• Iliuţă copil, 1945 
 

• Neghiniţă, 1945 
 

Se stinge din viaţa la 9 martie 1961, Bucureşti.
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Clima 
 

 

Clima oraşului Hârlău este temperat-continentală de nuanţă excesivă, spe- 

cifică părţii de est a ţării. 

Radiaţia solară, cu rol hotărâtor în geneza tipului de climat, are la staţia 
 

Cotnari (321 m altitudine, la 10 km sud de Hârlău) valoarea medie anuală de 
 

118,87 kcal/cm² (17,04 kcal/cm² în iulie şi 3,34 kcal/cm² în decembrie) 

Temperatura medie anuală a aerului la Cotnari este de 9°. În decursul tim- 

pului de când se fac observaţii, temperatura medie anuală cea mai scăzută a fost de 
 

6,8°C (1942), iar cea mai ridicată de 10,2°C (1936). Mediile termice ale lunilor au 

un mers normal, cu maximă în iulie (20,3°C) şi minimă în ianuarie (-3,9°C), rezul- 

tând o amplitudine medie de 24,2°C. 

Precipitaţiile atmosferice au un caracter neuniform în spaţiu şi timp. Condi- 

ţiile fizico-geografice locale (relieful, vegetaţia) fac posibile precipitaţiile medii 

anuale de până la 500 mm la est de oraş şi de peste 650 mm la vest de oraş. Stratul 

de zăpadă se instalează la sfârşitul lui noiembrie şi ţine până în martie. Grosimea 

medie are o creştere şi scădere normală (1 cm în noiembrie, 17 cm în decembrie, 

20 cm în ianuarie, 19 cm în februarie şi 4 cm în martie).
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Flora şi vegetaţia 
 

 

Fitogeografic, oraşul Hârlău se află la limita a două mari provincii floristice 

care aparţin regiunii euro-siberiene: provincia est-carpatică, la vest de oraş şi pro- 

vincia balcano-moesică, la est de oraş. Prima este forestieră, a doua este de silvos- 

tepă cu elemente de stepă. 

Vegetaţia forestieră este reprezentată de pădurea de stejar în amestec cu 
 

specii de carpen şi fag, şi chiar făgete cu pâlcuri de tisă, tei, ulm, jugastru, arţar, 

frasin, cireş sălbatic, măr pădureţ, păr pădureţ. 
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Între arbuşti şi subarbuşti întâlnim: alun, corn, păducel, sânger, lemnul râ- 

ios, lemnul câinesc, porumbar, măceş. 

Stratul ierbos are în componentă mai frecvent speciile: rogozul de pădure, 

sovârful, pojarniţa, pătlagina, urzica moartă, mentă, vinariţa, ghiocei, viorele, 

toporaşi, lăcrămioare. 
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Fauna 
 

Speciile faunistice din zona Hârlău aparţin pădurii de foioase, dar şI  şi sil- 

vostepei. 

Fauna de pădure este reprezentată de un număr destul de redus de mamife- 
 

re, între care: căprioara, cerbul lopătar, mistreţul, vulpea, viezurele, lupul, pisica 

sălbatică.
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Între păsări se remarcă: ghionoaia, ciocănitoarea, mierla, privighetoarea, 

presura, piţigoiul, cucul, pupăza.
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Mamiferele specifice silvostepei sunt în primul rând rozătoarele: iepurele, 
 

popândăul, căţelul pământul, şoarecele de câmp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dintre păsări întâlnim: ciocârlia, potârnichea, prepeliţa, graurul, raţa sălba- 

tică, gâsca sălbatică, lişiţa,barza albă, bâtlanul, pescăruşul.



 

 
 

 
 

Ihtiofauna este prezentată de: crap, caras, roşioară, crapi chinezeşti. 
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Analiza economică 
şi financiară a 

oraşului Hârlău
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Analiza economică şi financiară 
 

a oraşului Hârlău 
 

 
 

Ne vom axa în realizarea analizei economice şi sociale a oraşului Hârlău pe 

raportul dintre populaţia activă implicată în activitatea economică pe de o parte şi 

evoluţia cifrelor de afaceri la nivel de sectoare economice pe de altă parte, pentru 

definirea dinamicii fenomenului economic la nivelul comunităţii. 
 

 
 

 
 

 
 

Sectorul comerţului cu amănuntul include cea mai mare parte a angajaţilor 

sectorului comerţ – turism, fiind urmată de zona barurilor şi a cafenelelor. Este 

expresia realităţii economice a zonei, unde nu există un sistem de cazare dezvoltat 

şi nici nu există încă un turism local puternic. 

Hotelul din localitate funcţionează cu intermitenţe şi nu există încă pensiuni 

în zonă. Prin intermediul strategiei ne vom axa pe creşterea interesului turistic al 

zonei, care are potenţial, prin includerea obiectivelor turistice în programele naţi- 

onale de turism, în excursiile realizate de şcoli şi de licee, ceea ce va conduce trep- 

tat la dezvoltarea şi a afacerilor conexe turismului, precum sisteme de cazare, dar 

şi a prestărilor de servicii şi a comerţului dedicat sectorului.
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Sectorul construcţiilor este definit în principal de piaţa lucrărilor de con- 

strucţii, zona de instalaţii fiind mult prea puţin reprezentată. Practic, nu exista în- că 

o piaţă a prestărilor de servicii în domeniul instalaţiilor, fiind încă numai mici 

meseriaşi care lucrează în sisteme individuale. 

Vom încerca prin proiectele şi programele Primăriei să îi determinăm să îşi 

deschidă o formă de organizare juridică pentru prestarea acestor servicii, care să 

fie iniţial sprijinită de către Primărie. 
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Transporturile, depozitarea precum şi activităţile conexe transporturilor 

ocupă locul cel mai important în cadrul sectorului serviciilor, zona fiind una de le- 

gătură între Iaşi, Botoşani şi Suceava. În aceste condiţii, era de aşteptat să fie re- 

prezentată puternic de sectorul transporturilor atât de călători, cât şi de bunuri şi 

mărfuri. 

Sectorul este apoi definit de serviciile de colectare de deşeuri, de serviciile 

de consultanţă şi de serviciile financiare. 

Celelalte categorii de servicii ocupă poziţii mai puţin reprezentative. 
 

 
 

 
 

 
 

Sectorul agricultură, pescuit şi piscicultură este definit în principal de cultu- 

ra şi cultivarea plantelor ca şi activitate dominantă. Pe poziţii egale, dar mult mai 

mici ca amploare, se situează creşterea animalelor şi piscicultura. Este oarecumva 

o realitate a zonei, fiind una puternic axată pe cultura pomilor fructiferi.



100  

 
 

 
 

Singurul sector din domeniul de cercetare – dezvoltare al zonei îl reprezintă 

piaţa telecomunicaţiilor, care s-a dezvoltat firesc şi echilibrat la nivel naţional, oda- 

tă cu progresul tehnologic al ultimilor ani şi cu creşterea nevoii de comunicare a 

indivizilor. 
 
 
 

 
 

 
 

Industria este dominată de sectorul confecţiilor textile, care a inclus o mare 

parte din populaţia activă la nivelul comunităţii. Sectorul este urmat de industria
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alimentară, zona fiind una puternic producătoare de alimente şi în principal având 

avantajul alimentelor eco. Vom sprijini în continuare dezvoltarea sectorului prin 

intermediul a două acţiuni concrete: 

- modernizarea pieţei agroalimentare din zona care va permite desfacerea 

alimentelor eco pe piaţa locala stimulând comerţul local; 

- crearea bursei de bunuri şi de servicii la nivelul primăriei, on-line, care va 

permite comercializarea acestor produse la scara mare, precum şi creşterea 

producţiei prin posibilitatea de a obţine contracte la nivel naţional sau chiar 

european pentru comercializarea de alimente eco. 
 
 
 

 
 

 
 

În ceea ce priveşte veniturile sectorului comerţ – turism, acesta este cel mai 

bine reprezentat de către comerţul cu amănuntul, urmat de către comerţul cu ridi- 

cata al animalelor vii. Un alt segment important îl reprezintă intermedierea în co- 

merţ şi turism. Zona de baruri şi cafenele ocupă deocamdată un segment mic, dar 

care va creşte odată cu creşterea nivelului de trai al comunităţii.
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În sectorul construcţiilor, aşa cum am văzut şi la nivelul numărului de sala- 

riaţi, principalul loc îl ocupă lucrările de construcţii efective, partea de instalaţii fi- 

ind mult prea puţin reprezentată. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporturile sunt reprezentative sub aspectul încasărilor la nivelul secto- 

rului servicii, fiind urmate de consultanţă şi de serviciile de deşeuri şi de reciclare.
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Sectorul agricol şi zootehnic sunt foarte bine reprezentate la nivel de zonă 

de dezvoltare, cifra de afaceri fiind însă cea mai mare în domeniul cultivării plante- 

lor. Sectorul imediat este cel al creşterii şi comercializării animalelor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria cel mai bine reprezentată în zonă este industria textilă, respectiv 

producerea de îmbrăcăminte. Mare parte din sectorul industriei textile s-a dezvol- 

tat în sistem lohn, producând în sub-antrepriză pentru companii din străinătate,
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cu investiţii străine în tehnologie şi în resursa umană. În prezent, companiile locale 

au început să îşi dezvolte propriile lor branduri, ceea ce a condus la apariţia unor 

case de modă locale. 

Industria alimentară este următorul principal sector producător din per- 

spectiva cifrei de afaceri şi implicit a veniturilor atrase în zonă, produsele fiind co- 

mercializate atât pe piaţa locală, cât şi la nivel judeţean. 

Mobila şi industria lemnului sunt de asemenea bine reprezentate, zona fiind 

cunoscută pentru firmele producătoare mici de mobilier de grădină, mobilier pen- 

tru bucătării, dar şi mobilier realizat la comandă. 

Tot în sectorul vestimentaţiei sau al modei se încadrează producătorii de în- 

călţăminte şi de pielărie pentru încălţăminte care de asemenea lucrează pentru 

firme din Uniunea Europeană în sistem lohn sau pentru piaţa locală. 
 

 
 

 
 

 
 

Cifra de afaceri din domeniul telecomunicaţiilor este deţinută în proporţie 

de 100% de către sectorul telecomunicaţiilor.
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În sectorul comerţului şi al turismului, procentele de repartiţie a cifrei de 

afaceri sunt în concordanţă cu distribuţia angajaţilor în ramură. Astfel, pe primul loc 

se află comerţul cu amănuntul, urmat de restaurante, baruri şi cafenele şi ulte- rior 

serviciile specifice turismului. Ca dinamică în timp, s-a constat o scădere în ul- timii 

ani a numărului firmelor din comerţ, pe fondul crizei şi al reducerii nivelului 

veniturilor pe cap de locuitor. Celelalte sectoare s-au menţinut la un nivel constant, 

ceea ce denotă o stabilitate pe piaţă atât a firmelor, cât şi a clientelei acestora. 
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În sectorul serviciilor, dinamica firmelor în timp este variată. Sectorul care 

a cunoscut cea mai bună creştere în ultimii ai este cel al sănătăţii, fiind înfiinţate în 

zonă atât farmacii, cât şi cabinete medicale noi, ceea ce se încadrează în trendul 

normal de dezvoltare al ţării. Următorul sector în care s-au înregistrat creşteri este 

cel al transporturilor de persoane şi de mărfuri. În majoritatea celorlalte sectoare 

s-a înregistrat o evoluţie relativ constantă sau cu fluctuaţii mici. 
 

 
 

În sectorul construcţiilor, numărul de firme s-a menţinut constant, prin 

urmare creşterea cifrei de afaceri aferentă acestui sector se datorează creşterii vo- 

lumului de activitate al firmelor existente pe piaţă. 
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La nivelul industriei se constată o evoluţie constată a numărului de firme pe 

majoritatea sectoarelor de activitate, fără creşteri sau scăderi. Aceasta denotă pe de 

o parte o industrie stabilă în zonă, care nu a fost afectată de criză, în acest sector 

agenţii economici reuşind să se menţină pe piaţă. 

Nu am avut însă înfiinţări de firma noi decât în sectorul pielăriei, unde con- 
 

tractele cu Uniunea Europeană au crescut în perioada de criză. 
 

Faptul că nu au apărut firme noi în ultima perioadă este explicabil din punct 

de vedere economic, datorită crizei care a redus mult oportunităţile de afaceri, mai 

ales pe piaţa locală. 

Acest fenomen va fi însă contracarat de implicarea Primăriei în realizarea şi 

coordonarea centrelor de consultanţă dedicate mediului de afaceri pe de o parte, dar 

şi creşterii calităţii actului administrativ pentru sprijinirea mediului de afaceri pe de 

altă parte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cifra de afaceri agregată a agenţilor economici pe diverse sectoare de activi- 

tate a cunoscut o creştere constantă, în perioada de criză, datorită interesului de 

consum crescut al populaţiei şi de cererea agregată la nivel naţional şi european. 

Singurul sector în care s-a înregistrat o scădere a fost cel al comerţului şi turismu- 

lui, oarecumva normală, întrucât sunt primele cheltuieli la care omul raţional re- 

nunţă în perioada de criză.
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La nivelul comunităţii locale, sub aspectul distribuţiei cifrei de afaceri în 

domeniul comerţului şi al turismului, în total cifră de afaceri a sectorului, domi- 

nante sunt afacerile din domeniul comerţului cu amănuntul, ceea ce presupune 

consumul direct către populaţie. La un nivel relativ similar se încadrează comerţul 

cu ridicata şi intermedierea în comerţul cu ridicata. Turismul, activitatea hotelieră şi 

activitatea de baruri şi de cafenele ocupă un loc mult mai mic, ceea ce concreti- zează 

nevoia de investiţii în acest sector şi justifică interesul crescut al Primăriei pentru 

sprijinirea dezvoltării de afaceri private. 

Astfel, centrul de consultanţă al Primăriei se va axa pe sprijinirea directă a 

agenţilor economici care doresc să dezvolte afaceri în aceste sectoare pe de o parte şi 

în promovarea turistică a zonei pe de altă parte.
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În ceea ce priveşte sectorul serviciilor, cifra de afaceri se concentrează în ju- 

rul activităţii specifice transporturilor şi depozitării, precum şi al afacerilor anexe ale 

acestui domeniu. Este un fenomen economic normal în zonă datorită faptului că 

reprezintă un punct de tranzit între Iaşi, Suceava şi Botoşani, atât pentru măr- furi 

cât şi pentru persoane. 

Procentul ridicat al cifrei de afaceri aferente deşeurilor pe de o parte şi al re- 

ciclării pe de altă parte denotă o preocupare pentru ecologizare şi pentru energie 

verde, ceea ce va sprijini implicit iniţiativele viitoare ale Primăriei, aşa cum sunt 

ele descrise în prezenta strategie.
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Cifra de afaceri aferentă sectorului construcţiilor se concentrează în princi- 

pal în sectorul lucrărilor de construcţii şi mai puţin al instalaţiilor, ceea ce denotă 

necesitatea stimulării micilor meseriaşi din domeniu în a dezvolta forme de activi- 

tate legalizate, care se vor putea realiza de asemenea prin intermediul centrului de 

consultanţă din cadrul Primăriei. 
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Distribuţia cifrei de afaceri la nivelul sectorului este relative echilibrată între 

cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Centrul de consultanta din cadrul Pri- 

măriei îşi propune sprijinirea tuturor categoriilor de antreprenori din ambele sec- 

toare, atât direct prin consultanţă de specialitate, cât şi indirect prin intermediul 

modernizării pieţei agroalimentare din cadrul comunităţii. 
 
 
 

 
 

 
 

Industria alimentară ocupă ponderea cea mai mare a volumului afacerilor din 

zonă, fiind urmată în proporţii relativ similare de către industria produselor textile 

şi a tricotajelor, a confecţiilor şi a blănurilor, de industria distribuirii gazelor naturale 

şi de industria mobilei. Mobila şi producerea de îmbrăcăminte reprezintă un sector 

de producţie reprezentativ la nivel local, care înglobează un număr re- prezentativ 

de angajaţi. Centrul de consultanţă din cadrul Primăriei va asigura cu prioritate 

sprijin direct acestor două sectoare de activitate şi implicit agenţilor economici care 

îşi desfăşoară activitatea la nivelul acestor ramuri economice.
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Analiza SWOT 
 
 

Puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi şi ameninţări 

la nivelul 
oraşului Hârlău 
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Analiza SWOT – Puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări 

la nivelul oraşului Hârlău 
 
 
 
 
 

În economia modernă europeană, firmele dar în mod deosebit IMM-urile 

reprezintă „forţa motrică” a progresului, a dezvoltării, sunt cele ce asigură necesa- 

rul de supravieţuire al societăţii, fiind singurele care au capacitatea de a crea plus- 

valoare reală pe de o parte şi locuri de muncă pe de altă parte, ceea ce conduce im- 

plicit la dezvoltarea durabilă a întregii comunităţi şi la progresul economic şi social 

dorit de către întreaga comunitate. 

Comunităţile locale, prin reprezentanţii acestora, sunt cele chemate să cree- 

ze şi să ofere cadrul general de dezvoltare al unei economiei, rolul primordial în acest 

domeniu fiind de a sprijini dezvoltarea economică şi socială. 

Studiind organizaţiile, evidenţiem defalcare concretă acestora în două cate- 
 

gorii: 
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- o primă categorie este cea a organizaţiilor unele care obţin succese apre- 

ciabile, unele imediat după începerea activităţii, fapt care se datorează 

condiţiilor economico – sociale pe de o parte dar şi aptitudinilor manage- 

riale ale liderilor acestora – pe de altă parte; 

- o a doua categorie este cea a organizaţiilor care se confruntă cu situaţii 

mai  dificile,  imediat  după  lansare,  fie  datorită  modificării  condiţiilor 

socio-economice fie datorită incapacităţii managementului de a conduce 

o organizaţie în condiţii de piaţă mereu în mişcare. 

Examinarea factorilor care determină succesul sau eşecul unei organizaţii – 

fie că ne referim aici la o structură a administraţiei publice locale, la o organizaţie 

non-guvernamentală sau la o afacere a condus în timp crearea unor metodologii 

specifice de analiză şi diagnosticare a activităţii organizaţiei. 

Managementul strategic este procesul prin care o organizaţie poate obţine 

efecte materializate în creşterea semnificativă a performanţelor sale, în consolida- 

rea poziţiei ei pe piaţă şi anume prin elaborarea, implementarea şi controlul stra- 

tegiei organizaţiei în vederea realizării misiunii asumate şi asigurării unor avantaje 

competitiv care să o diferenţieze de celelalte organizaţii concurente fie pe aceeaşi 

piaţă ţintă de consumatori fie pe aceleaşi resurse adeseori limitate. 

Formularea strategiei de dezvoltare durabilă a organizaţiei este un proces 

cognitiv ştiinţific prin care managementul defineşte misiunea strategică a acesteia, 

stabileşte obiectivele strategice necesare realizării misiunii, decide asupra celei mai 

adecvate strategii necesare a fi abordată în scopul atingerii obiectivelor şi precizea- 

ză paşii concreţi pentru atingerea acesteia pe termen mediu şi lung. 

Adoptarea deciziilor strategice privind definirea misiunii organizaţiei, stabi- 

lirea obiectivelor strategice şi a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului 

care materializează strategia respectivă se bazează pe un amplu proces de analiză 

şi evaluare a contextului de acţiune al organizaţiei, a nivelului competitivităţii 

acesteia în mediu concurenţial precum şi a situaţiei organizaţiei, a capacităţii aces- 

teia de a face faţă schimbărilor produse în mediu economic şi social. 

Caracteristica fundamentală a managementului strategic este analiza conti- 

nuă şi evaluarea continuă a condiţiilor de mediu, pe de o parte, a mediului extern 

organizaţiei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul acestuia, 

iar pe de altă parte, a situaţiei interne a organizaţiei pentru a evalua capacitatea ei 

de a face faţă schimbărilor. 
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Metoda de analiza a mediului, a competitivităţii şi a firmei este definită şi 

cunoscută în literatura de specialitate ca Analiza SWOT. 

Prin intermediul Analizei SWOT combinată cu mai multe analize complexe 

cum ar fi: analiza situaţiei sectorului economic şi social în care organizaţie îşi des- 

făşoară activitatea, analiza competiţiei, autoanaliza organizaţiei şi a forţei ei com- 

petitive, managementul de top al organizaţiei se pot anticipa schimbările şi poate 

elabora, implementa strategia optimă pentru a dezvoltarea durabilă a organizaţiei 

pe baza strategiei de dezvoltare. 
 

 
 

 
 

Analiza SWOT – prezentare teoretică 
 

Conceptul de analiza SWOT provine din fundamentele managementului 

strategic, fiind o analiză definită de identificare Punctelor Tari, Punctelor Slabe, a 

Oportunităţilor şi a Ameninţărilor. Definiţia de Analiză SWOT reprezintă acroni- 

mul pentru cuvintele de origine din limba engleză şi anume „Strengthts” (forţe, 

puncte forte), „Weaknesses” (slăbiciuni, puncte slabe), „Opportunities” (opor- 

tunităţi, şanse) şi „Threats” (ameninţări). Primele două privesc organizaţie şi re- 

flectă situaţia acesteia, iar următoarele două privesc mediul şi oglindesc impactul 

acestuia asupra activităţii organizaţiei. 

Punctele forte ale organizaţiei sunt caracteristici sau competenţe specifice 

pe care aceasta îşi fundamentează activitatea, la un nivel superior în comparaţie cu 

alte organizaţii, cu precădere raportarea vizând concurenţa, ceea ce îi asigură un 
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anumit avantaj în faţa acesteia. Altfel, punctele forte reprezintă activităţi pe care 

organizaţia le realizează mai bine decât concurenţa sa, sau resurse pe care le pose- 

dă şi care depăşesc pe cele ale altor structuri similare. 

Punctele slabe ale organizaţiei sunt caracteristici ale acesteia care îi de- 

termină un nivel de performanţe inferior celor concurente. Punctele slabe re- 

prezintă activităţi pe care organizaţie nu le realizează la nivelul concurenţei sau re- 

surse de care are nevoie, dar nu le posedă. Ideal este ca prin intermeidiul strategiei 

pe care o vom realiza să identificăm punctele slabe dar şi modul în care acestea pot 

fi transformate, în anumite condiţii, în avantaje competitive. 

„Oportunităţile” reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru or- 

ganizaţie, ceea ce îi conferă acesteia posibilitatea de a fundamenta o nouă strategie 

sau a-şi reconsidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a oportuni- 

tăţilor apărute. „Oportunităţi” există pentru fiecare organizaţie în parte şi aces- 

tea trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificării lor. 

„Ameninţările” sunt factori de mediu externi negativi pentru organizaţie, 

respectiv situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnifica- 

tivă, capacitatea organizaţiei  de a-şi realiza integral obiectivele stabilite, determi- 

nând reducerea performanţelor ei economico-financiare. Ca şi în cazul oportunită- 

ţilor, „ameninţări” de diverse naturi şi cauze, anticiparea sau sesizarea lor la 

timp fiind o necesitate imperatvă pentru organizaţie în scopul reorganizării planu- 

rilor strategice astfel încât să le evite sau să le minimalizeze impactul. Cum am ară- 

tat şi anterior, scopul fundemental al unei strategii bine definite îl reprezintă trans- 

formarea ameninţărilor în oportunităţi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
le: 

A. „Punctele forte” esenţiale: 
 

– calitatea managementului organizaţiei; 
 

– suficienţa resurselor financiare disponibile; 
 

– existenţa unei competenţe distinctive pe unul sau mai multe din planuri- 
 
 
 

  managerial; 
 

  organizatoric; 
 

  cercetare-dezvoltare; 
 

  calităţii produselor şi/sau serviciilor; 
 

  pregătirii personalului, 
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  costurilor; 
 

  comercial etc. 
 

– posedarea unor brevete de invenţii de produse şi/sau tehnologii care con- 

feră firmei avantaj competitiv; 

– posedarea unor abilităţi deosebite în materie de inovare a produselor 
 

şi/sau tehnologiilor; 
 

– deţinerea poziţiei de lider sau de vârf de piaţă; 
 

– posedarea unor abilităţi comerciale deosebite; 
 

– existenţa unei imagini favorabile despre organizaţie; 
 

– posibilitatea de a practica economia de scară; 
 

– existenţa unui sistem bine organizat şi eficace de planificare strategică; 
 

– viteza de reacţie decizională la modificările produse în mediul intern sau 

extern, 

– calitatea culturii organizaţionale. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cate); 

B. „Punctele slabe” potenţiale: 
 

– inexistenţa unei direcţii strategice clare; 
 

– lipsa unor abilităţi sau competenţe deosebite; 
 

– existenţa unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral; 
 

– lipsa competenţei manageriale; 
 

– deteriorarea continuă a poziţiei competitive; 
 

– erodarea imaginii firmei în percepţia deţinătorilor de interese; 
 

– vulnerabilitatea la presiunile concurenţei; 
 

– reducerea ponderii pe piaţă; 
 

– existenţa unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridi- 
 

 
 

– menţinerea unui nomenclator inadecvat de produse şi/sau servicii (prea 
 

larg sau prea îngust); 
 

– atenţie precumpănitoare dată problemelor curente în detrimentul celor de 

perspectivă. 

 
 

C. „Oportunităţi” potenţiale: 
 

– creşterea rapidă a pieţei; 
 

– posibilităţi de extindere a nomenclatorului de produse şi/sau servicii; 



119  

– existenţa cererii de noi produse şi/sau servicii pe pieţele existente sau pe 

pieţe noi; 

– existenţa cererii pe noi pieţe a produselor şi/sau serviciilor existente; 
 

– posibilităţi de integrare verticală; 
 

– manifestarea unei stări de stagnare sau regres la firmele concurente; 
 

– posibilităţi de încheiere a unor alianţe, acorduri etc. avantajoase; 
 

–   posibilităţi   de   încheiere   a   unor   contracte   de   leasing,   factoring, 

franchising. 

 
 

D. „Ameninţări” potenţiale: 
 

– adoptarea unor reglementări legislative sau normative restrictive cu im- 

pact nefavorabil; 

– intrarea într-o perioadă de recesiune economică la nivel naţional sau in- 
 

ternaţional; 
 

– schimbări demografice nefavorabile; 
 

– schimbări ale nevoilor, gusturilor sau preferinţelor clienţilor; 
 

– creştere mai lentă, stagnare sau chiar recesiune a pieţei; 
 

– intrarea unor noi competitori pe piaţă; 
 

– cererea crescândă pentru produse de substituţie; 
 

– presiunea crescândă a concurenţei; 
 

– puterea crescândă de negociere a furnizorilor şi/sau a clienţilor; 
 

– vulnerabilitate la fluctuaţiile mediului de afaceri. 
 

 
 

Analiza SWOT se poate desfăşura la scara întregii organizaţii sau, pentru 

adâncirea investigaţiei şi conturarea unor concluzii mai detaliate, la cea a domenii- 

lor funcţionale din cadrul firmei: resurse umane, relaţii publice, contabilitate, juri- 

dic, marketing, vânzări si distribuţie, cercetare-dezvoltare, producţie, financiar şi 

personal – relaţii de muncă. 

Analiza SWOT are un pronunţat caracter calitativ, permiţând formularea 

unui diagnostic asupra condiţiei trecute şi actuale a firmei sau a domeniilor ei 

funcţionale, pe baza răspunsurilor la problemele menţionate anterior, conturându- 

se perspectivele de evoluţie pe termen lung ale firmei şi ale domeniilor respective. 

Diagnosticarea organizaţiei în urma utilizării analizei SWOT poate fi defini- 

tă ca o cercetare complexă a aspectelor economice, tehnice, sociologice, juridice şi 
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manageriale ce caracterizează activitatea unei structuri organizaţionale, prin care 

se identifică punctele forte, punctele slabe, oportunităţile, ameninţările şi cauzele 

care le generează şi/sau le va genera, se formulează recomandări de eliminare sau 

diminuare a aspectelor negative şi/sau de valorificare a celor pozitive. 
 
 
 

 
 

1. Semnificaţia termenului SWOT 
 

Istoria managementului ştiinţific ne aduce în faţă definiţiile precum şi dez- 

voltarea conceptului de analiză SWOT la nivel mondial. Unul din pionierii cercetă- 

rii manageriale din domeniu, în lucrarea sa clasică din 1916, “Administration 

industrielle et générale”, unde trata doctrina gestionării organizaţiilor, şi în parti- 

cular a întreprinderilor economice, Henri Fayol (1841-1925) considera planifica- 

rea strategică drept funcţia managerială cea mai importantă. 

Nivelul de calitatea al deciziilor strategice ale conducerii unei organizaţii es- 

te influenţată de validitatea şi reliabilitatea înţelegerii de către personalul din ma- 

nagementul organizaţiei a valorilor şi ameninţărilor mediului său intern şi ex- 

tern. Este o referire directă asupra tendinţelor determinate de condiţionările aces- 

tor valori şi ameninţări asupra evoluţiei organizaţiei, de asemenea despre în- 

ţelegerea folosirii optime a datelor respective pentru generarea şi alegerea stra- 

tegiei organizaţiei. 
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Conceptul analizei strategice SWOT provine dintr-o cercetare efectuată în- tre 

anii 1960 şi 1970 la Stanford Research Institute din SUA. Studiul respectiv a fost 

finanţat de către companiile de pe lista ‘Fortune 500’. La nivelul anului 1960, fiecare 

dintre companiile ‘Fortune 500’ crease deja un post de manager pentru al- cătuirea 

planurilor corporaţiei pe termen lung. Rezultatele practice arătau că pos- tul 

respectiv părea să fie o investiţie costisitoare în viitor. 

Din cauza aceasta, companiile ‘Fortune 500’ erau într-un mod special inte- 

resate să afle motivele pentru care planurile strategice ale unei corporaţii de multe 

ori eşuează; dezideratul acestora a fot identificarea unui instrument managerial care 

să împiedice repetarea aceloraşi greşeli în construirea planificării strategice. 

În acest studiu, în scopul definirii metodologiei SWOT, au fost intervievaţi 

manageri de la 1100 de companii şi organizaţii. Un chestionar conţinând 250 de 

items-uri (puncte, articole) a fost completat de 5000 de directori CEO (directori 

responsabili cu coordonarea managementului dintr-o organizaţie) sau alţi mana- 

geri principali. Numai rezultatele principale au fost comunicate managerilor seni- 

ori care au finanţat proiectul. Punctele cele mai sensibile ale studiului nu au fost 

niciodată publicate; însă ele au fost redescoperite, independent, de alţi cercetători 

(de exemplu ‘principiul justiţiei distributive’ al lui Hal Eyring). 

De multe ori, informaţia internă critică despre o organizaţie este atât de 

fragmentată în interiorul organizaţiei, încât nici măcar CEO-ul (Chef Executive 

Officer) nu posedă o imagine completă despre aceasta. Pe termen scurt, de aici re- 

zultă încetinirea deciziilor, iar pe termen lung, o planificare strategică eronată. Ast- 

fel, analiza SWOT a fost gândită ca un instrument managerial ce colectează şi or- 

ganizează această informaţie critică, permiţând managerilor decidenţi să acţioneze 

proactiv, să apere şi să promoveze interesele/obiectivele organizaţiei cu succese 

mai bune. 

Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată 

pentru înţelegerea poziţiei strategice a unei organizaţii. Analiza SWOT începe 

cu scrierea unei liste cu puncte curente: puncte tari dar şi puncte slabe, privind 

starea unei organizaţii. 

Strengths 
 

Punctele forte ale organizaţiei, definind aici capacităţile, resursele şi 

avantajele pe care ea le posedă, competenţele distinctive ale personalului manage- 

rial de cele două nivele: prescriptor şi decident, precum şi alţi factori de succes 
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ai organizaţiei, nu neapărat doar factori „tangibili”, fizici, ci şi elemente „intangibi- 
 

le”. 
 

‚Punctele forte’ ale organizaţiei definesc valorile pozitive şi condiţionările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizaţiei în atingerea obiectivu- 

lui managerial. Din perspectiva managerului, un ‚punct forte’ reprezintă oricare 

element, tangibil sau intangibil, adică fizic ori numai intelectual, care facilitează 

atingerea obiectivelor manageriale. De fapt, în analiza SWOT punctele forte sunt 

definite atât ca valori, cât şi drept factori interni care creează valorile. ‘Punctele 

forte’ pot să fie gestionate în cadrul unui plan strategic al organizaţiei. 

Weaknesses 
 

Punctele slabe ale organizaţiei, ariile sale de vulnerabilitate, zonele de re- 

surse sărace şi alte „valori negative” sau ‚condiţionări negative’. 

‚Punctele slabe ale organizaţiei reprezintă condiţionări interne ce sunt opu- 
 

sul valorilor propriu-zise. Din perspectiva managerului, un ‚punct de slab’ repre- 

zintă un element identificat în organizaţie, element ce poate împiedica atingerea 

obiectivelor manageriale ale organizaţiei. Punctele slabe ale organizaţiei se pot îm- 

părţi în două categorii: 

a) factori interni care distrug valorile; 
 

b) condiţii interne insuficient de bine focalizate pentru a putea să creeze va- 

lori competitive în condiţiile globalizării. 

Opportunities 
 

Oportunităţile sau modalităţile concrete pe care pot fi extinse interesele 

organizaţiei respective, sunt căi pe care pot fi exploatate liniile sale de forţă şi re- 

prezintă valori pozitive şi condiţionări externe. 

Deci ‘oportunităţile’ sunt tendinţe generale prezente în mediul extern, ori 

şanse oferite de piaţă în afara câmpului de influenţare a lor prin management, deşi 

ele pot influenţa pozitiv procesul dezvoltării. Oportunitatea este o proiecţie a ‘bine- 

lui viitor’. 

Threats 
 

Ameninţările la adresa intereselor creşterii organizaţiei respective, aspec- 

te negative ce apar din supraexploatarea resurselor sale ori limitările care se im- pun 

organizaţiei din partea unui mediu extern aflat în schimbare. ‚Ameninţările’ 

reprezintă aspcete negative şi condiţionări externe aflate dincolo de câmpul de ac- 

ţiune managerială. Ameninţările pot fi atât riscuri tranzitorii, cât şi permanente. 
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Cum se construiesc strategiile pe bază a analizei SWOT? 
 

 
 

Cel mai mare specialist in modelul managementului strategic modern este 

considerat a fi Igor Ansoff. 

În modelul construit Igor Ansoff, „strategia este destinată să transforme 
 

starea organizaţiei din poziţia ei prezentă, până la o poziţie ale cărei calităţi noi 

sunt descrise prin obiective, transformare care este limitată de constrângerile 

impuse de capabilităţi şi de potenţialul” organizaţiei respective. 

Modelul lui Igor Ansoff subliniază două concepte importante pentru analiza 

strategică: 

Analiza diferenţelor, desemnată să evalueze diferenţa între poziţia cu- 

rentă a firmei şi obiectivele sale; organizaţia va selecta şi va pune în aplicare acea 

strategie care micşorează în modul cel mai substanţial diferenţa. 

Sinergia, ce se referă la ideea că întreprinderile economice trebuie să cau- 

te acea postură produs-piaţă în care performanţa combinată este mai mare decât 

suma părţilor; principiu frazat uneori drept formula  lui  Ansoff ori formula 

„2+2=5”. 
 

Deci atunci când este efectuată în stadiul preliminar construirii deciziilor 

strategice, analiza SWOT este capabilă să identifice factorii ce pot afecta viitoarele 

rezultate dorite ale organizaţiei. 

Planificarea strategică nu este însă o ştiinţă exactă. În planificarea strategică 
 

nici un instrument managerial nu este obligatoriu. 
 

Folosirea analizei SWOT pentru iniţializarea planificării strategice reprezin- 

tă numai o alegere pragmatică. Analiza SWOT este cea care permite să se iden- 

tifice şi să se ordoneze factorii esenţiali din mediul intern şi extern al organizaţiei. 

Din cauza aceasta, instrumental managerial SWOT reprezintă cadrul preferat de 

analiză strategică folosit de organizaţii pentru a colecta şi evalua calitativ datele 

privitoare la mediul lor intern şi la mediul lor extern, în sensul pur organizaţio- 

nal al cuvântului mediu. 

Obiectivul analizei SWOT este acela de a recomanda strategiile care asi- 

gură cea mai bună aliniere între mediul extern al organizaţiei şi situaţia ei inter- 

nă. 
 

Analiza SWOT, împreună cu o considerare etică a valorilor societale ale or- 

ganizaţiei, facilitează crearea, evaluarea şi alegerea strategiilor. 
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Atunci când planifică ori implementează iniţiativele strategice, organizaţiile 

se confruntă cu două probleme fundamentale: 

– Cum să crească factorul de utilizare a resurselor. 
 

– Cum să identifice şi cum să răspundă la ameninţările şi oportunităţile din 

mediul în care funcţionează organizaţia. 

O planificare strategică eficientă nu poate să fie făcută fără a fi luate în con- 

siderare şi analizate mai întâi problemele critice. 

 
 

Analiza SWOT reprezintă numai componenta principală a stabilirii dezvol- 

tării strategice. Dezvoltarea strategică se face pe baza punctelor forte interne, prin 

corectarea punctelor de slăbiciune interne, prin exploatarea oportunită- ţilor 

externe, şi prin evitarea ameninţărilor externe. 

Pentru  majoritatea organizaţiilor care deţin avantajul competitiv al unei 
 

echipe manageriale ce precede nivelul managerial decident, şi care prelucrează lo- 

gic o mare cantitate de informaţie brută aducând-o la o formă uşor “digerabilă” de 

către factorii decidenţi, reactualizarea iniţiativelor strategice se face fie sub impe- 

riul constatării unor schimbări vizibile în mediul extern în care operează organiza- 

ţia, fie pe o baza recurentă, la intervale regulate. 

O strategie trebuie să cuprindă obligatoriu cel puţin un inventar de item-uri 

interne şi cel puţin un inventar de item-uri externe. 

 
 

Strategiile bazate pe «inventar intern/inventar extern» sunt: 
 

i.) Strategiile S-O, destinate să răspundă la întrebarea: “Cum pot să fie utili- 

zate punctele forte ale organizaţiei pentru a fi exploatate oportunităţile 

identificate în mediul extern?”. Astfel strategiile S-O urmăresc să exploateze opor- 

tunităţi care se află într-o ‘bună adecvare’ cu punctele forte ale compani- 

ei/organizaţiei. 

ii.) Strategiile W-O, destinate să răspundă la întrebarea: “Ce trebuie să în- 
 

treprindă managementul organizaţiei pentru a putea depăşi punctele de slă- 

biciune identificate,  profitând  astfel  la  maximum  de  oportunităţi?”  Astfel, 

strategiile W-O sunt concepute pentru a depăşi mai întâi unele puncte de slăbiciu- 

ne ale organizaţiei, pentru a putea exploata apoi diverse oportunităţi oferite de 

mediul extern organizaţiei. 
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iii.) Strategiile S-T, destinate să răspundă la întrebarea: “Cum poate organi- 

zaţia folosi punctele forte pentru a învinge ameninţările identificate în exte- 

riorul său?”. Strategiile S-T identifică acele căi pe care organizaţia poate folosi 

punctele sale forte pentru a reduce vulnerabilitatea ei la ameninţările externe pro- 

eminente. 

iv.) Strategiile W-T, destinate să răspundă la întrebarea: “Cum poate ma- 

nagementul organizaţiei să minimizeze punctele de slăbiciune pentru ca obi- 

ectivul organizaţiei să nu poată fi influenţat de ameninţările externe identifica- 

te?” Astfel strategiile W-T stabilesc un plan defensiv pentru a preveni situaţiile în 

care punctele de slăbiciune ale organizaţiei o fac să fie foarte susceptibilă la ame- 

ninţările externe. 

 
 

Strategia este un instrument care are ca obiectiv principal să identifice ati- 

tudinile cele mai potrivite ale managerilor pe drumul viitor al organizaţiei: 

a) cum să ‘extragi avantaje’ din punctele forte; 
 

b) cum să exploatezi oportunităţile; 
 

c) cum să elimini ori să reduci la minimum punctele de slăbiciune; 
 

d) cum să eviţi ameninţările. 
 

 
 

Analiza SWOT trebuie să revizuiască inventarele de origine pentru a le găsi pe 

acelea unde sunt reflectate cu o suficienţă acurateţe ceea ce se anticipează a fi 

punctele forte (strengths) şi punctele slabe (weaknesses) ale unei organizaţii, 

oportunităţile (opportunities) şi ameninţările (threats) la adresa activităţilor 

sale pentru perioada respectivă. Neglijarea acestui aspect conduce la generarea unor 

strategii bazate pe situaţii din trecut, nu pe condiţiile existente într-o situaţie din 

viitor pentru care se face proiecţia SWOT. 

Fiecare plan strategic al organizaţiei trebuie să fie revizuit cu o anumită pe- 

riodicitate, apelându-se de fiecare dată la analiza SWOT, iar fiecare analiză SWOT 

reprezintă numai o ‘fotografie’ a profilelor S, W, O, T, şi nu un document perma- 

nent. 
 

Există şi alte instrumente de management prin identificarea valorilor, care 

pot fi mai bine adecvate situaţiei respective, oricum ele trebuie să fie încercate. 
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Folosirea analizei SWOT la planificarea carierei personale – in- 

strument de planificare strategică al organizaţiei prin motivarea per- 

sonalului propriu 

 

Punctele şi liniile de ghidare ale cadrului analitic SWOT pot să fie utilizate şi 

pentru planificarea strategică a succesului în cariera profesională personală, 

aceasta fiind stimulată de către organizaţie, pentru motivarea personalului pro- priu. 
 

Evoluţia individului în cadrul organizaţiei poate fi folosită ca o puternică 

pârghie de motivare a acestuia în scopul atingerii obiectivelor organizaţionale. Ori- 

ce individ este dominat de nevoia psihică de auto-realizare personală, ceea ce va fi 

un puternic motivator al său personal pentru depunere unui efort suplimentar în 

scopul atingerii obiectivelor propuse. 

Organizaţia poate folosi aceste dorinţe ale individului, asigurându-i cadrul 

generic de dezvoltare personală şi atingere a scopului propus, prin atingerea impli- 

cită a obiectivelor organizaţionale. Drumul carierei profesionale personale se face 

folosind oportunităţile care se oferă carierei sau persoanei de către mediul extern, 

apoi identificând şi evitând ameninţările din mediul extern, construind planuri de 

contingenţă pentru riscurile ce pot apărea din mediul extern, intensificând, prin 

studii acreditate cu diplome, competenţele profesionale care se cer de către organi- 

zaţiile din mediul extern care angajează persoane ce pot dovedi că se află în posesia 

acelor competenţe, psiho-tehnologii care pot construi o personalitate puternică. 

Individul ca entitate este coordonat şi condus, în toate acţiunile pe care le 

întreprinde, de necesitatea practică a soluţionării unor anumite probleme care 

sunt prioritare pentru el, la momentul respectiv sau care, în timp, pot conduce la 

realizări anterior planificate. Toate aceste mecanisme care se interconectează în 

scopul de a determina individul să realizeze o anumită activitate, reprezintă moti- 

varea acestuia pentru atingerea scopurilor propuse. Cu cât motivarea este mai pu- 

ternică, cu atât individul este mai hotărât şi va depune un efort mai mare pentru 

realizarea scopului respectiv. 

Ceea ce este deosebit de important pentru management, este cunoaşterea 

exactă a ceea ce determină un om să acţioneze într-un anumit mod, într-un con- text 

determinat, reacţiile posibile ale acestuia în anumite situaţii care pot să apară în 

evoluţia organizaţiei. Apare astfel esenţial a se găsi răspunsul la următoarea  în- 
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trebare „Ce anume motivează oamenii şi de ce?”. Sub aspect practic se pune între- 

barea „Cum se pot pune cunoştinţele în practică?” 

În acest context, motivaţia a devenit practic, în scurt timp, unul dintre cele 

mai importante şi în egală măsură, unul dintre cele mai studiate domenii din ca- drul 

domeniului mare care este comportamentul organizaţional. 

Deşi motivaţia ne apare ca fiind un concept complex, experţii din domeniul 

ştiinţelor comportamentale au căzut de acord supra unor caracteristici de bază ale 

acesteia, ca fiind, setul de procese şi proceduri prin intermediul cărora se contu- 

rează ideea, se stabileşte direcţia, se menţine direcţia de implementare şi în final se 

atinge rezultatul scontat. 

Prima etapă din cadrul unui proces decizional motivaţional este determina- 

tă de conturarea ideii sau de definirea scopului individului, scop în jurul căruia 

urmează să se concentreze întreaga energie a acestuia. Astfel individul, poate fi 

stimulat de dorinţa de a face o bună impresie în societate, de a prezenta o anumită 

imagine despre sine care corespunde într-o măsură mai mare sau mai mică cu rea- 

litatea, de a realiza o activitate interesantă, de a avea un serviciu variat, sau dimpo- 

trivă, de a avea un serviciu constant şi cu sarcini precise şi clare care nu se modifi- că 

foarte tare în intervale relativ mici de timp, de a avea succes, de a obţine veni- turi 

financiare bune. Toate acestea reprezintă fundamentul motivaţional al fiecăru- ia şi 

diferă de la individ la individ funcţie de structura sa psihologică şi de aşteptă- rile 

acestuia. 

O a doua etapă din procesul motivaţional al individului o reprezintă stabili- 

rea direcţiei pe care o va lua comportamentul individului. Astfel, în funcţie de ceea 

ce şi-a propus a realiza prin definirea scopului, individul va adopta un anumit tip 

de comportament, care îl va favoriza şi îl va ajuta în îndeplinirea obiectivelor pe ca- 

re şi le-a propus iniţial. Un individ care şi-a stabilit ca obiectiv realizarea unei im- 

presii favorabile faţă de superiorii ierarhici, va încerca să lucreze suplimentar pen- 

tru îndeplinirea unor proiecte importante, va încerca să le finalizeze bine şi înainte 

de termenul fixat, va lucra mai intens, va renunţa la anumite pauze pentru realiza- 

rea acestor rezultate, îşi va complimenta şeful, pentru munca acestuia şi pentru re- 

zultatele obţinute sau pentru interesul pe care îl manifestă faţă de echipă, va face 

anumite favoruri superiorilor ierarhici şi va avea mereu grijă ca aceştia să observe 

aceste favoruri, precum şi comportamentul lor general, va încerca mereu să apară 

într-o lumină favorabilă. 
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Fiecare din aceste tipare comportamentale, nu reprezintă altceva decât mo- 

dalităţi concrete de îndeplinire a obiectivelor personale stabilite de către individ. 

Partea finală a definiţiei, anterioară îndeplinirii scopului propus, se referă 

concret la menţinerea acestui tip de comportament pentru o anumită perioadă de 

timp, perioadă necesară realizării obiectivelor. Se pune astfel problema cât timp 

pot indivizii să îşi menţină un anumit gen de comportament necesar îndeplinirii 

scopului personal. 

Un individ care crede în ceea ce face, care desfăşoară activitatea pe care şi-a 

ales-o cu pasiune, este motivat permanent în ceea ce face pe durata programului să 

de lucru şi nu percepe cerinţele primite ca nişte probleme deosebite, ci ca nişte 

sarcini normale de realizat în contextul profesional în care îşi desfăşoară activita- 

tea. Un angajat care îndeplineşte cerinţele postului, fără să simtă nici o plăcere în 

ceea ce face, care are acel loc de muncă pentru că din anumite motive nu a putut găsi 

unul corespunzător aptitudinilor şi mai ales aspiraţiilor sale nu va fi deloc mo- tivat 

în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, le va vedea pe acestea ca fiind adevărate 

probleme pe care el trebuie să le rezolve în interesul managementului organizaţiei. 

Un astfel de angajat nu va fi niciodată motivat pe deplin în realizarea activităţii şi 

implicit atingerea scopurilor organizaţionale, rezultatele muncii sale fiind cel mai 

adesea mediocre spre slabe. 

În acest context, aria de cuprindere a motivaţiei însumează toate acele me- 

canisme şi procese prin intermediul cărora managementul unei organizaţii poate 

influenţa şi mai ales poate stimula personalul propriu pentru depunerea tuturor 

eforturilor în scopul implementării strategiilor organizaţionale şi realizării obiecti- 

velor propuse pe termen mediu şi mai ales pe termen lung. 

Motivaţia cu toate elementele care o caracterizează a fost descrisă şi analiza- 

tă în numeroase teorii care au căutat să explice ce anume îi influenţează pe anga- jaţi 

şi ce anume îi determină să contribuie benevol la îndeplinirea obiectivelor or- 

ganizaţiei. 

 
 

Analiza SWOT cu scopul de a crea cadrul strategic pentru construirea carie- 

rei trebuie începută printr-o examinare personală, în regim de onestitate intelectu- 

ală, a stadiului curent al capabilităţilor şi vulnerabilităţilor. Aceste capabilităţi şi 

vulnerabilităţi pot să fie supuse unui control volitiv printr-un management cores- 

punzător al cunoaşterii şi al personalităţii. 
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S:  Punctele  forte personale în 

valoarea profesională şi etică. 

Acestea sunt aspecte pozitive ale 

personalităţii, asupra cărora se poate 

exercita un control prin voinţă, ca de 

exemplu: 

–   Valoarea   personală   adăugată 
 

prin educaţie şi studiu 
 

– Experienţa de muncă 
 

– Puterea de muncă 
 

– Cunoaşterea aprofundată a tehnicilor aplicate în domeniul profesional 

respectiv 

– Cunoaşterea bordului cu instrumente manageriale de calitate aplicabile în 

orice întreprindere/organizaţie în condiţiile impuse de obiectivul dezvoltării dura- 

bile 
 

– Abilităţi personale de comunicare 
 

– Capabilitatea lucrului într-o echipă profesională 
 

– Capabilitatea lucrului transdisciplinar 
 

– Posesia unei etici a muncii 
 

– Capacitatea de auto-disciplină 
 

– Abilitatea de a lucra la un nivel de excelenţă în condiţii de ostilitate sau de 

presiune socială 

– Creativitatea 
 

– Optimismul 
 

– Valoarea personală adăugată prin «tehnologiile de construire a eu-lui» 
 

– Contacte profesionale personale bune în mediul exterior întreprinde- 

rii/organizaţiei unde lucrează 

– Interacţiunea într-un regim cvasi-permanent cu organizaţiile profesiona- 
 

le, lucrative sau non-profit ce activează în domeniul respectiv 
 

– Redactarea prezentării datelor pregătirii profesionale în Curriculum Vitae 

(CV), cât şi pregătirea personală pentru interviul de angajare trebuie să ţină cont 

de cultura organizaţională de la locul de muncă solicitat 

– Pregătirea interviului de angajare de către solicitatorul job-ului trebuie să 
 

transmită ideea (eventual chiar să convingă angajatorul înainte de interviu, prin 
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felul în care şi-a redactat CV-ul personal) că aspectele noi de cultură organizaţio- 

nală învăţate în universitate şi pe care le aduce în întreprindere/instituţie adaugă 

valoare pentru respectiva întreprindere/instituţie 

 
 

W: Puncte slabe care pot insti- 

tui vulnerabilităţi profesionale şi etice. 

Acestea sunt aspecte interne ne- 

gative ale personalităţii, dar care pot să fie 

ţinute sub control volitiv ori pot să fie 

ameliorate  prin  studiu,  pentru a  nu  se 

transforma în vulnerabilităţi personale, 

precum: 

– Lipsa de obiective profesionale 
 

– Studii insuficiente 
 

– Lipsa de experienţă de lucru în profesia respectivă, chiar în posesia di- 

plomelor ce atestă parcurgerea unei faze de studii profesionale în domeniu 

– Lipsa de cunoaştere a propriei personalităţi 
 

– Lipsa de cunoştinţe specifice necesare profesiei pentru care se angajează 
 

– Cunoaşterea superficială a tehnicilor necesare practicării profesiei pentru 

care a fost angajat 

– Lipsa capabilităţii de comunicare cu mare grad de persuasiune (putere de 
 

convingere), o capabilitate absolut necesară în exercitarea anumitor profesiuni 
 

– Lipsa spiritului de lucru în echipă, o capabilitate absolut necesară în exer- 

citarea anumitor profesiuni 

– Absenţa calităţilor de lider, o calitate utilă pentru a putea conduce o orga- 
 

nizaţie 
 

 
 

– Caracteristici personale negative (o etică deficitară a muncii, lipsa de dis- 
 

ciplină, lipsa de motivaţie profesională, indecizia, emotivitatea excesivă) 
 

– Absenţa abilităţii de căutare a job-ului potrivit, indusă cel mai adesea de 

emotivitatea excesivă 

– Pregătirea profesională şi setul personal de valori etice nu sunt perfect 

aliniate culturii organizaţionale din compania/instituţia unde este solicitat job-ul 

Apoi, care sunt oportunităţile externe şi ameninţările în domeniul carierei 

profesionale alese? 
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O: Oportunităţile prezente în 

mediul extern. 

Acestea sunt condiţii exterioare 

pozitive care nu pot să fie supuse contro- 

lului volitiv personal, dar pe baza cărora 

se poate construi un plan strategic, con- 

diţii precum: 

– Prezenţa unor tendinţe pozitive 
 

în domeniul profesional de interes, trenduri care vor crea mai multe job-uri în pro- 

fesia respectivă (globalizarea, progresul tehnologic, dezvoltarea durabilă) 

– Oportunităţile noi care se relevă în domeniul respectiv, pur şi simplu prin 

creşterea nivelului profesional 

– Domeniul respectiv solicită pentru angajare genul de competenţe în care 
 

sunteţi calificat 
 

– Oportunităţile care se relevă printr-o cunoaştere de sine mai mare, ori 

prin fixarea unor ţinte profesionale mai specifice 

– Oportunităţile de promovare în domeniul profesional ales 
 

– Oportunităţile dezvoltării profesionale în domeniu 
 

– Drumul carierei pe care l-aţi ales deschide oportunităţi unice 
 

– Oportunităţi oferite de geografie 
 

– Oportunităţi oferite de reţeaua de relaţii umane căreia îi aparţineţi 
 

– Cultura organizaţională de calitate în compania/instituţia unde este soli- 

citat job-ul. 

 
 

T: Ameninţări şi riscuri la 

adresa carierei personale. 

Acestea sunt condiţii externe ne- 

gative care nu pot să fie controlate volitiv 

şi/sau managerial de către persoana im- 

plicată, dar ale căror efecte pot să fie 

micşorate prin implementarea unui plan 

de contingenţă. Să reamintim că pregăti- 

rea planului de contingenţă este caracteristica principală a unui Câştigător, adică o 

persoană ce nu se bazează doar pe „noroc”. 



132  

Printre ameninţările şi riscurile cel mai frecvent manifestate la adresa carie- 

rei personale întâlnim: 

– Tendinţe negative în domeniul extern (organizaţiile/întreprinderile) unde 

se pot exercita competenţele profesionale personale 

– Competiţie pe piaţa de joburi din partea unor persoane posedând o califi- 
 

care egală 
 

– Dintre aceştia, unii competitori sunt mai puţin emotivi, şi deci prin aceas- 

ta ei sunt mai buni în “job-hunting” 

– Prezenţa unor competitori posedând calificări superioare în profesia res- 

pectivă, o experienţă mai bună, cunoştinţe mai extinse. 

Planul strategic este numai o jalonare a direcţiei pe care va avansa organiza- 

ţia către performanţă. Totuşi, nici cea mai bună planificare strategică din lume nu 

poate adăuga valoare economică la modul efectiv, dacă organizaţia/întreprinderea 

nu este pregătită să îşi execute strategia proactiv şi în timp real, printr-o capabili- 

tate de implementare flexibilă şi robustă. 

Într-adevăr, există o mulţime de provocări ('sfidări') în alinierea activităţilor 

unei organizaţii la strategiile planificate de managerii săi. Schimbări operaţionale 

semnificative trebuie să fie implementate printr-un set de proiecte şi de programe 

pentru dezvoltarea unor produse şi servicii noi, chiar a unor relaţii noi. Sfidările 

implicate în proiectarea tuturor elementelor unei organizaţii, astfel încât organiza- 

ţia să execute strategia planificată în termeni de reliabilitate şi responsabilitate, 

pot fi rezumate la un set de criterii pe baza cărora se fac alegerile decizionale şi se 

stabilesc priorităţile, împreună cu o structura organizaţională şi o cultură organi- 

zaţională aliniate strategic. Bineînţeles, nu trebuie să fie uitate nici resursele uma- 

ne care sunt necesare implementării strategiei, împreună cu procesele, instrumen- 

tele conceptuale şi tipurile de 'metrică' ori de 'referinţe' servind analizelor. 

 
 

Rolul culturii în cadrul organizaţiei 
 

 
 

Cultura joacă un rol extrem de important în cadrul unei organizaţii. Astfel, 

impactul major şi influenţa cea mai puternică este simţită de către angajaţii aceste- 

ia. Aceştia tind să facă diferenţieri şi să fie influenţaţi, conştient sau în subconşti- ent 

de către cultura organizaţională încă din faza incipientă a alegerii unui loc de muncă. 

Concret, un individ aflat în căutarea unui loc de muncă, aflat fiind în situa- 
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ţia de a alege între două organizaţii relativ identice sub aspectul activităţii şi al sa- 

larizării va fi nevoit să ia în calcul, pentru diferenţiere alte elemente care caracteri- 

zează respectiva organizaţie, elemente care tind să facă diferenţierea între cele do- 

uă. Aceste elemente de care vorbim în prezent sunt tocmai cele care conferă un 

sens de identitate oricărei structuri organizaţionale, fiind de fapt, componentele 

culturii organizaţionale. 

Cultura organizaţională joacă un rol foarte important încă din faza alegerii 

viitorului loc de muncă al unui individ, tocmai datorită rolului pe care cultura or- 

ganizaţională îl are. Cultura organizaţională oferă, în primul rând, un sentiment de 

identitate membrilor proprii. Concret, o organizaţie care are clar definite sistemele 

proprii de valori precum şi modul de realizare a acestora, oferă, propriilor angajaţi, 

posibilitatea unei asimilări a acestor sisteme de valori, posibilitatea identificării 

practic a sistemului de valori al individului cu sistemul de valori al organizaţiei un- 

de acesta îşi desfăşoară activitatea. În acest fel indivizii ajung să se asimileze cu or- 

ganizaţia, să se considere componentă importantă a acesteia, să considere organi- 

zaţia ca fiind parte din viaţa lor şi implicit, atingerea obiectivelor organizaţiei ca fi- 

ind o atingere a propriilor obiective şi implicit o realizare personală. 

Un alt rol pe care îl are cultura organizaţională este de a întări şi amplifica 

participarea şi implicarea angajaţilor în atingerea misiunii organizaţiei. Astfel, un 

individ, lucrează şi participă activ la viaţa unei organizaţii tocmai pentru a-şi atin- 

ge unul sau mai multe obiective proprii, obiective care, într-o anumită măsură şi la 

un anumit nivel, se identifică cu obiectivele generale ale organizaţiei. Uneori aces- 

tor indivizi le este destul de greu să depăşească această fază şi să vadă, în evoluţia 

unei organizaţii, o identitate cu propria evoluţie. 

Este cazul organizaţiilor care se confruntă cu anumite probleme sau care 

trec prin anumite etape de schimbări şi transformări. În astfel de cazuri, se pune 

problema dacă un individ poate trece de faza în care se întreabă cum îl va afecta 

personal schimbarea pe el şi să vadă care va fi viitorul organizaţiei. În general, in- 

divizii care sunt puternic ataşaţi de organizaţie, care se identifică cu aceasta, vor fi 

implicaţi direct şi vor fi interesaţi direct să participe şi să influenţeze viitorul orga- 

nizaţiei, întrucât prin identificarea cu acesta, percep viitorul organizaţiei ca fiind 

propriul viitor. Astfel, uneori cultura organizaţională ajunge să transceadă intere- 

sele oamenilor care lucrează în cadrul acesteia, întrucât prin soluţionarea proble- 
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mei globale se ajunge practic, şi la soluţionarea problemelor individuale ale fiecă- 

rui angajat în parte. 

O altă funcţie importantă pe care o are cultura organizaţională este aceea de 

a clarifica şi de a re-întări standardele de comportament. Adesea se spune despre 

organizaţii ca având o viaţă proprie, întrucât acest fapt face mai uşoară descrierea 

comportamentului în cadrul grupului. Comportamentul grupului, deci implicit al 

tuturor indivizilor care îl alcătuiesc, tinde să fie o rezultantă a comportamentului 

individual al fiecăruia dar influenţat de către cadrul general în care îşi desfăşoară 

activitatea. 

Astfel, etapa de clarificare a standardelor de comportament în cadrul unei 

organizaţii apare ca fiind esenţială pentru noii angajaţi care încep să îşi desfăşoare 

activitatea în cadrul acesteia. Pentru aceştia, fiind la primul contact cu organizaţia, 

clarificarea standardelor de comportament este imperativă. Pentru angajaţii mai 

vechi ai unei organizaţii, se pune problema re-afirmării acestor standarde şi impli- 

cit a re-întăririi nivelului de percepţie a acestor standarde la nivel de individ, orga- 

nizaţia trebuind să păstreze practic un contact direct şi permanent cu proprii anga- 

jaţi. 
 

Concret cultura organizaţională coordonează angajaţii prin intermediul 

vorbelor, faptelor şi al exemplelor, arătându-le acestora ce ar trebui să facă sau să 

spună, precum şi cum să abordeze anumite situaţii. Prin acest deziderat, asigură 

practic stabilitatea comportamentului, atât sub aspectul a ceea ce un individ ar pu- 

tea face în momente diferite dar şi sub aspectul a ceea ce mai mulţi indivizi ar pu- 

tea face la un anumit moment dat. 

Cultura organizaţională exercită diferite influenţe atât asupra individului, ca 

entitate distinctă, cât şi asupra organizaţiei ca un tot unitar. Cultura organizaţiona- 

lă reflectă practic mix-ul personalităţilor şi al stilurilor de conducere existente în 

cadrul acesteia. Cultura generează presiuni puternice asupra indivizilor de a merge 

mai departe pe linia generală impusă de către organizaţie, de a gândi şi de a acţio- 

na în modalităţi care să fie în relaţie directă cu modul de acţiune impus de actuala 

cultură organizaţională. Astfel, in cazul organizaţiilor prestatoare de servicii, dacă 

acestea îşi propun prin cultura organizaţională grija faţă de client şi calitatea servi- 

ciilor precum şi asistenţa post vânzare acordată clienţilor, aceştia vor fi foarte bine 

trataţi de către toţi angajaţii iar solicitările acestora vor fi analizate şi soluţionate 

cu maximul de eficienţă posibil. Dacă însă organizaţia îşi propune prin intermediul 
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politicii generale maximizarea vânzărilor şi atingerea unui anumit nivel al cifrei de 

afaceri ca prioritate imediată, implementarea unei astfel de politici poate duce la 

un comportament general în cadrul organizaţiei de scădere al interesului faţă de 

soluţionarea rapidă a plângerilor clienţilor, scopul principal fiind maximizarea 

profitului. Iar acest obiectiv general are repercusiuni în întreaga activitate a orga- 

nizaţiei şi implicit în comportamentul angajaţilor. 

În ceea ce priveşte impactul culturii asupra procesului organizaţional, cerce- 

tările s-au concentrat în principal pe posibilitatea de a crea o legătură între cultură 

şi performanţa acesteia. 

Astfel, pentru a putea influenţa performanţele, cultura organizaţională tre- 

buie să fie puternică. Concret, orice acţiune întreprinsă de către un angajat al or- 

ganizaţiei, pe durata îndeplinirii sarcinilor sale în cadrul organizaţiei, trebuie să fie 

clar în concordanţă sau în discordanţă cu principiile generale din cadrul culturii 

organizaţionale. O cultură organizaţională puternică se reflectă exact şi precis în 

oricare din acţiunile întreprinse de către angajaţii acesteia. Numai dacă această le- 

gătură gen cauză efect între cultura organizaţională şi acţiunile individului există, 

putem vorbi despre o cultură puternică şi eficientă, despre o cultură organizaţiona- 

lă capabilă a şlefui şi modifica comportamentele indivizilor. 

Aceste constatări au fost reliefate şi evidenţiate şi de către Peters şi Waterman 

în lucrarea lor “In Search for Excellence”. Aceştia considerau că marea majoritate a 

companiilor de succes au anumite caracteristici în comun prin care se diferenţiază 

de restul. În principal aceste diferenţieri constau în tipul de acţiuni în- treprinse, 

modul de abordare al acestor acţiuni precum şi gradul şi modul de im- plicare al 

salariaţilor proprii în atingerea şi îndeplinirea acestor obiective. 

Deşi la o primă vedere ar putea rezulta din practică şi din analizele teoretice 

realizate că există anumite forme sau tipuri de culturi organizaţionale mai bune 

decât altele, evidenţele clare în acest sens nu sunt complet satisfăcătoare. Astfel, o 

parte din organizaţiile pe care Peters şi Walterman ca având cea mai bună cultură 

organizaţională au suferit puternice pierderi financiare în anii următori publicării 

cărţii. Acest fapt a fost posibil întrucât cei doi specialişti au luat în calcul elemente 

ţinând cont numai ce cultura organizaţională şi de caracteristicile individului. Dar 

activitatea concretă a unei organizaţii este mult mai amplă şi mai cuprinzătoare, fi- 

ind influenţată şi de către alţi factori interni sau externi afacerii precum stadiul ge- 

neral al economiei şi trendul acesteia la nivel regional, naţional şi internaţional, 
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reglementările guvernului aferente domeniului în care organizaţie îşi desfăşoară 

activitatea precum şi ale economiei naţionale în general, politica de schimb valutar 

promovată de către banca naţională, existenţa concurenţei pe piaţa internă şi pe 

piaţa internaţională precum şi capacitatea acesteia de a influenţa piaţa pe care îşi 

desfăşoară activitatea. În acest context, apare evident faptul că o organizaţie pu- 

ternică are şi o cultură organizaţională puternică, cultură care însă există şi se des- 

făşoară în cadrul general definit de totalitatea factorilor de pe piaţă. 

 
 

Concluzii 
 

Coordonatorul analizei SWOT poate supune focalizării unei şedinţe de bra- 

instorming, eventual în compartimente diferite ale organizaţiei, cuvintele ce carac- 

terizează succint organizaţia. 

După care, mulţimea de itemuri găsite este diagramată prin afinitate în pa- 
 

tru grupe  de factori, în acord cu principiul combinaţiei  atributelor  SWOT:  in- 

tern/pozitiv, intern/negativ, extern/pozitiv, extern/negativ. În principiu, reamin- 

tim, aceste combinaţii sunt şi ‘indicii’ elementelor matricii SWOT. În fine, urmează 

faza de ordonare după priorităţi şi importanţa itemurilor de pe fiecare listă, pentru 

a fi construit astfel profilul SWOT al organizaţiei. 

Claritatea este întotdeauna cheia succesului unei analize SWOT. Întrucât 

complexitatea poate conduce către confuzie, considerăm că aceasta trebuie evitată. 

Avantajele unei analize complexe trebuiesc înlocuite cu avantajele încă mai mari 

ale analizelor SWOT simple şi clare, însă efectuate pe baza de periodicitate. 

Analizele SWOT trebuie să fie efectuate din timp în orice proiect al dezvol- 

tării durabile, apoi repetate pe baza ciclică. 

Analiza SWOT este un instrument util în dezvoltarea şi confirmarea obiecti- 

velor strategice ale unei organizaţii. Analiza SWOT este un cadru instrumental în 

managementul bazat pe valori, servind la formularea strategiei unei organizaţii, fi- 

ind aplicabilă nu doar marilor companii economice, dar şi întreprinderilor mici şi 

mijlocii, chiar şi CV-ului persoanelor individuale, permiţând găsirea căii corecte 

pentru atingerea unui obiectiv, ori în rezolvarea unei probleme, prin implicare di- 

rectă şi nemijlocită a resurselor umane în atingerea obiectivelor dorite. 

Analiza SWOT furnizează informaţii de bază care ajută alinierea resurselor 

şi capabilităţilor organizaţiei la condiţiile şi riscurile din mediul extern foarte com- 

plex şi competitiv în care operează. 
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Analiza SWOT iniţializează procesul formulării şi selectării unei strategii a 

organizaţiei pentru atingerea obiectivului organizaţiei, după ce mai întâi a fost de- 

finit în mod clar obiectivul organizaţiei. 

Analiza SWOT identifică factorii ce pot afecta viitoarele rezultate aşteptate ale 

organizaţiei. 

Analiza SWOT este un instrument foarte eficient pentru instituţionaliza- 

rea cunoaşterii despre organizaţie date fiind următoarele aspecte: 

– dezvoltă şi concretizează un tablou comprehensiv ce arată valorile inter- 

ne şi punctele critice interne ale organizaţiei; 

– ajută personalul managerial să identifice factorii externi care influenţează, 

pozitiv ori negativ, succesul organizaţiei către atingerea obiectivului; 

– ajută personalul managerial să răspundă la întrebarea: Putem să mergem 

pe calea aceasta pentru atingerea obiectivului organizaţiei?; 

– ajută să se evidenţieze rapid punctele forte ale organizaţiei, şi punctele de 

slăbiciune ale organizaţiei; 

–          ajută să fie înţeles contextul larg în care funcţionează organizaţia. 
 
 
 
 
 
 
 

PUNCTE TARI 
 

 
 

Oraşul Hârlău este centrul pola- 

rizator tradiţional al zonei. În aria de 

polarizare maximă a oraşului intră pa- 

tru comune cu o populaţie stabilă de 

peste 37.000 de locuitori. 

Oraşul dispune de un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană. Suprafaţa admi- 

nistrativă a oraşului este de 3050 ha. Ponderea populaţiei vârstnice (60 de an şi 

peste) este redusă în comparaţie cu media judeţeană şi regională, iar ponderea po- 

pulaţiei adulte, apte de muncă este foarte ridicată (73%). 

Rata mortalităţii infantile a scăzut la o treime după 1990 şi se situează la ni- 
 

velul mediei naţionale. Rata nupţialităţii (8,3‰) se situează mult peste media ju- 

deţeană şi naţională. 
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Numărul de locuinţe din localitate a crescut cu 49,2%, în perioada 1990- 
 

2012, iar suprafaţa locuibilă cu 160,8%. 
 

Suprafaţa medie locuibilă a unei locuinţe din oraş este de 57,7 mp, aproape 

dublă faţă de anul 1990 (33 mp) şi mult peste media judeţeană, regională şi naţio- 

nală). 
 

Suprafaţa medie locuibilă/persoană este de 24,3 mp, faţă de o medie jude- 
 

ţeană de 16,5 mp şi una naţională de 15,6 mp. 
 

În perioada 1990-2012, s-au construit 560 de locuinţe noi. 
 

În prezent, se derulează lucrări de regenerare urbană a zonei centrale (re- 

abilitare tramă stradală, spaţii verzi, spaţii publice etc.). 

Densitatea locuirii este foarte eterogenă în intravilanul oraşului, zona cen- 

trală fiind supraaglomerată. 

În anul 2010 a fost aprobat noul Plan Urbanistic General al oraşului. 
 

În localitate există 1.372 de apartamente în blocuri de locuinţe cu confort 

mediu. O parte din apartamente necesită lucrări de reabilitare termică. 

Oraşul este străbătut de drumul european E 58, de importanţă strategică. 

Drumurile judeţene care leagă oraşul Hârlău de comunele învecinate au be- 

neficiat de lucrări ample de reabilitare şi modernizare în ultimii ani. 
 

Transportul interurban se asigură cu regularitate de către operatori privaţi, 

oferind servicii satisfăcătoare. 

Reţeaua de străzi orăşeneşti a fost extinsă pentru a deservi noile zone de 
 

dezvoltare, iar lungimea străzilor modernizate s-a dublat. Străzile oraşului sunt as- 

faltate şi DC 150 care străbate satul Pârcovaci este tot asfaltat. Uliţele din satul 

Pârcovaci – localitate componentă – sunt pietruite. 

În prezent, se derulează lucrări de modernizare a străzii Logofăt Tăutu. 

Oraşul se află la o distanţă de circa 80 km (1h) faţă de Aeroportul Internaţi- 

onal Iaşi. 
 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile este bună şi acoperă 85% din trama 

stradală existentă în oraş şi satul Pârcovaci. 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile s-a extins cu 20,2 km, în perioada 
 

1990-2011. 
 

Consumul de apă potabilă a scăzut cu 53,5%,în perioada 2000-2011. 

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este suficientă în ra- 

port cu volumul consumului de la nivelul oraşului. 
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Infrastructura de telecomunicaţii este bine dezvoltată, operatorii privaţi pu- 

nând la dispoziţia cetăţenilor servicii de telefonie fixă, mobilă şi de internet la cele 

mai înalte standarde de calitate. 

În perioada următoare se derulează investiţii de 5 mil. Euro pentru extinde- 

rea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare din localitate, care va 

conduce la branşarea a 98% dintre locuinţe. 

Circa 73% dintre locuinţele din oraş dispun de centrale termice, restul fiind 

încălzite cu sobe pe bază de combustibili solizi. 

Zona Hârlău dispune de resurse importante ale solului şi subsolului (mate- 

riale de construcţii, ape minerale, păduri, terenuri agricole). 

Activitatea industrială de la nivelul localităţii s-a restrâns semnificativ după 
 

1990, pe fondul închiderii sau restructurării fostelor întreprinderi de stat, 99% 

dintre întreprinderile din oraş sunt IMM, 88,3% dintre acestea fiind microîntre- 

prinderi. 

Principala activitatea economică de la nivelul localităţii este cea de con- 

strucţii, în oraş existând o mare concentrare de firme cu acest profil. 

Activităţile agricole generează mai puţin de 100 de locuri de muncă. 
 

În oraş au fost inaugurate în ultimii ani multe unităţi comerciale moderne, 

precum şi agenţii bancare şi de asigurări, nivelul de deservire cu aceste servicii fi- 

ind satisfăcător. 

70,6% din suprafaţa administrativă a oraşului este acoperită de terenuri cu 
 

destinaţie agricolă, cele mai multe fiind reprezentate de păşuni şi fâneţe. 
 

Zona Hârlău are un profil agricol tradiţional (mai ales creşterea ovinelor), 

axat pe creşterea animalelor şi pomicultură. 

În zonă există puţine unităţi de procesare a produselor agricole, respectiv 

unităţi de panificaţie, însă nu funcţionează nicio unitate de prelucrare a laptelui 

sau cărnii de mari dimensiuni, în pofida practicării tradiţionale a zootehniei. 

Promovarea şi valorificarea produselor tradiţionale este încă deficitară în 
 

raport cu potenţialul deosebit. 
 

Calitatea apelor de suprafaţă, a celor freatice şi a apei potabile distribuite 

populaţiei din zona Hârlău este una satisfăcătoare şi se încadrează în standardele 

de calitate. 

Nivelul de poluare a aerului a scăzut semnificativ în ultimii ani, pe fondul 

restrângerii activităţilor industriale, şi se încadrează în parametrii normali. 
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Principalele surse de poluare a aerului sunt traficul auto în creştere şi sis- 

temele de încălzire a locuinţelor bazate pe combustibil solid (sobe). 

Depozitul de deşeuri neconform din Hârlău a fost închis în anul 2011 şi va fi 

ecologizat. 

Colectarea deşeurilor urbane este asigurată de un operator privat, care dis- 

pune de echipamente moderne şi care transportă deşeurile la depozitul ecologic de 

la Iaşi. 
 

La nivelul judeţului s-a implementat un sistem de management integrat al 

deşeurilor, care prevede şi construcţia unei staţii de transfer moderne în oraşul 

Hârlău, cu o capacitate zilnică de 45 tone. 

Suprafaţa de spaţii verzi din localitate a crescut de 5 ori faţă de anul 1990, 

îndeplinind cerinţele cu privire la suprafaţa minimă de verde pe cap de locuitor. 

Oraşul Hârlău este amplasat într-o zonă geografică deosebită, beneficiind 
 

de peisaje frumoase şi de resurse naturale semnificative (păduri, resurse piscicole 
 

şi cinegetice, ape minerale etc. 
 

Patrimoniul construit este unul bogat şi cuprinde muzeu, aşezări monahale, 

biserici, ruine, monumente. 

Capacitatea de cazare de la nivelul oraşului şi a localităţilor rurale din jurul 

acestora a crescut în ultimii ani, prin inaugurarea de unităţi de cazare. 

În zona oraşului există unităţi de alimentaţie publică moderne, de mică şi 

mare capacitate. 

În localitate funcţionează un centru social cu destinaţie multifuncţională. 

În Hârlău nu sunt înregistraţi furnizori privaţi de servicii sociale. 

Gradul de cuprindere în învăţământul preşcolar şi liceal a crescut în ultime- 

le două decenii. 

Populaţia şcolară din oraşul Hârlău a scăzut în perioada 1992-2011, pe fon- 

dul reducerii natalităţii. Numărul elevilor de colegiu şi liceu a crescut în perioada 

1992-2011, atrăgând absolvenţi de învăţământ gimnazial din localităţile învecinate. 
 

Dotarea cu laboratoare, ateliere şcolare, numărul de cadre didactice din lo- 

calitate a respectiv terenuri de sport este mai bună în comparaţie cu mediile jude- 

ţene şi naţională. 

Oferta educaţională este una diversificată. 
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În pofida sumelor semnificative alocate de la bugetul local şi de stat pentru 

modernizarea unităţilor de învăţământ din localitate, sunt încă necesare lucrări de 

extindere, reabilitare, modernizare şi dotare a acestora. 

În ultimele două decenii s-a dezvoltat reţeaua de unităţi medicale private 

din oraş (cabinete medicale de familie, generale şi de specialitate, farmacii, cabine- 

te stomatologice, laboratoare medicale, laboratoare de tehnică dentară etc.). 

Spitalul Orăşenesc Hârlău este singura unitate medicală cu paturi din zona 
 

şi deserveşte o zonă cu peste 60.000 de locuitori. 
 

Biblioteca Orăşenească a fost dotată cu computere, conectate la Internet, în 

cadrul unui program derulat la nivel naţional. 

Existenţa Muzeului Vinului, cu expoziţii permanente şi temporare de artă 
 

populară şi contemporană. 
 

Activitatea Casei de Cultură orăşeneşti este una intensă, fiind implicată ac- tiv 

în organizarea evenimentelor culturale de la nivel local. 

În localitate se desfăşoară anual numeroase evenimente culturale (concerte, 

sărbători, expoziţii, simpozioane, lansări de carte etc.), la care participă atât locui- 

torii oraşului, cât şi din zonă. 

În localitate există mai multe puncte de desfacere a presei locale, naţionale 
 

şi internaţionale. 
 

Oraşul Hârlău face parte diferite asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

(A.D.I.S) pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare locală (sistemul de 

alimentare cu apă şi canalizare. 

Capacitatea instituţională a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară este 

foarte redusă, iar durata lor de viaţă se limitează la ciclul de implementarea al pro- 

iectelor pentru care au fost create. 

Oraşul este înfrăţit cu localităţi din, Ucraina şi Moldova, în baza acordurilor 

de cooperare fiind derulate vizite de studiu, schimburi economice şi culturale. 

În 2012 se observă o creştere substanţială a cheltuielilor de capital efectuate 
 

de la bugetul local, pe fondul investiţiilor derulate de administraţia locală 
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PUNCTE SLABE 
 

 
 

În baza H.G. nr. 998/2008, ora- 

şul Hârlău a fost inclus în categoria cen- 

trelor urbane care pot accesa fonduri 

pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport,  a  celei  economice  şi  sociale 

din Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Conform Planului de 

Amenajare a Teritoriului Naţional, oraşul Hârlău intră în categoria oraşelor mici 

(Rangul III),cu o populaţie stabilă mai mică de 20.000 de locuitori. 

Populaţia oraşului a scăzut continuu în perioada 1993-2012, pe fondul re- 

ducerii natalităţii şi a migraţiei externe masive a populaţiei. 

Ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) este de doar 13,2%, sub media jude- 
 

ţeană şi naţională,în scădere faţă de procentul de 29,6 înregistrat în 1990. 
 

Natalitatea s-a redus cu 70% în perioada 1990-2012, rata natalităţii fiind 

una dintre cele mai scăzute din România (6,8‰). 

Rata divorţialităţii (2,3‰) se situează peste media judeţeană şi naţională. 
 

Ponderea persoanelor cu studii superioare de la nivelul localităţii este scă- 

zută. 
 

  Numărul locuinţelor aflate în proprietate publică, cu caracter social, este  
foarte scăzut. 

 

Multe dintre locuinţele nou-construite, au fost amplasate în mod haotic, fă- 

ră o planificare urbanistică riguroasă 

Multe dintre locuinţele nou-construite, au fost amplasate în mod haotic, fă- 

ră o planificare urbanistică riguroasă. 

O parte din obiectivele de patrimoniu cultural şi natural  se află în prezent 

într-un stadiu accentuat de degradare iar fondurile proprii pentru restaurarea 

acestuia sunt insuficiente. 

Zona industrială a oraşului este doar parţial ocupată, infrastructura fiind 

uzată fizic şi moral. 

DN 28B, care străbate localitatea, se află într-o stare tehnică proastă şi ne- 

cesită lucrări de reabilitare . 

Reţeaua de iluminat public necesită lucrări de extindere şi de înlocuire a 

corpurilor de iluminat cu unele ecologice, care să reducă consumul de energie. 

Cea mai mare parte a liniilor şi posturilor de transformare au durata de via- 



143  

 ţă depăşită, generând frecvente întreruperi ale furnizării de energie electrică către 

consumatorii din localitate.  

Infrastructura pentru serviciile de situaţii de urgenţă care cuprinde atât 

pompierii cât şi protecţia civilă are o situaţie precară, mai ales prin prisma dotări- 

lor. 
 

Resursele naturale din zonă sunt exploatate la o scară redusă. 
 

Sectorul serviciilor de la nivelul oraşului este relativ slab dezvoltat, prin 

prisma numărului mic de locuri de muncă asigurate. 

Numărul de salariaţi din localitate a scăzut cu 55,1%, în perioada 1991-2011, 

pe fondul închiderii sau restructurării unor mari unităţi economice, dar şi a migră- 

rii forţei de muncă. 

Nivelul de salarizare este unul foarte scăzut în comparaţie cu media naţio- 

nală, pe fondul ponderii ridicate a activităţilor cu valoare adăugată redusă (con- 

strucţii, industrie uşoară etc.), însă pretenţiile salariale ale forţei de muncă locale 

sunt ridicate, în condiţiile existenţei unui deficit de forţă de muncă. 

Efectivele de animale din localitate au scăzut substanţial după 1990, pe fon- 

dul dificultăţilor economice cu care se confruntă fermieri , a scăderii numărului de 

gospodării tradiţionale şi a migraţiei externe a forţei de muncă. 

Agricultura din zona se bazează pe microexploataţii individuale, de mici 

dimensiuni (2-3 hectare), cu mijloace de producţie rudimentare, fără a exista ex- 

ploataţii moderne, de mari dimensiuni. 

În oraş nu există spaţii de mari capacitate pentru depozitarea produselor 
 

agricole. 
 

Zona Hârlău este vulnerabilă la poluarea solului cu nitraţi rezultaţi în urma 

activităţii agricole (de ex. folosirea îngrăşămintelor chimice). 

În zona Hârlău nu funcţionează nici un centru de informare şi promovare 

turistică. 

Nivelul de trai al locuitorilor din localitate este scăzut decât în alte zone ale 
 

ţării. 
 

 
 

Oraşul se confruntă cu probleme sociale specifice (îmbătrânirea populaţiei, 
 

numărul mare de copii ai căror părinţi se află în străinătate, accentuarea fenome- 

nului de sărăcie în rândul unor grupuri sociale vulnerabile etc.) 

În localitate nu funcţionează unităţi de învăţământ superior, absolvenţii de 

liceu orientându-se către centrele universitare Iaşi, Cluj-Napoca). 
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În localitate nu funcţionează furnizori publici sau privaţi de servicii de for- 

mare profesională 

În ultimii 10 ani, numărul de paturi de spital a scăzut la 110, pe fondul re- 

structurării sistemului public de sănătate. 

În ultimii ani, se observă o creştere a morbidităţii la majoritatea bolilor, pe 
 

fondul îmbătrânirii populaţiei, a accesului dificil la servicii medicale de calitate, a 

stilului de viaţă nesănătos, a poluării, etc. 

Casa de Cultură orăşenească nu dispune de o sala de concerte, spectacole. 

Fondul de carte al bibliotecilor din localitate este insuficient şi învechit. 

Stadionul necesită lucrări de modernizare şi dotare pentru organizarea unor 

competiţii de importanţă locala sau judeţeană. 
 

Aproximativ 20% din posturile din organigrama Primăriei nu sunt ocupate în 

prezent, din cauza constrângerilor legale şi bugetare, ceea ce îngreunează furni- 

zarea unor servicii publice de calitate. 

Veniturile la bugetul local al oraşului Hârlău au scăzut în perioada 2009- 
 

2012, pe fondul crizei economice globale şi a unor măsuri legislative. 
 

 
 
 
 

 
 

OPORTUNITĂŢI                                                 AMENINŢĂRI 
 

 

    Modernizarea infrastructurii de transport din ţară şi din regiune. 

  Alocări insuficiente de la bugetul de stat pentru realizarea de lucrări de 

investiţii. 

    Dezvoltarea sectorului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor şi creş- 
 

terea numărului de utilizatori ai Internetului. 

    Propagarea crizei economice globale şi a efectelor acesteia. 
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    Progresul tehnologic continuu şi transferul de tehnologie şi know-how. 

  Scăderea apetitului investiţional global şi orientarea investitorilor către 

pieţele emergente cu potenţial ridicat de creştere. 

    Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a sectorului IMM. 

  Continuarea procesului de îmbătrânire demografică şi creşterea gradului 

de dependenţă. 

    Modernizarea infrastructurii tehnice şi sociale. 

    Creşterea şomajului pe termen lung, mai ales în rândul tinerilor. 

    Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene. 

  Migraţiei forţei de muncă către alte ţări, mai ales persoanelor înalt califi- 

cate (brain-drain). 

    Creşterea interesului pentru educaţie, formală şi informală. 

    Menţinerea la un nivel scăzut a spiritului antreprenorial. 

    Liberalizarea pieţelor actualmente reglementate (de ex. a pieţei energiei). 

    Sprijin insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM. 

    Creşterea atractivităţii mediului de afaceri şi investiţional autohton. 

  Cadru legislativ complex, instabil, inflexibil, necorelat (de ex. între legis- 

laţia de mediu, cea de transport, turism etc.). 

    Creşterea numărului de turişti care vizitează România. 

  Accentuarea disparităţilor de dezvoltare din oraş şi sat, dintre regiuni şi 

judeţe. 

    Creşterea puterii de cumpărare a populaţiei. 

    Perpetuarea practicării agriculturii de subzistenţă. 

    Creşterea interesului pentru agricultura ecologică/bio. 

    Fragmentarea proprietăţii şi exploataţiilor agricole. 

    Dezvoltarea spiritului asociativ, mai ales în agricultură. 

    Capacitate administrativă redusă. 

    Dezvoltarea agroturismului. 

  Accentuarea fenomenului de sărăcie, mai ales în mediul rural, şi accentu- 

area excluziunii sociale. 
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    Creşterea interesului şi a investiţiilor pentru protecţia mediului 

  Scăderea gradului de cuprindere al populaţiei în sistemul de învăţământ, 

creşterea abandonului şcolar. 

    Promovarea egalităţii de şanse. 
 
    Menţinerea corupţiei şi a birocraţiei la un nivel înalt. 

  Creşterea gradului de implicare al cetăţenilor în viaţa comunităţii şi dez- 

voltarea societăţii civile. 

    Reţeaua  de  canalizare  este învechită,  acoperă  doar  străzile  din oraşul 
 

Hârlău. 

    Reducerea investiţiilor în domeniul protecţiei mediului 

  Disponibilitatea fondurilor europene pentru dezvoltarea sprijinirea 

polilor urbane, creşterea competitivităţii economice, cercetare-dezvoltare- 

inovare, dezvoltarea infrastructurii de transport şi servicii publice, 

restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural şi 

cultural, protecţia mediului, dezvoltarea resurselor umane, energie 

(regenerabilă), dezvoltarea infrastructurii educaţionale, de sănătate şi 

sociale, dezvoltarea agriculturii şi a mediului rural etc. 

    Accentuarea schimbărilor climatice. 

    Creşterea procentului din PIB alocat investiţiilor. 

  Reducerea investiţiilor alocate dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rura- 

le. 

    Creşterea interesului populaţiei pentru sport şi menţinerea unei stări bu- 
 

ne de sănătate. 

    Epuizarea resurselor de hidrocarburi. 

    Creşterea numărului de iniţiative de tip parteneriat public-privat. 

  Creşterea interesului pentru energia verde şi valorificarea potenţialului 

de producere a energiei regenerabile. 

    Creşterea parcului auto şi suprasolicitarea infrastructurii de transport, 
 

mai ales în mediul urban. 

  Creşterea gradului de implicare a mediului privat şi non-guvernamental 

în furnizarea de servicii medicale, educaţionale, de asistenţă socială. 
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Analiza PEST (PESTEL) 
 
 
 

Categoriile de factori ai macro-mediului 
 

(elementele analizei PEST) 
 
 
 

Varietatea şi multiplicitatea factorilor ce intervin în macro-mediu impune 

gruparea şi analiza lor în cel puţin patru categorii clasice distincte: politico-legali (P), 

economici (E), socio-culturali (S) şi tehnologici (T). 

 
 

P. Factorii politico-legali sunt cei care formează mediul politic - juridic 
 

- administrativ extern. Ei provin din întreg sistemul de relaţii stabilit între puterea 

politică, administraţia locală / regională / naţională şi lumea afacerilor, în special 

în domeniul legislaţiei şi reglementărilor legale. 

Stabilitatea politico-legală scuteşte mediul de şocuri importante, iar un cli- 

mat politic care asigură garanţia şi reduce riscul este un factor dinamizator pentru 

orice iniţiativă. 

Câţiva factori politico-legali a căror influenţă trebuie analizată: 
 

-  Rolul puterii publice în viaţa afacerilor (reglementări şi dereglementări 

guvernamentale); 

- Gradul de stabilitate politică (echilibrul puterilor în stat, pactul social); 
 

-  Evoluţia şi consecinţele riscului politic (evaluarea riscului politic se poate 

face în baza unor criterii politice ce au în vedere structura socială, instituţiile, biro- 

craţie, sindicate, liderii şi personalităţile, corupţia, conflictele interne şi externe, 
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tensiunile etnice sau religioase); 
 

- Politica monetară, valutară, bugetară sau fiscală a statului; 
 

- Modificări în curs sau de perspectivă a unor texte legale sau juridice; 
 

- Activitatea lobby-urilor; 
 

- Oportunităţile şi pericolele integrării euroatlantice. 
 

 
 

E. Factorii economici sunt cei care formează mediul economic de opera- 

re. Analiza mediului economic a unei ţări presupune, de exemplu, studierea prin- 

cipalelor variabile macroeconomice: rata creşterii economice, şoldul contului cu- 

rent, datoria externă, dependenta de exporturi, inflaţia, rata dobânzii, raporturile 

dintre economii şi investiţii, raportul dintre serviciul datoriei externe şi PIB. Agen- 

ţiile de risc utilizează aceste criterii economice, alături de cele politice, în calcula- rea 

indicelui de risc de ţară, indicator sintetic al oportunităţilor şi ameninţărilor acestui 

sistem. 

Principalii factori economici ce pot fi analizaţi sunt deci: rata inflaţiei şi a 

dobânzii, cursurile de schimb valutar, PIB şi deficitul bugetar, rata şomajului, pro- 

ductivitatea muncii la nivel macro şi mezoeconomic, tendinţele bursiere, fluctuaţia 

preţurilor, rata sărăciei şi consumul populaţiei. 

 
 

S. Factorii socio-culturali sunt cei care formează acel mediu specific 

(mediul demo-psiho-lingvistic, mediul socio-cultural) constituit din modele de 

comportament individuale şi de grup care reflectă atitudini, valori şi obiceiuri. 

Sistemul de valori al societăţii, ca şi comportamentele ce motivează acest 

sistem, vor constitui un element specific de direcţionare pentru sistemul de afaceri. 

Atitudinea populaţiei faţă de muncă, stilul de viaţă, securitatea socială, atitudinea 

etnică, religioasă şi ecologică, nivelul educaţional, mobilitatea populaţiei şi struc- 

tură pe vârste, reglementările de natură etică, atitudinea faţă de calitatea produse- 

lor şi cea de economisire sunt câţiva din factorii socio-culturali care pot influenţa 

situaţia unor sectoare economice şi a afacerilor aferente. 

 
 

T. Factorii tehnologici sunt cei care stau la originea formării mediului 

tehnologic. Tehnologia, în sensul larg al noţiunii, constituie acea competenţă a ma- 

cro-mediului reprezentată de un set de procese prin care o combinaţie oarecare de 

resurse sunt transformate în produse ale acestuia. Evoluţiile tehnologice au efect 
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asupra creşterii şi maturităţii sectorului, influenţează frontierele dintre segmentele 

strategice prin modificarea factorilor lor cheie de succes, stau uneori la originea unor 

elemente noi sau la dispariţia unora din cele existente. 

Cele mai importante semnale tehnologice care trebuie inventariate sunt rata 

inovaţiei tehnologice şi gradul relativ de risc. Ele sunt determinate în principal de 

următorii factori tehnologici: cheltuielile guvernamentale pentru cercetare, viteza de 

transfer a tehnologiilor, atracţia tehnologică a sectorului şi alura arborelui lui 

tehnologic, rata de înnoire a produselor, ritmul de apariţie a invenţiilor, calitatea 

sistemului de telecomunicaţii. 

 
 

Etapele analizei macro-mediului 
 
 
 

Într-o primă etapă trebuie ales cadrul analizei, astfel încât printr-o delimi- 

tare geografică adecvată să putem defini nivelul maxim de analiza al efectelor. Ast- 

fel, se pot grupa şi analiza factori de influenţă ai contextului general, funcţie de 

specificul propriu, pe unul din următoarele niveluri: local, naţional, regional şi 

mondial. 

Odată ales acest cadru, la fiecare nivel de analiză trebuie apoi determinaţi şi 

listaţi factorii de influenţă reprezentativi. Cum numărul acestora poate fi extrem 

de ridicat, pentru a nu complica sinteza finală, se selectează un număr reprezenta- 

tiv de factori (5-10) din fiecare categorie. 

Într-o etapă ulterioară, variabilele strategice selecţionate vor fi analizate sub 

aspectul influenţei lor asupra parametrilor strategici. Aceste estimări stau la baza 

determinării indicelui de influenţă, care se calculează prin scăderea ponderii modi- 

ficărilor de sens negativ din cele de sens pozitiv. Cum acest indice reflectă doar global 

sensul modificărilor (el este favorabil când diferenţa este pozitivă, respectiv 

nefavorabil când ea este negativă), este important pentru analist să tragă concluzii 

în termeni de oportunităţi şi ameninţări la nivelul fiecărei variabile strategice se- 

lecţionate, pentru a obţine un tablou complet al influenţei mediului general. 

Analiza posibilelor acţiuni corective ale factorilor reprezintă ultima etapă în 

cadrul acestui demers, ea având ca principal scop determinarea posibilelor acţiuni 

de influenţa inversă, chiar dacă în cele mai dese cazuri acestea au o relevanţă ne- 

semnificativă. Acestea reprezintă opţiuni strategice, completând astfel lista de op- 

ţiuni deschisă de analist în etapele anterioare. 
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Factorul 
 

 
 

Un  prim  factor  de  ordin  politic  care  poate  afecta  dezvoltarea  oraşului 

Hârlău se referă la legătura dintre formaţiunile politice aflate la guvernare şi struc- 

turile politice care administrează localitate. În oraşul Hârlău, formaţiunea politică 

cel mai reprezentată este Uniunea Social-Liberală, precum primarul şi viceprima- 

rul. 
 

În condiţiile în care atât Consiliul Judeţean Iași, cât şi Guvernul României 

este condus de reprezentanţi ai aceleiaşi formaţiuni politice, este de aşteptat că 

proiectele de dezvoltare ale localităţii vor fi susţinute de autorităţile judeţene şi na- 

ţionale. 

Programul de guvernare pentru perioada 2012-2016 al noului Guvern insta- 

lat în Decembrie 2012 este un alt factor politic major care trebuie luat în conside- 

rare. Printre obiectivele concrete ale acestui program regăsim: reducerea TVA de la 

24% la 19%, majorarea salariului minim la nivelul de 1.200 de lei pe lună, reduce- 

rea contribuţiilor de asigurări sociale cu 5 puncte procentuale pentru angajatori şi 

modificarea sistemului de aplicare a cotei unice astfel încât, în funcţie de venituri, 

unele persoane să beneficieze de deductibilităţi fiscale, reducerea preţului locuin- 

ţelor pentru tineri, finalizarea unor proiecte majore de infrastructură, etc. 

Reforma administraţiei publice propusă de Guvernul României este un alt 

factor politic ce poate avea implicaţii asupra oraşului Hârlău, prin înfiinţarea regi- 

unilor de dezvoltare cu personalitate juridică. Descentralizarea serviciilor publice 

presupune nu numai transferul de autoritate şi responsabilităţi de la nivelul admi- 

nistraţiei publice centrale la cel al administraţiei publice locale, ci şi transferul sur- 

selor de finanţare aferente în vederea asigurării bunei funcţionări a serviciilor res- 

pective. 

De asemenea, reîntregirea salariilor din sistemul public şi indexarea pensii- 

lor va conduce la creşterea puterii de cumpărare inclusiv la nivelul localităţii, pre- 

cum şi la creşterea motivaţiei personalului din domeniu. 
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Factorul 
 

 
 

Aderarea României la Uniunea Europeană este punctul din care, la nivel na- 

ţional, a fost înregistrată o creştere economică ce poate fi caracterizată ca fiind 

spectaculoasă. Creşterea economică a României din perioada post-aderare la UE a 

fost însă o creştere economică bazată preponderent pe consum şi nu pe producţie, 

ceea ce, în coordonate economice, a condus la o durată prelungită a crizei mondia- 

le la nivel naţional comparativ cu alte ţări. 

Efectele crizei economice mondiale are drept consecinţe: creşterea ratei in- 

flaţiei, creşterea numărului de şomeri, scăderea numărului întreprinderilor active, 

diminuarea investiţiilor, etc. 

Astfel, putem afirma că un prim factor economic care influenţează dezvolta- 

rea oraşului Hârlău este contextul macroeconomic general, caracterizat şi în pre- 

zent de recesiune economică. 

Un alt factor economic important este reprezentat de nivelul fiscalităţii din 

România, existând două categorii de obligaţii fiscale pe care întreprinderile trebuie 

să le respecte: obligaţiile fiscale faţă de bugetul de stat şi obligaţiile fiscale faţă de 

bugetul local. Principalele obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat - impozitul pe 

profit), impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accizele (accize armonizate, 

accize nearmonizate) – au o influenţă semnificativă asupra dezvoltării socio- 

economice a oraşului Hârlău. Este de aşteptat ca o creştere a fiscalităţii să ducă la o 

diminuare a numărului întreprinderilor active din localitate, la o scădere a cifrei de 

afaceri a acestora şi, în acelaşi timp, la o creştere a ratei şomajului. 

Nivelul salarizării este un alt factor economic de importanţă la nivelul ora- 

şului. Din acest punct de vedere, se observă o uşoară creştere a salariului mediu în 

ultimii ani, dar o dată cu creşterea ratei inflaţiei se remarcă şi o stagnare a puterii de 

cumpărare a populaţiei. 

Pe de altă parte, trebuie luată în considerare şi existenţa unui prag minim al 

salariului pe economie şi implicaţiile acestuia asupra mediului economic local. 
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Per ansamblu, politica monetară a României reprezintă un factor major de 

influenţă asupra dezvoltării oraşului Hârlău, prin acţiunile pe care autorităţile le 

realizează pentru a interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii de masă monetară aflată 

în circulaţie, stabilirea unui prag maxim a inflaţiei, stabilirea nivelului ratei dobân- 

zii, etc. De asemenea, în programul de guvernare pentru perioada 2012-2016 unul 

dintre obiectivele fundamentale face referire la sprijinirea mediului de afaceri şi 

elaborarea unui set de politici noi pentru sprijinirea IMM-urilor. 

Acest obiectiv poate avea o mare influenţă majoră asupra mediului econo- mic 

din localitate. 

 
 

Factorul 

 

 

 
 

Unul dintre cei mai importanţi factori socio-culturali care influenţează dez- 

voltarea oraşului Hârlău este evoluţia demografică. 

Perioada de după 1989 a fost marcată de un puternic trend descendent, acu- 

tizat şi de lipsa unei politici demografice concrete. La nivel naţional, există o serie de 

măsuri de stimulare a natalităţii, însă acestea sunt contrabalansate de dificultă- ţile 

economice întâmpinate de tineri. 

Un alt factor social cu efecte majore asupra evoluţiei demografice este re- 

prezentat de fenomenul migraţiei externe. În prezent se prognozează că numărul 

specialiştilor care vor pleca în străinătate va continua să crească şi în următorii ani, 

pe fondul menţinerii decalajului de dezvoltare faţă de ţările vest-europene. Aceasta 

va fi o problemă majoră şi pentru oraşul Hârlău, întrucât este posibil să se perpe- 

tueze lipsa forţei de muncă specializate. Efectele migraţiei de ordin social sunt: 

creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creş- 

terea delicvenţei juvenile, creşterea ratei divorţialităţii, etc. 

Trebuie  luat  în  considerare  şi  sistemul  axiologic  al  românilor,  ca  factor 

socio-cultural cu influenţă asupra dezvoltării oraşului. Este din ce în ce mai des 

vehiculată schimbarea sistemului de valori a populaţiei din ultima perioadă, dar şi 

a modelelor de urmat, a atitudinilor şi comportamentului populaţiei. De asemenea, 
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trebuie avută în vedere şi atitudinea populaţiei vis-a-vis de valorile/elementele cul- 

turale, dar şi interesul autorităţilor publice centrale (care se transferă şi la nivel lo- 

cal) pentru dezvoltare infrastructurii culturale şi modernizarea patrimoniului cul- 

tural. 
 

Nu în ultimul rând un factor social care afectează dezvoltarea oraşului este 

politica din domeniul asistenţei sociale, în condiţiile în care provocările din acest 

domeniu sunt tot mai prezente şi la nivel local. 

 
 

Factorul  

 

 

 
 

Finanţarea cercetării, nivelul de dotare tehnologică, rata de înnoire a produ- 

selor tehnologice, tehnologia informaţiei şi comunicării, accesul la reţelele electro- 

nice  de  comunicare  rapide,  sunt  factori  ce  influenţează  dezvoltarea  oraşului 

Hârlău. 

În România, fondurile alocate domeniului cercetării-dezvoltării s-au dimi- 

nuat o dată cu începerea crizei economice mondiale. Lipsa de investiţii în acest 

domeniu are repercusiuni asupra tuturor domeniilor, determinând o ruptură ma- 

joră de trendurile mondiale în ştiinţă şi tehnologie. 

Un alt factor de influenţă asupra dezvoltării oraşului este reprezentat de re- 

glementările în vigoare privind tehnologia. Pentru un oraş în care circa 70% din 

salariaţi sunt angrenaţi în activităţi economice precum industria prelucrătoare şi 

construcţii, orice modificare legislativă care să impună aplicarea unui anumit pro- 

ces tehnologic va avea un impact semnificativ. 

Impunerea introducerii unor tehnologii avansate în diverse sectoare socio- 

economice vor  îmbunătăţi competitivitatea economică şi consumul de energie de 

la nivel local. 

Tehnologia reprezintă un motor pentru toate sectoarele economice, motiv 

pentru care este necesară aplicarea unor politici publice speciale pentru dezvolta- 

rea TIC. La nivel naţional şi local ponderea gospodăriilor cu acces la internaţional 

a crescut semnificativ în ultimii ani şi se apropie de 50%. Angrenarea sectorului 
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TIC şi dezvoltarea societăţii informaţionale din România reprezintă, aşadar, un alt 

factor de influenţă asupra progresului localităţii Hârlău. Este important însă şi preţul 

tehnologiilor şi măsura în care populaţia, instituţiile publice şi mediul eco- nomic 

pot achiziţiona noile tehnologii. Este cunoscut faptul că introducerea inova- ţiilor 

tehnologice implică costuri ridicate de achiziţie şi de familiarizare a populaţi- ei 

şi/sau forţei de muncă. 

 
 

Factorul de mediu   

 

 

 
 

Catastrofele naturale pot afecta obiectivele şi clădirile de patrimoniu, dar şi 

întregul fond locativ de la nivel local. Catastrofele naturale – cutremurele, alunecă- 

rile de teren, inundaţiile – ridică probleme şi în ceea ce priveşte siguranţa popula- 

ţiei, dar şi în ceea ce priveşte activitatea sectorului educaţional, de sănătate, cultu- 

ră, etc. Efectele inundaţiilor au o influenţă majoră şi asupra sectorului agricol. 

Trebuie avute în vedere şi politicile publice şi legislaţia din acest domeniu. 

Spre exemplu, unul dintre cele mai importante programe implementate în ultimele 

luni este Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional („Rabla”), care 

vizează şi diminuarea poluării cauzate de autoturisme. Astfel de politici publice au 

impact şi asupra dezvoltării localităţii. 

Un factor de mediu important este reprezentat de cadrul legislativ, respectiv 

reglementările europene / mondiale privind protecţia mediului, norme ce trebuie 

respectate şi de ţara noastră (de ex. zonele protejate). 
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Factorul legislativ 

 

 
 

O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană, legislaţia europeană în 

vigoare reprezintă o constrângere care trebuie luată în considerare şi de către ţara 

noastră. Este necesar a se avea în vedere toate tratatele, acordurile internaţionale, 

legislaţia în vigoare, dar şi actele pregătitoare în toate domeniile de interes. Între cele 

mai importante documente care trebuie avute în vedere, amintim: Constituţia 

Europeană, Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană şi Tratatele 

Uniunii Europene (Tratatul de la Lisabona, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la Am- 

sterdam etc.). 

Un alt factor juridic cu impact asupra oraşului Hârlău este reprezentat de 

legislaţia naţională, cu modificările şi completările ce pot apărea. 

Spre exemplu, un element care ar avea un impact semnificativ asupra dezvol- 

tării socioeconomice a oraşului Hârlău este punerea în aplicare a legii parteneriate- 

lor de tip public-privat. Acestea sunt o soluţie general recomandată şi promovată 

pentru rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor publice. Mai mult decât 

atât, punerea în aplicare a unei legi a parteneriatelor de tip public-privat poate creş- 

te numărul investitorilor din zonă, şi implicit consolida mediul de afaceri local. 

Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinţe proprietate perso- 

nală, implementat conform OUG Nr. 51/2006 reprezintă o oportunitate pentru 

dezvoltarea fondului locativ, întrucât scopul acestuia este dezvoltarea construcţiei de 

locuinţe, prin acordarea de subvenţii de la bugetul de stat şi crearea unui sistem de 

subvenţionare a costurilor de construcţie a locuinţelor. 

Un act normativ foarte important este reprezentat de OUG 13/2010 ce vi- 

zează îndeplinirea recomandărilor Uniunii Europene, Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii şi ale altor foruri internaţionale şi europene de a elabora şi aplica măsuri 

de stimulare a ocupării forţei de muncă prin sprijinirea creării de locuri de muncă 
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şi de a menţine preocupările pentru diminuarea incidenţei şomajului, mai ales 

pentru evitarea şomajului de lungă durată. Una dintre cele mai importante acte le- 

gislative care vizează dezvoltarea economică este Legea nr. 346/2004 privind sti- 

mularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor. 

La nivel legislativ, din punct de vedere al protecţiei mediului prevederile 
 

Legii nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor 

are un impact major asupra sistemul de evidenţă a gestiunii deşeurilor producăto- 

rilor, atât de necesar şi la nivelul localităţii. 

Activitatea de colectare, epurare  şi evacuare a apelor uzate din aglome- 

rări,precum şi a celor biodegradabile provenite de la anumite sectoare industriale 

(industria   agroalimentară)   este   reglementată   prin   actul   normativ   Directiva 

91/271/CEE  privind  epurarea  apelor  uzate  orăşeneşti.  Până  la  sfârşitul  anului 
 

2015, nu mai puţin de 76,7% totalul populaţiei trebuie să beneficieze de staţii de 

epurare a apelor uzate urbane. 

 
 

Analiza factorilor interesaţi (procesul consultativ) 
 

Elaborarea strategiei, inclusiv portofoliul de proiecte strategice, s-au făcut 

în cadrul unui larg proces participativ, care a constat din următoarele acţiuni: 

- organizarea unor interviuri aprofundate, pe bază de chestionar, cu condu- 

cerea, consilierii locali şi personalul executiv al Primăriei Hârlău; 

- organizarea a grupuri de lucru sectoriale –la care au participat persoane, 
 

reprezentând toate categoriile de factori interesaţi de la nivel local (administraţia 

publică locală şi judeţeană, şi reprezentanţi ai comunelor învecinate, instituţii de- 

centralizate, companii, furnizori de utilităţi, asociaţii de proprietari, asociaţii pro- 

fesionale, unităţi de învăţământ, cetăţeni, etc.) 

- publicarea pe site-ul WEB al Primăriei, respectiv pe pagina dedicată Stra- 

tegiei, a tuturor materialelor elaborate de consultant . 

În cadrul tuturor acestor întâlniri au fost completate chestionare structura- 
 

te (a se vedea chestionarele anexate), care au avut ca scop validarea variantelor de 

lucru ale profilului localităţii, ale analizei SWOT, ale strategiei de dezvoltare şi ale 

portofoliului de proiecte strategice. 

Concluziile acestui proces consultativ au fost centralizate şi integrate de că- 

tre firma de consultanţă selectată în forma finală a documentaţiei livrată Hârlău spre 

aprobare în Consiliul Local. 
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Strategia Europa 2020 la nivelul 

Uniunii Europene şi aplicarea acesteia 

în cazul României 
 
 

Europa 2020 
 

 
 

Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru 

următorii zece ani. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte 

să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE 
 

şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de 

productivitate şi de coeziune socială. 

În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore – privind ocupa- 

rea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia 

– care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Statele membre au adoptat 

propriile lor obiective naţionale în aceste domenii. 

Diverse acţiuni la nivel european şi naţional vin în sprijinul Strategiei. 
 

José Manuel Barroso – preşedintele Comisiei Europene 
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Priorităţi Europa 2020 
 

 
 

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăşi criza economică şi 

pentru a crea condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competi- 

tive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forţei de muncă. 

Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică inteligentă 

(prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin 

orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o indus- trie 

competitivă), favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de lo- curi 

de muncă şi pe reducerea sărăciei). 

Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind ocupa- 

rea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima. 

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de 

guvernanţă economică menit să coordoneze acţiunile politice derulate la nivelul 

UE şi la nivel naţional. 

 
 

Creştere economică inteligentă 
 

Aceasta presupune îmbunătăţirea prestaţiei UE în următoarele domenii: 

   educaţie (încurajarea procesului de învăţare şi de îmbunătăţire a 

competenţelor) 

   cercetare şi inovare (crearea de noi produse şi servicii care să ge- 
 

nereze creştere economică şi noi locuri de muncă şi să ne ajute să fa- 
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cem faţă provocărilor de ordin social) 

   societatea digitală (utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comuni- 

caţiilor) 

 
 

Creştere durabilă – pentru o economie mai competitivă, mai eco- 

logică şi mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 

Pentru a asigura o creştere economică durabilă, trebuie: 

  să dezvoltăm o economie mai competitivă, cu emisii scăzute 

de CO2, care să utilizeze resursele în mod eficient şi durabil 

  să protejăm mediul, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră şi 
 

să stopăm pierderea biodiversităţii 

  să profităm de poziţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehno- 

logii şi metode de producţie ecologice 

  să introducem reţele electrice inteligente şi eficiente 

  să valorificăm reţelele europene pentru a le acorda întreprinde- 

rilor (în special micilor producători) un avantaj competitiv suplimen- 

tar 

  să îmbunătăţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri 

  să-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în cu- 

noştinţă de cauză. 

 
 

Creştere favorabilă incluziunii – o economie cu o rată ridicată a 

ocupării forţei de muncă, asigurând coeziunea economică, socială şi 

teritorială 

Creşterea favorabilă incluziunii presupune: 

  o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă – locuri de muncă 

mai bune şi mai numeroase, în special pentru femei, tineri şi lu- 

crători de peste 55 de ani 

  creşterea capacităţii de anticipare şi gestionare a schimbării prin in- 
 

vestiţii în formare profesională şi îmbunătăţirea competen- 
 

ţelor 

  modernizarea pieţelor muncii şi a sistemelor de protecţie socială 
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  garantarea accesului tuturor la beneficiile creşterii economi- 

ce. 
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Criza ne poate face mai puternici: 
 

viziunea europeană 
 
 
 

Mai uniţi ca niciodată 
 

 
 

Ce măsuri a luat UE pentru a contracara criza financiară, pentru a-şi conso- 

lida uniunea economică şi monetară şi pentru a pune bazele unei uniuni politice 

solide. 

 
 

Guvernanţă economică 
 

Criza economică a arătat că multe ţări europene se confruntă cu probleme 

fundamentale şi cu tendinţe care nu sunt viabile pe termen lung. De asemenea, ne- 

a făcut să înţelegem mai bine cât de interdependente sunt economiile UE. Intensi- 

ficarea coordonării politicilor economice la nivelul UE ne va ajuta să rezolvăm aceste 

probleme şi să promovăm creşterea economică şi crearea de locuri de mun- 

că. 
 

Noua guvernanţă economică a UE se bazează pe trei piloni: 
 

•          consolidarea   agendei   economice   printr-o   supraveghere 

mai atentă din partea UE. Acest pilon include: priorităţile politice şi obiectivele 

stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020, angajamentele suplimentare pe care şi le-

au asumat statele membre participante la Pactul euro plus, consolidarea supra- 

vegherii de către UE a politicilor economice şi fiscale, ca parte a Pactului de stabili- 

tate şi creştere, dar şi prin intermediul noilor instrumente menite să stopeze dez- 

echilibrele macroeconomice, adoptarea unei noi metode de lucru – semestrul eu- 

ropean – care permite discutarea priorităţilor economice şi bugetare în aceeaşi pe- 

rioadă a fiecărui an. 

•          asigurarea stabilităţii zonei euro. În anul 2010, UE a reacţionat 

la criza datoriei suverane prin crearea unor mecanisme temporare de sprijin pen- 

tru statele membre. Acestea vor fi înlocuite în 2013 de un mecanism permanent, 

respectiv Mecanismul european de stabilitate (MES). Aceste măsuri de sprijin sunt 

condiţionate de aplicarea unor programe de reformă şi consolidare fiscală şi au 

fost elaborate în strânsă colaborare cu FMI. 

•          redresarea sectorului financiar, care se va realiza prin interme- 
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diul unui sistem concertat de acţiuni propuse la nivel european, aşa cum arătăm în 

continuare. 

 
 

În continuare sunt prezentate aspectele esenţiale ale noii guvernanţe eco- 

nomice a UE. 

 
 

Semestrul european 
 

Semestrul european include primele şase luni ale fiecărui an şi reprezintă 

perioada pe durata căreia are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomi- 

ce şi structurale ale statelor membre, pentru ca acestea să poată ţine cont de reco- 

mandările UE în luarea deciziilor cu privire la bugetul naţional şi la alte aspecte de 

interes economic. 

Etapele principale ale semestrului european sunt următoarele: 

Ianuarie: Comisia prezintă analiza anuală a creşterii, care stabileşte priori- 

tăţile UE pentru anul următor, în materie de creştere economică şi locuri de mun- 

că. 
 

Martie: şefii de stat şi de guvern elaborează orientările UE pentru politicile 

naţionale, pe baza analizei anuale a creşterii. 

Aprilie: statele membre transmit planurile naţionale privind garantarea fi- 

nanţelor publice sănătoase (programele de stabilitate/convergenţă), precum şi 

programele de reformă şi măsurile pe care intenţionează să le ia pentru a promova 

creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii (programele naţionale de 

reformă). 

Iunie: Comisia evaluează aceste programe şi, dacă este cazul, formulează 

recomandări specifice pentru fiecare ţară. Consiliul UE discută aceste recoman- dări, 

iar Consiliul European le aprobă. 

Iulie: Consiliul adoptă oficial recomandările adresate fiecărei ţări. 
 

 
 

Pactul de stabilitate şi creştere 
 

Pactul de stabilitate şi creştere este un set de reguli care încurajează statele 

membre să menţină viabilitatea finanţelor publice. 

Pactul are două componente: 
 

•          componenta preventivă invită statele membre să transmită anual 

programul de stabilitate (ţările din zona euro) sau de convergenţă (celelalte state 
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membre), odată cu programul naţional de reformă. Acest program prezintă modul 

în care statul membru intenţionează să asigure şi să menţină viabilitatea finanţelor 

publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandări politice (în 

iunie, în cadrul semestrului european) sau, dacă este necesar, poate înainta o pro- 

punere Consiliului pentru ca acesta să transmită un avertisment în cazul unui 

deficit excesiv. 

•          componenta corectivă reglementează procedura în caz de de- 

ficit excesiv (PDE). În baza PDE, dacă deficitul bugetar al unui stat membru de- 

păşeşte limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul va transmite recomandări pri- 

vind redresarea situaţiei. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la impu- 

nerea de sancţiuni pentru statele din zona euro. 

Pactul de stabilitate şi creştere este în curs de consolidare, prin introducerea 

unor modificări menite: 

o    să permită componentei corective a Pactului să ia mai bine în consi- 

derare interacţiunea dintre datorie şi deficit, mai ales în ţările puternic îndatorate 

(unde datoria publică depăşeşte 60% din PIB) 

o    să accelereze procedura în caz de deficit excesiv şi să facă impunerea 

sancţiunilor semiautomată – în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie de o 

majoritate calificată nu atât pentru a aproba, cât mai ales pentru a respinge o pro- 

punere de sancţionare înaintată de Comisie 

o    să amelioreze cadrele bugetare naţionale, abordând aspectele conta- 

bile şi statistice, precum şi practicile în materie de previziuni. 
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Corectarea dezechilibrelor macroeconomice 
 

 
 

Criza dezechilibrelor economice este o realitate datorată acţiunilor econo- 

mice individuale ale statelor membre ale Uniunii Europene care, luate individual, au 

fost benefice în diferite forme pentru fiecare stat în parte, însă la nivel centrali- zat 

au generat, prin însumarea efectelor individuale, o situaţie de dezechilibru sis- 

temic. În ultimii zece ani, statele membre au făcut alegeri economice divergente, care 

au dus la accentuarea diferenţelor în materie de competitivitate şi la apariţia unor 

dezechilibre macroeconomice la nivelul UE. Pentru a reglementa această si- tuaţie şi 

pentru ca astfel de efecte să nu se repete în viitor, Comisia a propus un nou 

mecanism de supraveghere, menit să identifice şi să corecteze aceste aspecte, încă 

din faza incipientă. Prin acest mecanism, economiile statelor membre vor fi 

monitorizate în vederea depistării dezechilibrelor macroeconomice (ex. Bule imo- 

biliare, creşterea deficitului de cont curent sau a excedentelor, scăderea competiti- 

vităţii). Dacă statele membre depăşesc „nivelurile de alertă”, Comisia va face anali- 

ze aprofundate pentru a stabili dacă dezechilibrele sunt dăunătoare şi, dacă este 

cazul, va face recomandări. 

 
 

Pactul euro plus 
 

 
 

Pactul Euro Plus nu este altceva decât un program suplimentar de reforme, 

programe coordonate la nivel european pe care fiecare stat membru al Uniunii Eu- 

ropene şi le asumă. Numele de „Pactul euro plus” constituie o reflecţie a interde- 

pendenţei dintre ele. Pactul vizează patru domenii: competitivitate, ocuparea forţei 

de muncă, viabilitatea finanţelor publice şi consolidarea stabilităţii financiare. 

Pactul a fost aprobat de liderii UE în martie 2011. Toate cele 23 de părţi 

semnatare se angajează să implementeze reformele în detaliu. Angajamentele 

asumate în virtutea pactului se integrează în noul cadrul de guvernanţă economică 

şi sunt incluse în programele naţionale de reformă ale statelor membre. 

 
 

Remedierea sectorului financiar 
 

 
 

Remedierea sectorului financiar a apărut ca o necesitate generată de criza 

economică şi financiară care a fost puternic simţită la nivelul întregii Uniuni pe de 
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o parte şi implicit, în proporţii mai mari sau mai mici, la nivelul fiecărui stat mem- 

bru. UE a elaborat noi reglementări şi a creat agenţii cu scopul de a preveni din timp 

apariţia problemelor şi de a se asigura că toţi actorii din sectorul financiar sunt 

supuşi unor reglementări şi monitorizări stricte. Principalul sector vizat la ni- vel 

european a fost sectorul bancar în totalitatea sa. În prezent se implementează un 

set de acţiuni şi de reglementări pentru a garanta că băncile europene au sufici- ente 

rezerve de capital pentru a face faţă, în viitor, şocurilor care afectează sistemul 

financiar şi pentru a continua să funcţioneze şi să ofere credite întreprinderilor şi 

persoanelor fizice. 

 
 

Alte instrumente pentru stimularea creşterii economice 
 

şi crearea de locuri de muncă 
 

 
 

Consolidarea pieţei unice 
 

Creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă depind de existenţa 

unor pieţe sănătoase, bine conectate, în cadrul cărora concurenţa şi accesul con- 

sumatorilor să poată stimula activitatea economică şi inovarea. 

Mai există încă o serie de obstacole care trebuie depăşite: 
 

•          probleme legate de activităţile transfrontaliere 
 

•          reţele insuficient interconectate 
 

•          aplicarea neuniformă a reglementărilor privind piaţa internă 
 

•          complexitatea juridică datorată existenţei a 27 de seturi de măsuri 

normative diferite pentru anumite operaţiuni. 

De asemenea, trebuie să îmbunătăţim accesul întreprinderilor mici la 

piaţa unică şi să dezvoltăm spiritul antreprenorial, de exemplu 

simplificând dreptul societăţilor comerciale (procedurile de faliment, statu- 

tul societăţii private etc.) 

oferindu-le antreprenorilor care au eşuat în afaceri şansa de a o lua de la 
 

capăt. 
 
 
 

Consumatorilor europeni trebuie să le dăm posibilitatea de a achiziţiona 
 

bunuri şi servicii din alte ţări ale UE, cu mai multă uşurinţă şi încredere, în special 

on-line. 
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Investiţii în creşterea economică 
 

 
 

Criza financiară a avut un impact puternic asupra capacităţii întreprinderi- 

lor şi administraţiilor europene de a finanţa proiecte de investiţii şi inovare. 

Pentru a îndeplini obiectivele Strategiei Europa 2020, UE va avea nevoie 
 

de: 
 
 
 

•          un cadru de reglementare care să garanteze eficienţa şi siguranţa 
 

pieţelor financiare 
 

•          instrumente inovatoare pentru a finanţa investiţiile necesare, inclu- siv 

parteneriatele dintre sectorul public şi privat. 

Aceste priorităţi pentru o creştere economică pe termen lung au fost incluse 

în propunerile Comisiei privind viitorul cadru financiar multianual al UE (2014- 

2020). 
 

 
 

În prezent, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social euro- 

pean şi Fondul de coeziune reprezintă peste o treime din bugetul total al UE. 

Prin aceste instrumente se garantează că banii sunt investiţi în mod eficient 

pentru a sprijini dezvoltarea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Finanţarea UE sprijină: 
 

•       crearea de locuri de muncă mai numeroase şi de calitate mai bună 
 

•       dezvoltarea de noi tehnologii 
 

•       cercetarea de vârf 
 

•       accesul la internet de mare viteză 
 

•       infrastructura inteligentă de transport şi energie 
 

•       eficienţa energetică şi energiile regenerabile 
 

•       dezvoltarea întreprinderilor 
 

•       ameliorarea competenţelor şi formarea profesională 
 

 
 

Instrumentele de politică externă 
 

 
 

Pentru a favoriza creşterea, UE trebuie să se asigure că pieţele internaţiona- 

le sunt deschise şi echitabile şi că relaţiile comerciale se bazează pe un cadru re- 

glementat la nivel internaţional. UE va promova: 

•          dimensiunea externă a diverselor politici interne (ex. energie, 



168  

transport, agricultură, cercetare şi dezvoltare) 
 

•          comerţul şi coordonarea la nivel internaţional a politicilor macro- 

economice 

•          participarea fermă şi eficientă în forurile internaţionale, cum ar 

fi G20, pentru a contribui la elaborarea viitoarei ordini economice mondiale. 

De asemenea, UE doreşte să stabilească relaţii strategice cu economiile 

emergente, pentru a discuta aspecte de interes comun, pentru a promova coopera- 

rea în materie de reglementare şi pentru a găsi soluţii la probleme bilaterale. În acest 

context, Comisia a prezentat, în noiembrie 2010, o nouă strategie comercială. 

 
 
 
 
 
 

Obiective majore Europa 2020 
 
 
 

1. Ocuparea forţei de muncă 
 

•       rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cu vâr- 

ste cuprinse între 20 şi 64 de ani 

2. Cercetare, dezvoltare şi inovare 
 

•       un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 
 

3% din PIB-ul UE 
 

3. Schimbări climatice şi de energie 
 

•       reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 
 

30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990 
 

•       creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% 
 

•       creşterea cu 20% a eficienţei energetice 
 

4. Educaţie 
 

•       reducerea abandonului şcolar la sub 10% 
 

•       creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare 

în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani 

5. Sărăcie şi excluziune socială 
 

•       reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care 

suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale 
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Europa 2020 în România 
 
 
 

Recomandări specifice fiecărei ţări 
 

 
 

În funcţie de situaţia economică a fiecărei ţări în parte, Uniunea Europeană 

a elaborat un set de reglementări specific, reglementări care au în vedere posibili- 

tatea de atingere a dezvoltării economice atât pentru fiecare stat în parte, cât şi 

atingerea tuturor indicatorilor la nivel agregat pentru întreaga zonă economică eu- 

ropeană. Aceste recomandări sunt adaptate la problemele specifice cu care se con- 

fruntă statul membru şi să acopere o gamă largă de subiecte: situaţia finanţelor 

publice, reforme ale sistemelor de pensii, măsuri pentru a crea locuri de muncă şi de 

a combate şomajul, educaţia şi provocările în inovare etc. Adoptarea finală de 

recomandări specifice fiecărei ţări elaborate de Comisie se face la cel mai înalt ni- 

vel, de către liderii naţionali, în Consiliul European. 

 
 

Recomandările propuse pentru România 2012 
 

 
 

După doi ani de declin, PIB real în România se estimează a fi crescut în 2011 

cu 0,5– 2%. Pentru anul 2012, pe partea din spate a unei încetiniri în Europa, creş- 

terea este de aşteptat să încetinească la 1,4%; creşterea cererii interne se progno- 

zează a fi motorul principal al creşterii economice şi investiţiilor; susţinută de îm- 

bunătăţirea absorbţiei fondurilor europene, este de aşteptat să joace un rol-cheie 
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în 2012-2013. 
 

România trebuie să pună în practică o politică economică cu un accent spe- 

cial pe măsuri de reformă structurală; se vizează îmbunătăţirea funcţionării pieţei 

muncii şi a creşterii potenţialului economic. Concomitent, se va pune accent pe 

continuarea consolidării fiscale, reforma administraţiei fiscale şi îmbunătăţirea 

managementului financiar public şi de control, precum şi pe stabilitatea financia- ră, 

precum şi a pieţelor financiare de reformă. 

Bugetul României pentru anul 2012 a fost unul adecvat pentru a atinge un 

deficit de sub 3% din PIB în termeni ESA. 

Situaţia sectorul bancar românesc a rămas una bună, în pofida deteriorării 

cursului monedei naţionale pe durata anului 2013. 

Referitor la obiectivele naţionale urmărite în cadrul strategiei Europa 2020, 

România a înregistrat progrese limitate în 2011. Sectorul care trebuie susţinut cel 

mai mult este cel care vizează investiţiile în cercetare şi dezvoltare, rata de ocupa- re, 

rata de părăsire timpurie a şcolii şi numărul de persoane expuse riscului de să- răcie 

sau excluziune. România trebuie să îşi intensifice eforturile pentru accelera- rea 

corelării economiei naţionale cu obiectivele strategiei Europa 2020. 

 
 

Prezentare generală a recomandărilor 
 

 
 

Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Decizia 2009/459/CE, astfel 

cum a fost modificată prin Decizia 2010/183/EU, împreună cu măsurile prevăzute 

în Decizia 2011/288/EU şi specificate mai detaliat în memorandumul de înţelegere 

din 23 iunie 2009 şi ulterior acesteia suplimente, şi în Memorandumul de înţele- 

gere din 29 iunie 2011 şi în completările ulterioare. 

 
 

Programul Naţional de Reforme 
 

 
 

Toate  statele  membre  s-au  angajat  în  implementarea  strategiei  Europa 
 

2020. Fiecare ţară are propriile realităţi şi circumstanţe economice şi transpune 

obiectivele generale ale UE în obiective naţionale în Programul Naţional de Re- 

formă – un document care prezintă politicile ţării şi măsuri pentru a susţine creş- 

terea economică şi locuri de muncă şi pentru a atinge obiectivele Strategiei Europa 

2020. 
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Indicatori macroeconomici 
 
 
 

Rata de angajare a populaţiei active 
 

Ţinta naţională: 70% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani să 
 

aibă un loc de muncă 
 

Ţinta europeană: 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani să 
 

aibă un loc de muncă 
 

Rata de angajare a populaţiei active se calculează prin raportarea numărul 

persoanelor angajate la numărul total de persoane cu aceeaşi categorie de vârstă. 

 
 

Cheltuieli pentru cercetare şi dezvoltare 
 

Ţinta naţională: 2% din PNB 
 

Ţinta europeană: 3% din PNB 
 

 
 

Reducerea poluării cu emisii de gaze 
 

Ţinta naţională: reducerea cu 19% (faţă de anul de referinţă 2005) 
 

Ţinta europeană: reducerea cu 20% (faţă de anul de referinţă 1990) 
 

 
 

Energii regenerabile 
 

Ţinta naţională: creşterea cu 24% a consumului de energii regenerabile 
 

Ţinta europeană: creşterea cu 20% a consumului de energii regenerabile 



172  

Nivel primar de educaţie în şcoli 
 

Ţinta naţională: scăderea nivelului de abandon şcolar sub 11,3% din numă- 

rul total al copiilor din ciclul primar de învăţământ 

Ţinta europeană: scăderea nivelului de abandon şcolar sub 10% din numă- 

rul total al copiilor din ciclul primar de învăţământ 

 
 

Creşterea nivelului de educaţie superioară 
 

Ţinta naţională: cel puţin 26,7% din totalul populaţiei cu vârste cuprinse în- 

tre 30-34 de ani să îşi finalizeze studiile liceale şi/sau superioare 

Ţinta europeană: cel puţin 26,7% din totalul populaţiei cu vârste cuprinse 

între 30-34 de ani să îşi finalizeze studiile liceale şi/sau superioare 

 
 

Scăderea nivelului populaţiei expusă riscului şi sărăciei 
 

Ţinta naţională: scăderea cu 580.000 de persoane a nivelului populaţiei ex- 

pusă riscului şi sărăciei 

Ţinta europeană: scăderea cu 20.000.000 de persoane a nivelului populaţi- 

ei expusă riscului şi sărăciei 
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Obiective 
de dezvoltare economică 

şi socială propuse 
pentru 

Hârlău 2020 
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Dezvoltarea durabilă a oraşului se va axa pe cele 4 coordonate princi- 

pale ale Strategiei Europa 2020 şi anume: 

 
 

1. Ocuparea forţei de muncă 
 

• rată de ocupare a forţei de muncă de 75% în rândul populaţiei cu vârste cu- 

prinse între 20 şi 64 de ani 

2. Cercetare, dezvoltare şi inovare 
 

•   un nivel al investiţiilor publice şi private în cercetare şi dezvoltare de 3% din 
 

PIB-ul UE 
 

3. Schimbări climatice şi energie 
 

• reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în 

condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990 

•   creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% 
 

•   creşterea cu 20% a eficienţei energetice 
 

4. Educaţie 
 

•   reducerea abandonului şcolar la sub 10% 
 

• creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rân- 

dul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani 

5. Sărăcie şi excluziune socială 
 

•   reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă 
 

sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale 
 

 
 

Astfel, Strategia Europa 2020 reprezintă un element central conceptual al 

întregii noastre strategii de dezvoltare – respectiv Hârlău 2020, prin obiectivele şi 

proiectele pe care ni le propunem pentru comunitatea noastră urmărind atingerea 

parţială a obiectivelor europene, fiind astfel aproape de cetăţenii comunităţii, dar 

şi la unison cu dezvoltarea complexă europeană, pornind de la ceea ce suntem şi 

tinzând către ceea ce ne dorim să devenim. 
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Obiectivul general: 
 

Crearea unui oraş mic atractiv şi frumos 
 

atât din perspectivă economică, cât şi socială 
 
 
 

Obiective specifice: 
 

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul 

oraşului Hârlău în vederea creşterii numărului de locuri de muncă 

Proiectul 1.1. - Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri 

Proiectul 1.2. - Crearea unei campanii de marketing pentru atragerea investiţiilor 
 

străine în localitate 
 

Proiectul 1.3. - Bursa de mărfuri şi servicii economice Hârlău – on-line pentru me- 

diul de afaceri local 

Proiectul 1.4. - Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală public – 

privat format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administraţiei publice 

locale 

 
 

Obiectivul specific 2: Crearea unei administraţii publice locale mai 

apropiate de cetăţean şi de necesităţile acestuia 

Proiectul 2.1. - Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru administra- 
 

ţia publică locală 
 

Proiectul 2.2. - Creşterea nivelului de pregătire a personalului din administraţia 

publică locală 

Proiectul 2.3. - Apropierea Primăriei de cetăţenii comunităţii prin servicii eficiente 

către populaţie prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Pri- 

măriei Hârlău 

 
 

Obiectivul specific 3: Sprijinirea dezvoltării sectorului 
 

ne-guvernamental pentru dezvoltarea societăţii civile în vederea 

creşterii numărului de locuri de muncă 

Proiectul 3.1. - Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse pentru dezvoltarea 

mediului de ONG 

Proiectul 3.2. - Crearea unui Consorţiu de dezvoltare socială locală public – privat 
 

format din reprezentanţii sectorului ONG şi cei ai administraţiei publice locale 
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Obiectivul specific 4: Sprijinirea dezvoltării utilizării energiilor 

regenerabile şi creşterea eficienţei energetice 

Proiectul 4.1. - Sprijinirea dezvoltării surselor alternative de energie atât în secto- 

rul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individuale cât şi la nivelul agen- 

ţilor economici 

Proiectul 4.2. - Sprijinirea investiţiilor în energii regenerabile 
 

 
 

Obiectivul specific 5: Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 

Proiectul 5.1. - Reţele de utilităţi – apă, gaz, canalizare, iluminat public 

Proiectul 5.2. - Reabilitare şi modernizare străzi - Logofăt Tăutu, Dealul Viilor, 

Munteni 

Proiectul 5.3. - Şoseaua de centură a oraşului Hârlău 
 

Proiectul 5.4. - Reabilitarea tramei stradale în oraşul Hârlău 
 

Proiectul 5.5. - Modernizare iluminat public în oraşul Hârlău şi Pârcovaci 
 

Proiectul 5.6. - Modernizare Piaţa agroalimentară Hârlău 
 

Proiectul 5.7. - Locuinţe ANL - 80 apartamente 

Proiectul 5.8 -Reabilitare/modernizarea/ extinderea /dotarea infrastructurii de 

servicii sociale fara componenta rezidentiala 

 

 
 

Obiectivul specific 6: Investiţia verde pentru un oraş de viitor 

Proiectul 6.1. - Reorganizarea, modernizarea şi înfiinţarea de noi parcuri şi spaţii 

verzi 

Proiectul 6.2. - Reorganizarea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii 
 

 
 

Obiectivul specific 7: Investiţii durabile pentru cultură şi sănătate 
 

Proiectul 7.1. - Sala de spectacole a oraşului Hârlău 
 

Proiectul 7.2. - Modernizare Stadion 
 

Proiectul 7.3. - Grădiniţa cu Program Normal 

Proiectul 7.4. - Baza de agrement în oraşul Hârlău 

Proiectul 7.5. - Sala de sport pentru oraşul Hârlău 

Proiectul 7.6. - Restaurarea, conservarea, protejarea si dezvoltarea patrimoniului 

natural si cultural 

 

Obiectivul specific 8: Campanie integrată de promovare a oraşului şi 

atragere de investiţii străine 

Proiectul 8.1. - Crearea unui brand – turistic şi economic axat pe istoria localităţii 
 

şi pe tradiţia viticolă a zonei 
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Proiectul 8.2. - Ghid turistic şi de investiţii în zona promovând tradiţia viticolă 

Proiectul 8.3. - Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale si internaţionale 

Proiectul 8.4. - Crearea unui sistem centralizat de publicitate imobiliară 

Proiectul 8.5. - Portal Hârlău business 

Proiectul 8.6. - Portal Hârlău ONG 
 

Proiectul 8.7. - Organizare spectacole şi evenimente publice 
 

Proiectul 8.8. - Formaţiile culturale locale 
 

 
 

Obiectivul specific 9: Creşterea numărului de tineri care termină 

şcoala şi creşterea nivelului academic al acestora 

Proiectul 9.1. - Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – centru resurse şi 

instruire în cadrul primăriei 

Proiectul 9.2. - Programe în şcoli de reducere a abandonului şcolar – centru resur- 

se şi instruire în cadrul Primăriei 

Proiectul 9.3. - Program social „Părinţii şi şcoala pentru reducerea abandonului 
 

şcolar” – Centru resurse şi instruire în cadrul Primăriei 
 

 
 

Obiectivul specific 10: Reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale 

Proiectul 10.1. - Reconversia populaţiei cu vârsta de 50-60 ani – Centru resurse şi 

instruire în cadrul Primăriei 

Proiectul 10.2. - Proiecte de incluziune socială pentru rromi 
 

Proiectul 10.3. - Sprijinirea întreprinderilor sociale – pentru reducerea nivelului de 

sărăcie 

Proiectul 10.4. - Proiecte de incluziune socială pentru populaţia marginalizată da- 

torită sărăciei 

 
 

Obiectivul specific 11: Creşterea nivelului cercetării în ştiinţele sociale 
 

şi economice, precum şi la nivel de industrie 
 

Proiectul 11.1. – Dezvoltarea sectorului social şi economic prin pârghii concrete de 

influenţă a îmbunătăţirii vieţii 

Proiectul 11.2 – Sprijinirea firmelor pentru realizarea de investiţii în cercetare - 

dezvoltare 
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Detalierea obiectivelor şi a proiectelor propuse 

pentru atingerea acestora 

 
 

Obiectivele fixate reprezintă ceea ce ne propunem să atingem în domeniul 

dezvoltării durabile pentru perioada 2013-2020, în timp ce proiectele propuse sunt 

mijloacele concrete şi pârghiile pe care le vom utiliza pentru atingerea acestora. Sunt 

proiecte fundamentale pentru oraşul nostru care urmează să fie îndeplinite fie din 

surse directe din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunităţii, fie din surse 

guvernamentale, fie din proiecte realizate pe fonduri europene pe care le vom ac- 

cesa în perioada imediat următoare. 
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Obiectivul general 
 

Crearea unui oraş mic atractiv şi frumos 
 

atât din perspectivă economică, cât şi socială 
 
 
 

Obiectivul general reprezintă scopul către care converg toate obiectivele şi 

proiectele specifice şi implicit toate proiectele pe care ne propunem să le definiti- 

văm. Sistemul fondurilor europene va reprezenta un element central în accesarea 

acestora, întrucât reprezintă un efor financiar moderat pentru comunitate. Reali- 

zarea acestora în conformitate cu obiectivele Europa 2020 este de natură a creşte 

şansele de accesare şi implicit de atragere a acestor disponibilităţi financiare exis- 

tente pentru soluţionarea unor necesităţi ale comunităţii. 

Perioada propusă pentru atingerea obiectivului general este 2020. 
 

 
 

Obiective specifice 
 

 
 

Obiectivele specifice sunt, de fapt, o defalcare a obiectivelor generale pe ca- 

tegorii de interes, prin proiecte dedicate, toate convergând către atingerea obiecti- 

vului general şi anume: crearea unui oraş mic atractiv şi frumos atât din perspecti- 

vă economică, cât şi socială. 

 
 

Obiectivul specific 1: Dezvoltarea mediului de afaceri la nivelul 

oraşului Hârlău în vederea creşterii numărului de locuri de muncă 

 
 

Proiectul 1.1. - Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse 

pentru dezvoltarea mediului de afaceri 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2016 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
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Perioada de implementare: 2013-2016 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Mediul de afaceri reprezintă motorul de dezvoltare al oricărei comunităţi, fi- 

ind singurul capabil să producă plus valoare. Mediul de afaceri la nivelul comuni- 

tăţii, deşi este bine reprezentat, încă mai prezintă un puternic potenţial de dezvol- 

tare, dar potenţialii oameni de afaceri sunt dominaţi încă de o doză de scepticism. 

Scopul centrului este de a prezenta o imagine realistă despre organizarea unei afa- 

ceri şi de a oferi consultanţă gratuită acestor noi întreprinderi. 

Vom organiza astfel, la nivelul centrului, sesiuni de informare pentru start- 

up. La aceste sesiuni gratuite vor putea participa posibili agenţi economici, care au o 

idee de afaceri şi care nu ştiu de unde să pornească la punerea acesteia în practi- 

că. 
 

Sesiunile vor prezenta contextual general de afaceri la nivel european pe de 

o parte, dar şi la nivel naţional, pe de altă parte. 

Totodată, în cadrul acestor sesiuni de informare se vor prezenta paşii con- 

creţi pentru începerea unei afaceri, ce este un plan de afaceri şi cum anume înre- 

gistrăm o firmă la Registrul Comerţului. Vom estima costurile de înfiinţare, pre- cum 

şi costurile de funcţionare pe durata unui an, pentru un agent economic. 

Planurile de afaceri pentru firme noi vor fi o activitate concretă în cadrul 

centrului, fiind realizate de către experţi din cadrul acestuia împreună cu benefici- 

arii. Se vor analiza ideile de afaceri, potenţialul acestora, cele mai fezabile surse de 

finanţare, piaţa ţintă a produselor şi a serviciilor care se vor realiza sau presta, mo- 

dul de atingere a clienţilor precum şi campaniile de marketing necesare. Se va ana- 

liza concurenţa, punctele tari şi punctele slabe ale acesteia şi se va realiza mesajul 

campaniei astfel încât să permită buna poziţionare pe piaţă pentru atingere scopu- 

rilor propuse. 

Toate firmele locale vor fi promovate prin intermediul bursei de mărfuri 
 

realizate la nivelul oraşului precum şi prin intermediul mecanismelor de promova- 

re ale Primăriei pentru susţinerea dezvoltării mediului antreprenorial. 

Beneficii estimate: 
 

Crearea centrului va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri lo- 

cal, o bună interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, 

creşterea numărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului 
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de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al în- 

tregii comunităţi. 

 
 

Proiectul 1.2. - Crearea unei campanii de marketing pentru atra- 

gerea investiţiilor străine în localitate 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi se poate atinge numai prin dezvolta- 

rea tuturor afacerilor individuale la nivelul acesteia. 

Pentru orice comunitate însă, un puternic factor de dezvoltare îl reprezintă 

atragerea investiţiilor străine, care au marele avantaj de a aduce un flux nou de 

numerar la nivelul comunităţii, venituri pentru o parte din populaţia locală, taxe şi 

impozite la bugetul local. 

Angajarea şi implicit salariile acordate populaţiei locale au un dublu rol: re- 

duc şomajul şi implicit cresc nivelul de trai general pe de o parte şi pe de altă parte 

asigură o creştere a masei monetare pentru cheltuieli curente şi de investiţii la ni- 

velul populaţiei locale, ceea ce conduce la o creştere a consumului local de bunuri 

şi de servicii şi implicit la dezvoltarea unor afaceri colaterale. 

În aceste condiţii, un accent important la nivelul strategiei noastre va fi pus 

pe atragerea investiţiilor străine la nivelul comunităţii locale. 

Pentru atingerea acestui deziderat vom realiza şi derula o amplă campanie 

de marketing, dedicată atragerii investiţiilor străine. 

Baza campaniei, sau elementul central al acestei promovări, va fi implicarea 
 

Primăriei şi a Consiliului Local în acordarea de facilităţi pentru investitorii străini 
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şi în a face implicit mai uşoară dezvoltarea de afaceri de către aceştia. 
 

Vom înfiinţa la nivelul Primăriei un departament de atragere a investiţiilor 

străine, format din specialişti existenţi deja la nivelul acesteia, precum: economic, 

juridic, cadastru, dar care vor trata cu prioritate investiţiile străine care prezintă 

interes pentru comunitatea noastră. 

Campania va fi axată pe crearea unui portal de atragere a investiţiilor străi- 

ne în care vom prezenta zona, facilităţile acesteia, costurile terenurilor, posibile 

oportunităţi de afaceri, facilităţi acordate de Primărie, activitatea viitorului depar- 

tament de atragere a investiţiilor străine, precum şi alte informaţii utile care pot fi 

de interes pentru un investitor străin. Portalul va fi realizat în limba engleză, va fi 

interactiv şi va permite o bună promovare către exteriorul ţării. 

Mediatizarea acestuia se va realiza prin diversele Centre ale Comisiei Euro- 

pene, direct către Comisia Europeană prin intermediul Reprezentanţei Comisiei 

Europene în România, precum şi direct către Camere de Comerţ şi Industrie din 

străinătate. 

Vom realiza misiuni economice de promovare a comunităţii locale, cu oa- 

meni de afaceri din comunitate precum şi cu experţi în promovarea şi dezvoltarea de 

afaceri. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va conduce la creşterea numărului de investiţii străine în localita- 

te, dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o buna interacţionare între 

administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de 

muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a an- 

gajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 
 
 

Proiectul 1.3. - Bursa de mărfuri şi servicii economice Hârlău – 
 

on-line pentru mediu de afaceri local 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
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Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Se va realiza on-line, pe pagina de internet a Primăriei, în cadrul unei secţi- 

uni speciale, şi anume Bursa de mărfuri şi servicii economice Hârlău – on-line 

pentru mediu de afaceri local. 

Reprezintă un soft informatic dedicat, unde agenţii economici vor putea in- 

troduce oferta proprie de bunuri şi de servicii. Va fi deschisă nu numai pentru agenţii 

economici înregistraţi ca atare, ci şi pentru producătorii individuali din lo- calitate, 

dar şi din comunităţile imediat limitrofe, care se vor putea înscrie pe baza 

certificatului de producător eliberat de către primăriile locale. 

În felul acesta vom putea face cunoscută oferta locală de bunuri şi de servi- cii 

la nivel naţional şi vom putea oferi posibilitatea micilor producători locali să îşi 

comercializeze produsele şi serviciile la cel mai bun preţ. 

Vom realiza o secţiune dedicate produselor eco – realizate la nivelul comu- 

nităţilor vizate, întrucât acestea sunt cele mai căutate şi mai bine comercializate 

atât la nivel naţional cât şi european. 

Înscrierea producătorilor sau a prestatorilor de servicii se va face gratuit, pe 
 

baza unei cereri depuse la registratură. 
 

Totodată, baza de date va include şi prestatorii individuali de servicii – gen 

electrician, instalator, mecanic etc., meserii foarte căutate pentru micile gospodării 

şi unde în prezent prestatorii de astfel de servicii sunt mai greu de identificat. 

Astfel, bursa va realiza o mediere între oferta de bunuri şi de servicii şi cere- 

rea de bunuri şi de servicii, on-line, întrucât este cel mai căutat mijloc de promova- 

re şi de informare. 

Înscrierea şi procesarea gratuită se vor realiza întrucât Primăria doreşte să 
 

se implice şi să sprijine comunitatea locală în dezvoltarea de afaceri. 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o bună 

interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea 

numărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salari- 
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zare şi de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii co- 

munităţi. 

 
 

Proiectul 1.4. - Crearea unui Consorţiu de dezvoltare economică 

locală public – privat format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei 

ai administraţiei publice locale 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Realizarea unui Consorţiu de dezvoltare economică locală public – privat 

format din reprezentanţii mediului de afaceri şi cei ai administraţiei publice locale 

vine pe linia deschisă de bursa locală de bunuri şi de servicii, în scopul apropierii 

administraţiei de cetăţeni. 

Se va realiza un cadru de dialog social între administraţia publică locală pe de 

o parte şi reprezentanţii mediului privat de afaceri pe de altă parte, cadru care va 

avea ca principal obiectiv identificarea necesităţilor reale cu care se confruntă 

aceştia, problemele locale pe care le întâmpină în dezvoltarea de afaceri şi identifi- 

carea pârghiilor prin care administraţia locală poate interveni pentru crearea unui 

cadru de afaceri mai facil pentru firmele locale. 

Totodată, centrul de consultanţă realizat în cadrul Primăriei, prin experţii săi, 

va participa la aceste întruniri pentru a prezenta periodic oferta de finanţări 

nerambursabile existente pentru mediul de afaceri, realizând astfel o informare 

periodică. În acest fel, toţi cei interesaţi vor primi constant informări şi vor avea 

acces direct la consultanţă, pentru a creşte posibilitatea acestora de accesare a fon- 

durilor europene. 
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Administraţia locală va sprijini acest efort al firmelor prin facilitarea obţine- 

rii de certificate fiscale necesare, prin facilitarea obţinerii autorizaţiilor de con- 

strucţii precum şi a oricăror servicii care intră în sarcina administraţiei şi de care 

aceştia au nevoie pentru a putea accesa astfel de fonduri. 

În cadrul acestor consorţii se vor realiza întruniri între reprezentanţii medi- 
 

ului de afaceri local şi potenţialii investitori străini în care se vor putea cunoaşte şi 

unde se vor putea realiza contracte de colaborare, în beneficiul final al întregii co- 

munităţi. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri local, o bună 

interacţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea 

numărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salari- 

zare şi de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii co- 

munităţi. 

 
 

Obiectivul specific 2: Crearea unei administraţii publice locale mai 

apropiate de cetăţean şi de necesităţile acestuia 

 
 

Proiectul 2.1. - Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse 

pentru administraţia publică locală 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Pregătirea continuă a personalului din administraţia publică locală repre- 

zintă un deziderat al strategiei Europa 2020 pentru comunitatea noastră, persona- 
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lul acesta fiind de fapt interfaţa reală între administraţie şi cetăţeni, indiferent da- 

că vorbim de cetăţenii comunităţii, mediul de afaceri sau de sectorul ne- 

guvernamental. 

Priorităţile urmărite vor fi formarea continuă a personalului, precum şi spe- 

cializarea acestuia şi instruirea în ceea ce priveşte: 

-          comunicarea şi relaţiile publice; 
 

-          utilizarea calculatorului şi a tehnicii de calcul; 
 

-          limbile străine; 
 

-          specializare în domenii concrete de activitate, precum: economic, ju- 

ridic, social, psihologic, mediu. 

Centrul de consultanţă şi de resurse pentru administraţia publică locală va 

fi o structură creată în cadrul Primăriei, în zona departamentului Contabilitate – 

Resurse umane. 

Pentru finanţarea centrului vom realiza proiecte de finanţare pe axele de re- 

surse umane pe de o parte, precum şi pe cele aferente dotării administraţiei publi- 

ce pe de altă parte. Vom încerca crearea unui centru zonal de resurse şi de instruire 

pentru administraţia publică locală care să se adreseze primăriilor din judeţul Iaşi în 

principal, dar şi din judeţele Moldovei în secundar, în scopul realizării instruirii şi 

perfecţionării unui număr cât mai mare de funcţionari publici. În acest fel vom putea 

dezvolta un mecanism care va avea capacitatea să se şi auto-susţină pe ter- men 

mediu şi lung, dar şi să ofere instruire de calitate pentru personalul nostru. 

Prin aceste proiecte vom urmări dotarea întregii primării cu echipamente de 

calcul şi cu soft-uri de ultima generaţie, pentru a obţine atât randament, cât şi o 

posibilitate mai buna de a interacţiona cu cetăţenii. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive- 

lului şi a implicării personalului din administraţia publică locală, dezvoltarea indi- 

rectă a mediului de afaceri local, precum şi sectorul ne-guvernamental, o bună in- 

teracţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea nu- 

mărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi 

de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- tăţi. 
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Proiectul 2.2. - Creşterea nivelului de pregătire al personalului din 

administraţia publică locală 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene ne- 

rambursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Personalul din administraţia publică locală a comunităţii noastre este in- 

struit, în prezent putând face faţă cerinţelor cetăţenilor. Ceea ce ne dorim noi să 

realizăm pentru perioada imediat următoare şi totodată pe termen mediu şi lung este 

mai buna pregătire a acestuia pentru a putea face faţă cerinţelor viitoare ale 

cetăţenilor pe de o parte, dar şi ale agenţilor economici ai a sectorului ONG pe de 

altă parte. 

Totodată, atragerea de investiţii străine impune existenţa unui număr cât 
 

mai mare de funcţionari publici instruiţi în ceea ce înseamnă cunoaşterea unei 

limbi străine de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză, şi implicit 

un nivel optim de utilizare a calculatorului şi a tehnicii de calcul. 

În acest fel personalul va putea utiliza toate mecanismele pe care dorim să 

le dezvoltăm în sensul atragerii de investiţii străine, dar şi al dezvoltării durabile a 

comunităţii locale din perspectivă economică şi socială. 

Bursa de mărfuri precum şi portalul pentru atragerea investiţiilor străine 
 

vor fi realizate cu module facile de administrare, astfel încât personalul să poată fi 

instruit în exploatarea acestora, costurile de mentenanţă fiind astfel reduse. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive- 

lului şi a implicării personalului din administraţia publică locală, dezvoltarea indi- 

rectă a mediului de afaceri local, precum şi sectorul ne-guvernamental, o bună in- 
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teracţionare între administraţia publică locală şi mediul de afaceri, creşterea nu- 

mărului de locuri de muncă, reducerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi 

de beneficii a angajaţilor şi implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- tăţi. 

 
 

Proiectul  2.3.  -  Apropierea  Primăriei  de  cetăţenii  comunităţii 

prin servicii eficiente către populaţie prin implementarea unui sistem 

informatic integrat în cadrul Primăriei Hârlău 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Apropierea primăriei de cetăţenii comunităţii prin servicii eficiente către 
 

populaţie prin implementarea unui sistem informatic integrat în cadrul Primăriei 

reprezintă un deziderat care se va realiza prin corelarea cu Programul pentru creş- 

terea nivelului de pregătire a personalului din administraţia publică locală. 

În acest fel, personalul va fi instruit efectiv în exploatarea unui program in- 

formatic centralizat care va fi realizat de către Primărie. 

Realizarea aplicaţiei de management al documentelor, ca un sistem 

informatic integrat în cadrul Primăriei, va avea ca finalitate: 

•       Module interconectate central 
 

•       Documente uşor de urmărit / regăsit 
 

•       Activitate transparentă 
 

•       Cetaţeni multumiţi de rapiditatea răspunsului 
 

•       Comunicaţia cu aplicaţii similare (servicii, Prefectură, CJ) 
 

şi va oferi următoareale beneficii: 
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•       Creşterea calităţii serviciilor oferite 
 

•       Control registratură şi urbanism 
 

•       Transparenţa activităţii în Primărie 
 

•       Monitorizarea activităţii personalului 
 

•       Reducerea circulaţiei hârtiilor 
 

•       Nu necesită angajare de personal suplimentar 
 

•       Instalare şi configurare la sediul clientului 
 

•       Instruire administrator şi utilizatori 
 

•       Manuale electronice şi tipărite 
 

•       Service şi asistenţă în garanţie 
 

•       Service şi asistenţă post-implementare (contract) 
 

Pachetului de programe pentru administraţia publică locală va cuprinde: 
 

-          Calcimp – program pentru calculul impozitelor şi taxelor 
 

-          Casierie – program pentru urmărirea plăţilor 
 

-          Execuţie   bugetară   –   program   pentru   contabilitatea   specifică 
 

unităţilor bugetare şi urmărirea realizării şi execuţiei bugetului local 
 

-          Gestiune bugetară – program pentru urmărirea mijloacelor fixe şi a 

materialelor 

-          Registru agricol – program pentru urmărirea datelor din registrul 

agricol şi a elementelor referitoare la Legea 1 şi Legea 18 – situaţia proprietăţii 

asupra pământului 

-          Populaţie  şi  stare  civilă  –  program  pentru  urmărirea  situaţiei 

populaţiei – identificare, stare civilă, acte 

-          Salarii – program pentru realizarea salariilor, configurat pe specificul 

instituţiilor subordonate APL (primării, instituţii de învăţământ) 

-         Urbanism – urmărirea cererilor şi autorizaţiilor de construcţie şi 

urbanism 

-          Avize şi rapoarte – program pentru realizarea de raportări din datele 

culese în celelalte programe 

-          Venit minim garantat – program pentru calculul venitului minim 

garantat, conform Legii 416/2001 

-          Programe speciale – conforme cu specificităţile fiecărui client – apă, 

gaz, concesiuni etc. 
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Aplicaţiile trebuie să permită în acelaşi timp urmărirea de către primar a 

fluxului de documente, de la depunerea şi înregistrarea acestora la registratură şi 

până la soluţionarea cererii. O cerere odată introdusă în sistem nu poate fi extrasă, 

astfel încât în cazul unei reclamaţii a unui cetăţean se poate trasa fluxul 

documentului şi staţionările acestuia, putându-se identifica cu uşurinţă persoana 

responsabilă. Permite realizarea creşterii eficienţei activităţii Primăriei pe de o parte 

şi a transparenţei procedurilor faţă de cetăţeni pe de altă parte. 

Beneficii estimate: 
 

Programul va permite eficientizarea activităţii generale a Primăriei prin 

soluţionarea unor probleme specifice precum: 

-          calculul impozitelor şi taxelor, 
 

-          urmărirea plăţilor efectuate prin casierie, 
 

-          urmărirea realizării şi execuţiei bugetului local, 
 

-          urmărirea mijloacelor fixe şi a materialelor, 
 

-          urmărirea datelor din registrul agricol şi a elementelor referitoare la 
 

Legea 1 şi Legea 18 – situaţia proprietăţii asupra pământului, 
 

-          urmărirea situaţiei populaţiei – identificare, stare civilă, acte, 
 

-          urmărirea realizării salariilor, 
 

-          urmărirea cererilor şi autorizaţiilor de construcţie şi urbanism, 
 

-          calculul venitului minim garantat. 
 

Acest soft va permite eficientizarea activităţii Primăriei, pe de o parte, şi 

creşterea  transparenţei  în  relaţia  cu  publicul.  Toate  datele  necesare  acestui 

program vor fi încărcate de către specialişti din cadrul Primăriei, ca sarcină de 

serviciu, dar vor fi disponibile pentru public, putând fi oferite oricând solicitanţilor 

în condiţiile legii, de către oricare funcţionar acreditat din Primărie, chiar dacă nu 

este specialist în domeniu. Punerea datelor la dispoziţia celor interesaţi devine o 

simpla listare, evitând situaţiile clasice din comune, unde nimeni nu poate da 

informaţia dacă lipseşte persoana responsabilă. 

Programul va permite primarului urmărirea în timp real a tuturor sectoarelor 

Primăriei, ducând astfel la creşterea eficienţei în toate sectoarele acesteia. 
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Obiectivul specific 3: Sprijinirea dezvoltării sectorului ne- 

guvernamental pentru dezvoltarea societăţii civile în vederea creşterii 

numărului de locuri de muncă 

 
 

Proiectul 3.1. - Crearea unui centru de consultanţă şi de resurse 

pentru dezvoltarea mediului de ONG 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2016 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2016 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Pregătirea continuă a personalului din sectorul ONG reprezintă un dezide- rat 

al strategiei Europa 2020 pentru comunitatea noastră, personalul acesta fiind de 

fapt cel care va conduce, prin munca prestată în folosul sectorului ne- 

guvernamental, la dezvoltarea societăţii civile, la creşterea nivelului de trai şi im- 

plicit la combaterea sărăciei. Totodată, activitatea sectorului ne-guvernamental va 

conduce, prin acţiuni concrete iniţiate de Primărie şi susţinute în solidar, la redu- 

cerea abandonului şcolar, prin atingerea a două axe şi anume: 

-          creşterea nivelului de conştientizare a părinţilor pentru a-i determina 

să continue educaţia copiilor; 

-          creşterea nivelului de conştientizare a copiilor, prin prezentarea im- 

portanţei studiului, prin modele de succes care au reuşit în viaţă prin intermediul 

şcolii conducând în final la dezvoltarea interesului pentru instruire şi implicit pen- 

tru pregătire, reducerea abandonului şcolar prin creşterea interesului copiilor pen- 

tru învăţare şi pentru finalizarea nu numai a şcolii obligatorii, dar şi a studiilor su- 

perioare ca pârghie de deschidere spre un viitor mai bun şi pentru atingerea unui 

nivel mai bun de salarizare. 
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Priorităţile urmărite vor fi formarea continuă a personalului precum şi spe- 

cializarea acestuia şi instruirea în ceea ce priveşte: 

-          comunicarea şi relaţiile publice; 
 

-          utilizarea calculatorului şi a tehnicii de calcul; 
 

-          limbile străine; 
 

-          accesarea de fonduri europene dedicate sectorului ONG în care aso- 

ciaţiile şi fundaţiile unde aceştia activează să se poată implica direct ca şi aplicanţi 

sau indirect ca şi parteneri în diverse proiecte sociale; 

-          specializare în domenii concrete de activitate precum: economic, ju- 

ridic, social, psihologic, mediu. 

Centrul de consultanţă şi de resurse pentru ONG va fi o structură creată în 

cadrul Primăriei, în zona departamentului Contabilitate – Resurse umane care va 

funcţiona în parteneriate directe cu organizaţiile ne-guvernamentale din zonă. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive- 

lului şi a implicării personalului din sectorul ONG, dar şi din administraţia publică 

locală, dezvoltarea directă a sectorul ne-guvernamental, precum şi a mediului de 

afaceri local, o bună interacţionare între sectorul ne-guvernamental, administraţia 

publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de muncă, redu- 

cerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi im- 

plicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

Proiectul 3.2. - Crearea unui Consorţiu de dezvoltare socială lo- 

cală public – privat format din reprezentanţii sectorului ONG şi cei ai 

administraţiei publice locale 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 
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Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Realizarea unui Crearea unui Consorţiu de dezvoltare socială locală public – 

privat format din reprezentanţii sectorului ONG şi cei ai administraţiei publice lo- 

cale vine pe linia deschisă de interesul primăriei în a sprijini dezvoltarea durabilă 

economică şi socială locală, în scopul apropierii administraţiei de cetăţeni. 

Se va realiza un cadru de dialog social între administraţia publică locală pe de 

o parte şi reprezentanţii mediului ne-guvernamental (ONG) pe de altă parte, cadru 

care va avea ca principal obiectiv identificarea necesităţilor reale cu care se confruntă 

aceştia, problemele locale pe care le întâmpină în dezvoltarea de proiec- te sociale şi 

identificarea pârghiilor prin care administraţia locală poate interveni pentru crearea 

unui cadru general mai facil pentru dezvoltarea sectorului ne- guvernamental în 

beneficiul final al întregii comunităţi. 

Totodată centrul de consultanţă realizat în cadrul Primăriei, prin experţii 

săi, va participa la aceste întruniri pentru a prezenta periodic oferta de finanţări 

nerambursabile existente pentru sectorul ne-guvernamental, realizând astfel o in- 

formare periodică. În aceste fel, toţi cei interesaţi vor primi constant informări şi vor 

avea acces direct la consultanţă, pentru a creşte posibilitatea acestora de acce- sare 

a fondurilor europene. 

Administraţia locală va sprijini acest efort al ONG-urilor prin facilitarea ob- 
 

ţinerii de certificate fiscale necesare, prin facilitarea obţinerii autorizaţiilor de con- 

strucţii precum şi a oricăror servicii care intră în sarcina administraţiei şi de care 

aceştia au nevoie pentru a putea accesa astfel de fonduri. 

În cadrul acestor consorţii se vor realiza întruniri între reprezentanţii medi- 

ului ONG şi alte ONG-uri din ţară şi din străinătate în care se vor putea cunoaşte şi 

unde se vor putea realiza contracte de colaborare, în beneficiul final al întregii co- 

munităţi. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite dezvoltarea durabilă a comunităţii prin creşterea nive- 

lului şi a implicării personalului din sectorul ONG, dar şi din administraţia publică 

locală, dezvoltarea directă a sectorul ne-guvernamental, precum şi a mediului de 

afaceri local, o bună interacţionare între sectorul ne-guvernamental, administraţia 

publică locală şi mediul de afaceri, creşterea numărului de locuri de muncă, redu- 
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cerea şomajului, creşterea nivelului de salarizare şi de beneficii a angajaţilor şi im- 

plicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

Obiectivul specific 4: Sprijinirea dezvoltării utilizării energiilor 

regenerabile şi creşterea eficienţei energetice 

 
 

Proiectul 4.1. - Sprijinirea dezvoltării surselor alternative de 

energie atât în sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării 

individual cât şi la nivelul agenţilor economici 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 2013-2020 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei. 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Creşterea eficienţei energetice reprezintă o prioritate atât pentru Uniunea 
 

Europeană cât şi pentru comunitatea noastră. 
 

În scopul atingerii acestui obiectiv, Primăria va acţiona pe mai multe sec- 

toare şi prin acţiuni complexe şi anume: 

-          realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a populaţiei 

pentru necesitatea şi importanta utilizării energiilor regenerabile, prin prezentarea 

nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor individuale pentru 

fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de energie prin instala- rea 

de panouri pe imobilele proprii; 

-          realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a agenţilor 

economici pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabile, prin 

prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor indivi- 

duale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de energie 
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prin instalarea de panouri pe sediile proprii sau pe halele de producţie ale acesto- 
 

ra; 
 

-          realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a sectorului 

ne-guvernamental pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabi- 

le, prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor 

individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de 

energie prin instalarea de panouri pe sediile proprii; 

-          realizarea de proiecte de finanţare pentru instalarea de astfel de pa- 

nouri solare pe sediul Primăriei pentru a reduce consumul de energie electrică pe 

de o parte, dar şi pentru a fi un exemplu de urmat de către cetăţeni, mediul de afa- 

ceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte; 

-          prezentarea către cetăţeni, mediul de afaceri şi către sectorul ONG pe 

de altă parte a tuturor surselor de finanţare existente care permit instalarea de ast- 

fel de sisteme de energii regenerabile şi acordarea de sprijin populaţiei în comple- 

tarea documentaţiei necesare pentru accesarea acestora; 

-          sprijinirea tuturor agenţilor economici care vor să dezvolte în zonă 

astfel de proiecte verzi, cum ar fi amplasarea de sisteme de eoliene, parcuri sau in- 

dividuale, zona fiind una prielnică pentru astfel de investiţii, atât din punct de ve- 

dere al hărţii zonelor de vânt, cât şi din perspectiva costurilor de achiziţie a terenu- 

rilor. 

 
 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite creşterea interesului pentru sursele alternative de 

energie atât în sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individual cât 

şi la nivelul agenţilor economici sau a sectorului ONG. Se va atinge astfel implicit 

şi dezvoltarea durabilă a comunităţii prin reducerea nivelului de cost al energiei 

electrice, ceea ce va conduce în final implicit şi la creşterea nivelului de trai al în- 

tregii comunităţi. 

 
 

Proiectul 4.2. - Sprijinirea investiţiilor în energii regenerabile 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 
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oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Creşterea eficienţei energetice reprezintă o prioritate atât pentru Uniunea 
 

Europeană cât şi pentru comunitatea noastră. 
 

În scopul atingerii acestui obiectiv, Primăria va acţiona pe mai multe sec- 

toare şi prin acţiuni complexe şi anume: 

-          sprijinirea tuturor agenţilor economici care vor să dezvolte în zonă 
 

astfel de proiecte verzi, cum ar fi amplasarea de sisteme de eoliene, parcuri sau in- 

dividuale, zona fiind una prielnică pentru astfel de investiţii, atât din punct de ve- 

dere al hărţii zonelor de vânt cât şi din perspectiva costurilor de achiziţie a terenu- 

rilor. 
 

-          cetăţeni, mediul de afaceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte; 
 

-          prezentarea către cetăţeni, mediul de afaceri şi către sectorul ONG pe 

de altă parte a tuturor surselor de finanţare existente care permit instalarea de ast- 

fel de sisteme de energii regenerabile şi acordarea de sprijin populaţiei în comple- 

tarea documentaţiei necesare pentru accesarea acestora; 

-          realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a populaţiei 

pentru necesitatea şi importanta utilizării energiilor regenerabile, prin prezentarea 

nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor individuale pentru 

fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de energie prin instala- rea 

de panouri pe imobilele proprii; 

-          realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a agenţilor 

economici pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabile, prin 

prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor indivi- 

duale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de energie 

prin instalarea de panouri pe sediile proprii sau pe halele de producţie ale acesto- ra; 
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-          realizarea de campanii de informare şi de conştientizare a sectorului 

ne-guvernamental pentru necesitatea şi importanţa utilizării energiilor regenerabi- 

le, prin prezentarea nu numai a avantajelor globale, ci în primul rând a avantajelor 

individuale pentru fiecare gospodărie, cum ar fi reducerea consumului lunar de 

energie prin instalarea de panouri pe sediile proprii; 

-          realizarea de proiecte de finanţare pentru instalarea de astfel de pa- 

nouri solare pe sediul Primăriei pentru a reduce consumul de energie electrică pe 

de o parte, dar şi pentru a fi un exemplu de urmat de către cetăţeni, mediul de afa- 

ceri şi de către sectorul ONG pe de altă parte. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite creşterea interesului pentru sursele alternative de 

energie atât în sectorul public cât şi privat, atât la nivel de gospodării individuale 

cât şi la nivelul agenţilor economici sau a sectorului ONG. Se va atinge astfel impli- 

cit şi dezvoltarea durabilă a comunităţii prin reducerea nivelului de cost al energiei 

electrice, ceea ce va conduce în final implicit şi la creşterea nivelului de trai al în- 

tregii comunităţi. 

 
 
 
 

Obiectivul specific 5: Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii 
 

 
 

Proiectul 5.1. – Reţele de utilităţi – apă, gaz, canalizare, iluminat 

public 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 



197  

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară modernizarea şi reabi- 

litarea reţelelor de utilităţi publice precum apă, gaz, canalizare cât şi pentru ilumi- 

nat public. 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa- 

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem să atingem ceea 

ce ne propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atra- 

gerea de proiecte europene pentru infrastructură. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite reabilitarea reţelelor de utilităţi publice la nivelul în- 

tregii comunităţi, atât pentru apă, gaz, canalizare, cât şi pentru iluminat public. 

Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de trai al în- 

tregii comunităţi. 

 
 

Proiectul 5.2. - Reabilitare şi modernizare străzi Logofăt Tăutu, 

Dealul Viilor, Munteni 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre este absolut necesară modernizarea şi reabi- 
 

litarea străzilor Logofăt Tăutu, Dealul Viilor, Munteni. 
 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa- 

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem atinge ceea ce ne 

propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea 

de proiecte europene pentru infrastructură. 
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Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite reabilitarea şi modernizarea străzilor Logofăt Tăutu, 

Dealul Viilor, Munteni. Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşte- 

rea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

Proiectul 5.3. - Şoseaua de centură a oraşului Hârlău 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Devierea traficului greu pe o şosea de centură este un element imperativ 

pentru dezvoltarea urbană a oraşului. Proiectul va permite realizarea şoselei de 

centură a oraşului, care va conduce la devierea traficului greu, la reducerea poluă- rii 

urbane şi implicit la creşterea valorilor imobiliare a terenurilor şi a imobilelor care 

erau amplasate atât în zone vechiului drum pentru trafic greu, cât şi în zona viitoarei 

şosele de centură. 

În prezent traficul greu trece prin oraş, ceea ce conduce la o puternică polu- 

are atât ambientală cu gaze de eşapament cât şi fonică, perturbând viaţa şi activita- 

tea în aceste zone. Devierea traficului greu pe o şosea de centură dedicată va con- 

duce la creşterea valorii economice a fostului traseu prin oraş, unde se vor putea 

dezvolta noi afaceri, gen magazine, cafenele stradale, zone comerciale sau de pres- 

tare de servicii către populaţie sau către agenţii economici. 

Totodată realizarea şoselei de centură va permite iniţierea şi dezvoltarea de 

afaceri specifice în zona acesteia, precum spaţii de depozitare, zone industriale dar 

şi prestări de servicii de tip fast-food şi staţii de alimentare cu carburant. 
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Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite realizarea şoselei de centură a oraşului, care va condu- 

ce la devierea traficului greu, la reducerea poluării urbane şi implicit la creşterea 

valorilor imobiliare a terenurilor şi a imobilelor care erau amplasate atât în zone 

vechiului drum pentru trafic greu cât şi în zone viitoarei şosele de centură. Realiza- 

rea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de trai al întregii 

comunităţi. 

 
 

Proiectul 5.4. - Reabilitarea tramei stradale în oraşul Hârlău 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre este absolut reabilitarea tramei stradale la 

nivelul întregii comunităţi. 

Pentru implementarea acestui proiect se vor realiza documentaţiile necesa- 

re şi se vor actualiza acolo unde deja există, astfel încât să putem atinge ceea ce ne 

propunem fie din fonduri proprii, fie din surse guvernamentale, fie din atragerea 

de proiecte europene pentru infrastructură. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite reabilitarea tramei stradale la nivelul întregii comuni- 

tăţi. Realizarea proiectului propus va conduce în final la creşterea nivelului de trai al 

întregii comunităţi. 
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Proiectul 5.5. - Modernizare iluminat public în oraşul Hârlău şi 
 

Pârcovaci 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Iluminatul stradal în prezent este extreme de deficitar la nivelul comunităţii 

noastre. Există o reţea de iluminat stradal, dar care este îmbătrânită şi cu un con- 

sum mare energetic. 

Ne orientăm către realizarea unui iluminat stradal modern, combinat, din 

energii convenţionale şi din energii regenerabile, pentru a putea accesa cât mai multe 

sisteme de finanţare pe de o parte şi pentru a reduce costurile de exploatare pe de 

altă parte. 

Astfel, se vor realiza proiecte pentru energie regenerabilă pentru realizarea 

iluminatului stradal prin stâlpi de iluminat cu panouri solare, care să nu depindă 

de sursele de energie convenţională, putând astfel acoperi o arie cât mai mare pe 

de o parte, dar în acelaşi timp reducând costurile de exploatare şi de iluminat pu- 

blic pe de altă parte. 

Beneficii estimate: 
 

Modernizare iluminat public în oraşul Hârlău şi Pârcovaci. Proiectul va 

conduce implicit la creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 5.6. - Modernizare Piaţa Agroalimentară Hârlău 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Piaţa agroalimentară este un obiectiv extrem de important pentru comuni- 

tatea locală. În prezent structura întregii pieţe agroalimentare este una depăşită 

atât sub aspectul cerinţelor sanitare, cât şi al condiţiilor generale de activitate, dacă 

raportăm acestea la nivelul unei pieţe agroalimentare din Uniunea Europeană. 

Prin acest proiect ne dorim modernizarea, cu un aspect şi un design atractiv, a în- 

tregii pieţe, cu dezvoltarea unei zone pentru produsele tip carne şi lapte, care nece- 

sită spaţii închise şi anumite condiţii sanitare de desfacere, cu un sistem centralizat 

de cântărire, cu posibilitatea clientului de a accesa cântare de control, precum şi cu 

un flux normal de aprovizionare. 

Beneficii estimate: 
 

Modernizarea pieţei agroalimentare Hârlău. Proiectul va conduce implicit la 

creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 
 
 

Proiectul 5.7. - Locuinţe ANL 80 apartamente 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
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Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Proiectul urmăreşte realizarea a 80 de unităţi locative pentru tineri în sis- tem 

ANL. În prezent există un număr mare de solicitări de astfel de locuinţe la ni- velul 

comunităţii noastre, tinerii având dificultăţi în a achiziţiona un apartament deja 

existent, datorită preţurilor acestora pe de o parte şi a ofertei reduse pe de altă parte. 

Mai mult, construcţia unei case implică un volum mare financiar pe care aceşti tineri 

nu şi-l permit încă. Astfel, construirea a 80 de unităţi locative în sis- tem ANL vine 

să soluţioneze o problemă reală concretă a comunităţii noastre, şi totodată permite 

stabilizarea tinerilor la nivelul comunităţii. 

Beneficii estimate: 
 

Realizarea a 80 de unităţi locative pentru tineri în sistem ANL. Proiectul va 

conduce implicit la creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

Obiectivul specific 6: Investiţia verde pentru un oraş de viitor 
 

 
 

Proiectul 6.1. - Reorganizarea, modernizarea şi înfiinţarea de noi 

parcuri şi spaţii verzi 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
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Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Proiectul va urmări atingerea mai multor axe simultan: 
 

-          reorganizarea şi reamenajarea parcurilor existente la nivelul oraşu- lui, 

prin plantarea de vegetaţie de tip arbori şi arbuşti precum şi altele similare, funcţie 

de decizia inginerilor peisagişti, plante cu creştere rapidă şi care să se înca- dreze şi 

în profilul zonei; 

-          plantarea de arbori şi de arbuşti în întregul oraş, în zonele verzi din- 

tre blocuri, pe traseele stradale; 

-          gazonarea întregii zone verzi a oraşului şi delimitarea perimetrală a 

acesteia pentru protejarea plantărilor; 

-          realizarea de noi zone de parcuri, indiferent de mărime, oriunde te- 

renul din cadrul oraşului permite, pentru a obţine în final o zonă verde şi un oraş 

verde în care oamenii să îşi dorească să locuiască; 

Beneficii estimate: 
 

Principalele beneficii vor fi: 
 

-          reorganizarea şi reamenajarea parcurilor existente la nivelul oraşului; 
 

-          plantarea de arbori şi de arbuşti în întregul oraş, în zonele verzi din- 

tre blocuri, pe traseele stradale; 

-          gazonarea întregii zone verzi a oraşului şi delimitarea perimetrală a 

acesteia pentru protejarea plantărilor; 

-          realizarea de noi zone de parcuri oriunde terenul din cadrul oraşului 

permite pentru a obţine în final o zonă verde şi un oraş verde în care oamenii să îşi 

dorească să locuiască; 

Proiectul va conduce implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 6.2. - Reorganizarea şi amenajarea locurilor de joacă 
 

pentru copii 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
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Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Prin intermediul acestui proiect ne dorim să realizăm amenajarea tuturor 

parcurilor de joacă din cadrul oraşului, prin următoarele: 

-          delimitarea perimetrală astfel încât părinţii să îşi poată lăsa copiii să 

se joace în siguranţă, fără riscul de a ieşi în afara zonelor respective decât cu acor- 

dul unui adult; 

-          amplasarea de zone de nisip în cadrul parcurilor, delimitate de restul 

parcului, unde copiii să poată să se joace pornind de la specificul acestor zone; 

-          amplasarea de sisteme de joacă gen tobogan etc., realizate din mate- 

riale eco şi care să fie construite conform normativelor internaţionale care previn 

lovirea şi vătămarea copiilor pe durata jocurilor, fără muchii ascuţite şi cu zone 

protective acolo unde este cazul. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va realiza pentru comunitate următoarele beneficii: 
 

-          modernizarea locurilor de joacă pentru copii; 
 

-         creşterea siguranţei copiilor în zonele de joacă prin montarea de 

echipamente realizate conform normativelor, astfel încât să reducă riscul de vătă- 

mare corporală; 

-          creşterea siguranţei copiilor prin limitarea perimetrală, astfel încât 

aceştia sa nu poată ieşi în străzi, zona putând fi uşor supravegheată de un adult. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
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Obiectivul specific 7: Investiţii durabile pentru cultură şi sănătate 
 

 
 

Proiectul 7.1. - Sala de spectacole a oraşului Hârlău 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

În prezent sala de spectacole din cadrul Căminului cultural este una depăşi- 

tă moral atât din punct de vedere al echipamentelor necesare realizării de specta- 

cole, din punct de vedere al instalaţiilor de ventilaţie, sonorizare, încălzire, precum 

şi din punct de vedere al locurilor destinate spectatorilor. 

Proiectul va permite realizarea unei săli de spectacole moderne, dotată cu 

echipamente de ultimă generaţie, cu scaune ergonomice pentru spectatori, precum 

şi cu mecanisme multifuncţionale pentru scenă, putând astfel realiza o gamă cât mai 

variată de spectacole. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va permite realizarea unei săli de spectacole moderne, dotată cu 

echipamente de ultimă generaţie, cu scaune ergonomice pentru spectatori, precum 

şi cu mecanisme multifuncţionale pentru scenă, putând astfel realiza o gamă cât mai 

variată de spectacole. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
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Proiectul 7.2. - Modernizare Stadion 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013 - 2018 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013 - 2018 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Stadionul oraşului necesită urgent realizarea unor intervenţii în moderniza- 

rea acestuia, atât în ceea ce priveşte terenul de joc, pista de alergări cât şi în ceea ce 

priveşte tribunele sau zona de vestiare a jucătorilor. 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor: 
 

-          un stadion modern, cu un gazon specific pentru acest tip de activitate 
 

şi cu reorganizarea suprafeţei de joc; 
 

-          realizarea de vestiare pentru jucători şi pentru arbitri care să aibă duşuri 

modern, grupuri sanitare, precum şi zonă comună de schimb pentru fiecare echipă 

în parte; 

-          tribune realizate după standardele actuale, cu scaune ergonomice şi 

care să reziste intemperiilor; 

-          pista de alergări să fie realizată din punct de vedere al suprafeţei pen- 

tru a permite concursuri şi antrenamente specifice. 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul acestui proiect vom atinge următoarele beneficii pentru 

comunitate: 

-          un stadion modern, cu un gazon specific pentru acest tip de activitate 
 

şi cu reorganizarea suprafeţei de joc; 
 

-          realizarea de vestiare pentru jucători şi pentru arbitri care să aibă duşuri 

modern, grupuri sanitare, precum şi zonă comună de schimb pentru fiecare echipă 

în parte; 
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-          tribune realizate după standardele actuale, cu scaune ergonomice şi 

care să reziste intemperiilor; 

-          pista de alergări să fie realizată din punct de vedere al suprafeţei pen- 

tru a permite concursuri şi antrenamente specifice. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 7.3. - Grădiniţă cu program normal 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Modernizarea  Grădiniţei  cu  program  normal  reprezintă  un  deziderat  de 

atins în perioada imediat următoare. 

Prin intermediul proiectului de finanţare dorim să realizăm următoarele: 
 

-          modernizarea spaţiilor grădiniţei  în conformitate cu noile cerinţe, 

modernizarea locurilor de joacă, a sălilor efective, a spaţiilor comune precum şi a 

grupurilor sanitare; 

-          modernizarea dotărilor, precum paturi şi asemenea; 
 

-          modernizarea echipamentelor folosite de către educatori în formarea 

copiilor; 

-          dotarea cu calculatoare de ultimă generaţie; 
 

-          dotarea cu laborator fonetic pentru învăţarea limbilor străine; 
 

-          dotarea cu jocuri şi jucării educative, pe grupe de vârste. 
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Crearea unei zone moderne va permite creşterea calităţii actului educativ, a 

interesului părinţilor pentru serviciile grădiniţei, creşterea gradului de co- interesare 

a educatorilor prin intermediul condiţiilor mai bune de activitate. 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul proiectului de finanţare dorim să realizăm următoarele 

beneficii: 

-          modernizarea spaţiilor grădiniţei  în conformitate cu noile cerinţe, 

modernizarea locurilor de joacă, a sălilor efective, a spaţiilor comune precum şi a 

grupurilor sanitare; 

-          modernizarea dotărilor, precum paturi şi asemenea; 
 

-          modernizarea echipamentelor folosite de către educatori în formarea 

copiilor; 

-          dotarea cu calculatoare de ultimă generaţie; 
 

-          dotarea cu laborator fonetic pentru învăţarea limbilor străine; 
 

-          dotarea cu jocuri şi jucării educative, pe grupe de vârste. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 7.4. - Bază de agrement în oraşul Hârlău 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Baza de agrement pentru oraşul nostru este o investiţie de amploare care 

are ca principal obiectiv creşterea nivelului de trai al populaţiei şi creşterea atracti- 

vităţii oraşului. 
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Se va realiza în zona periferică a oraşului şi va avea acces la toate facilităţile 

specifice unei zone de agrement care să permită populaţiei care în general locuieşte 

în blocuri să aibă acces la servicii dedicate petrecerii timpului liber. 

Zona de agrement va fi dotată cu spaţii de recreere, cu grătare, bănci, zonă 

acoperită, echipamente de petrecere a timpului liber, conform proiectului de dez- 

voltare. 

Beneficii estimate: 
 

Se va realiza în zona periferică a oraşului şi va avea acces la toate facilităţile 

specifice unei zone de agrement care să permită populaţiei care în general locuieşte 

în blocuri să aibă acces la servicii dedicate petrecerii timpului liber. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 7.5. - Sală de sport pentru oraşul Hârlău 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Se doreşte realizarea unei săli de sport polivalente acoperite care să ofere 

toate condiţiile pentru desfăşurarea sporturilor de interior. 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor: 
 

-          o sală de sport polivalentă realizată la standardele actuale care să poată 

permite găzduirea de competiţii sportive, realizarea de antrenamente pre- cum şi 

realizarea unor acţiuni de divertisment; 

-          o sală modernă, cu o suprafaţă de joc specifică pentru acest tip de ac- 

tivitate; 
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-          realizarea de vestiare pentru jucători şi pentru arbitri care să aibă duşuri 

moderne, grupuri sanitare, precum şi zonă comună de schimb pentru fieca- re echipă 

în parte; 

-          tribune realizate după standardele actuale, cu scaune ergonomice. 
 

Beneficii estimate: 
 

Realizarea unei săli de sport polivalente la nivelul comunităţii noastre. 
 

Prin intermediul acestui proiect de finanţare dorim realizarea următoarelor 

beneficii pentru comunitate: 

-          o sală de sport polivalentă realizată la standardele actuale care să poată 

permite găzduirea de competiţii sportive, realizarea de antrenamente pre- cum şi 

realizarea unor acţiuni de divertisment; 

-          o sală modernă, cu o suprafaţă de joc specifică pentru acest tip de ac- 

tivitate; 

-          realizarea de vestiare pentru jucători şi pentru arbitri care să aibă duşuri 

moderne, grupuri sanitare, precum şi zonă comună de schimb pentru fieca- re echipă 

în parte; 

-          tribune realizate după standardele actuale, cu scaune ergonomice; 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi.  
 

Proiectul 7.6 - Restaurarea, conservarea, protejarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural al orasului Harlau 

 

Detalierea proiectului propus 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea implementării obiectivului propus ii revine Parohiei „Sf. M. 

Mc. Gheorghe”, cât şi primarului oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi 

aparatului de specialitate din cadrul Primăriei. 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene 

nerambursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea 

obiectivului enunţat: 

În prezent o parte din obiectivele de patrimoniu cultural si natural se afla in 

prezent intr-un stadiu accentuat de degradare. 
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Proiectul va permite restaurarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare a 

patrimoniului natural şi cultural al oraşului Hârlău. 

 

Beneficii estimate: 

Proiectul va permite restaurarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare 

a patrimoniului natural şi cultural al oraşului Hârlău. 

Atragerea turiştilor în zona va conduce la dezvoltarea economică a oraşului, la 

creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi, la creşterea numărului unităţilor de 

cazare în zonă, a agenţiilor de turism, la dezvoltarea micilor întreprinzători locali. 

 

 

Obiectivul specific 8: Campanie integrată de promovare a oraşu- 

lui şi atragere de investiţii străine 

 
 

Proiectul 8.1. - Crearea unui brand – turistic şi economic – axat 

pe istoria localităţii şi pe tradiţia viticolă a zonei 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Se impune crearea unei identităţi a comunităţii noastre, pornind de la isto- ria 

existentă şi urmărind ce anume dorim să obţinem ca imagine a comunităţii pe 

termen mediu şi lung. 

Identitatea va cuprinde un manual complex de identitate realizat în con- 

formitate cu reglementările în domeniu, precum şi o campanie de marketing axată 

pe de creşterea atractivităţii zonei şi implicit pe atragerea investiţiilor străine. 
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Se vor identifica toate punctele forte sau  atuurile zonei, astfel încât acestea să 

poată fi puse în valoare în cel mai bun mod posibil, precum şi cele mai bune ca- nale 

de promovare în vederea atragerii investiţiilor străine la nivelul comunităţii. 

Beneficii estimate: 
 

Se va realiza în final un manual complex de identitate realizat în conformi- 

tate cu reglementările în domeniu, precum şi o campanie de marketing axată pe de 

creşterea atractivităţii zonei şi implicit pe atragerea investiţiilor străine. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 8.2. - Ghid turistic şi de investiţii în zonă promovând 

tradiţia viticolă 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Se va realiza un ghid, pornind de la identitatea localităţii, al cărui obiectiv 

final îl reprezintă promovarea turistică pe de o parte şi atragerea investiţiilor străi- 

ne în comunitate pe de altă parte. 

Ghidul va cuprinde principalele obiective turistice din zonă, va promova is- 

toria zonei şi va identifica punctele de interes pentru potenţialii turişti, astfel încât 

un posibil tur al mănăstirilor, al Bucovinei şi al zonei de nord est a României să in- 

clude ca destinaţie turistică şi oraşul nostru. 

În ceea ce priveşte partea de investiţii străine, se vor analiza toate oportuni- 

tăţile de investiţii precum şi potenţialul investiţional şi de dezvoltare al zonei pe 

termen mediu şi lung, astfel încât să fie atractiv şi explicit pentru potenţialii inves- 

titori. 
 



213  

Ghidul va fi realizat în întregime în limba engleză şi formatul electronic al 

acestuia va fi afişat pe paginile de internet ale Primăriei. 

Beneficii estimate: 
 

Se va realiza un ghid, pornind de la identitatea localităţii, al cărui obiectiv final 

îl reprezintă promovarea turistică pe de o parte şi atragerea investiţiilor străi- ne în 

comunitate, pe de altă parte. Ghidul va fi realizat în întregime în limba engle- ză şi 

formatul electronic al acestuia va fi afişat pe paginile de internet ale Primăriei. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 8.3. - Promovarea cooperării locale, regionale, naţiona- 

le şi internaţionale 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Implicarea Primăriei în dezvoltarea locală se poate realiza numai printr-o 

acţiune concertată care să includă, pe diverse paliere de interes: 

-          reprezentanţii societăţii civile; 
 

-          mediul de afaceri; 
 

-          sectorul ne-guvernamental (ONG). 
 

Prin intermediul coordonării cu aceste trei structuri vom putea crea o ima- 

gine amplă asupra intereselor reale ale comunităţii noastre şi implicit vom putea 

dezvolta pârghiile necesare pentru interesarea potenţialilor investitori străini. 

Promovarea acestora se vor realiza prin realizarea proiectelor dedicate de 

promovare, precum şi prin intermediul portalurilor de promovare şi de atragere a 

investiţiilor străine la nivelul comunităţii. 
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Beneficii estimate: 
 

Promovarea oraşului şi atragerea investiţiilor străine. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 8.4. - Crearea unui sistem centralizat de publicitate 

imobiliară 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Realizarea unui sistem centralizat de publicitate imobiliară la nivelul oraşu- 

lui este imperativă, pentru a veni în sprijinul celor care doresc să vândă fie tere- nuri, 

fie imobile, pe de o parte; pe de altă parte, vine în sprijinul agenţilor econo- mici 

interesaţi să investească în zonă, oferind posibilitatea unei oferte transparente şi a 

unei pieţe echilibrate, evitând speculaţiile şi oferind posibilitatea unor preţuri 

corecte şi reale. 

În acest fel creşte transparenţa zonei, ceea ce va conduce pe termen mediu 
 

şi lung şi la creşterea gradului de interes al investitorilor străini. 
 

Dezvoltarea acestui sistem de publicitate imobiliară vine direct în sprijinul 

cetăţenilor, oferindu-li-se efectiv gratuit serviciile unei agenţii imobiliare. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei, ceea ce va conduce pe termen mediu şi 

lung şi la creşterea gradului de interes al investitorilor străini. 

Realizarea portalului vine direct în sprijinul cetăţenilor, oferindu-li-se efec- 

tiv gratuit serviciile unei agenţii imobiliare. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
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tăţi. 

Proiectul 8.5. - Portal Hârlău business 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui site inter- 
 

net dedicat mediului de afaceri local, unde producătorii şi prestatorii de servicii 

din zonă să aibă posibilitatea, gratuit, să îşi prezinte produsele şi serviciile specifi- 

ce, în acest fel obţinându-se o mai bună promovare atât a afacerilor acestora, pe de 

o parte, dar şi a zonei în totalitatea sa, pe de altă parte. 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către afa- 

ceri, ceea ce va conduce pe termen mediu şi lung şi la creşterea gradului de interes 

al investitorilor străini. 
 

Portalul vine în sprijinul firmelor locale, în special al producătorilor locali şi 

ai prestatorilor de servicii, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi produ- 

selor realizate, funcţionând ca o bursă locală de mărfuri şi de produse. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către afa- 

ceri, ceea ce va conduce pe termen mediu şi lung şi la creşterea gradului de interes al 

investitorilor străini. 

Portalul vine în sprijinul firmelor locale, în special al producătorilor locali şi 

ai prestatorilor de servicii, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi produ- 

selor realizate, funcţionând ca o bursă locală de mărfuri şi de produse. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
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Proiectul 8.6. - Portal Hârlău ONG 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui site inter- 
 

net dedicat sectorului ne-guvernamental (ONG) unde asociaţiile şi fundaţiile din 

zonă să aibă posibilitatea, gratuit, să îşi prezinte serviciile specifice, în acest fel 

obţinându-se o mai bună promovare atât a intereselor acestora pe de o parte, dar 

şi a zonei în totalitatea sa, pe de altă parte. 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către 

proiecte sociale şi de formare profesională, ceea ce va conduce pe termen mediu şi 

lung şi la creşterea gradului de interes al altor asociaţii de a dezvolta proiecte în 
 

zonă. 
 

Portalul vine în sprijinul organizaţiilor ne-guvernamentale locale, în special 

al asociaţiilor şi al fundaţiilor, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi a 

proiectelor realizate. 

Beneficii estimate: 

Proiectul creşte transparenţa zonei în ceea ce priveşte deschiderea către 

proiecte sociale şi de formare profesională, ceea ce va conduce pe termen mediu şi 

lung şi la creşterea gradului de interes al altor asociaţii de a dezvolta proiecte în zonă. 
 

Portalul vine în sprijinul organizaţiilor ne-guvernamentale locale, în special 

al asociaţiilor şi al fundaţiilor, oferindu-le posibilitatea promovării serviciilor şi a 

proiectelor realizate. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
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Proiectul 8.7. – Organizare de spectacole şi evenimente publice 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Zilele comunităţii reprezintă evenimentul central cel mai important pe care 

îl putem organiza la nivelul fiecărui an, prin realizarea unui spectacol de divertis- 

ment public, pentru întreaga comunitate. 

Dincolo de acest eveniment major, ne propunem să mai organizăm şi alte 

evenimente publice dedicate, precum Zilele Crăciunului sau Sărbătorile de Paşte, 

evenimente publice de amploare care să permită atât socializarea, cât şi petrecerea 

timpului într-un cadru cât mai atractiv. 

În cadrul acestor evenimente vor fi invitate şi formaţii şi solişti consacraţi la 

nivel regional sau naţional, dar vom insera şi formaţii şi artişti locali, pentru lansa- 

rea sau popularizarea acestora. 

Beneficii estimate: 
 

Zilele comunităţii vor fi elementul central de sărbătoare, dar, dincolo de 

acesta, ne propunem să mai organizăm şi alte evenimente publice dedicate, pre- cum 

Zilele Crăciunului sau Sărbătorile de Paşte, evenimente publice de amploare care să 

permită atât socializarea cât şi petrecerea timpului într-un cadru cât mai atractiv. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul 8.8. - Formaţiile culturale locale 
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Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

În cadrul evenimentelor realizate precum Zilele comunităţii, Zilele Crăciu- 
 

nului sau Sărbătorile de Paşte vor fi invitate şi formaţii şi artişti locali, pentru lan- 

sarea sau popularizarea acestora. 

Dincolo de aceste, pentru formaţiile şi pentru artiştii locali, se va reabilita 

Casa de cultură, unde aceştia vor putea repeta şi unde vor putea susţine periodic 

anumite spectacole dedicate, prin sprijinul direct al Primăriei. Prin intermediul 

acestui proiect dorim să dăm o şansă tuturor celor talen- taţi din zonă, să îşi cultive 

talentul, pe de o parte, şi să se promoveze fără un efort financiar propriu, pe de altă 

parte. 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul acestui proiect dorim să dăm o şansă tuturor celor talen- taţi 

din zonă, să îşi cultive talentul, pe de o parte, şi să se promoveze fără un efort 

financiar propriu, pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Obiectivul specific 9: Creşterea numărului de tineri care termină 

şcoala şi creşterea nivelului academic al acestora 

 
 

Proiectul 9.1. - Instruirea tinerilor în meserii căutate pe piaţă – 
 

centru de resurse şi instruire în cadrul Primăriei 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
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Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

La nivelul primăriei, direct dar şi în diverse parteneriate, vom accesa fondu- 
 

rile europene pentru resurse umane, pentru a putea oferi tinerilor din cadrul co- 

munităţii noastre şi din cadrul comunităţilor învecinate posibilitatea de a se speci- 

aliza şi pregăti în meserii căutate pe piaţă şi care, în viitor, să le asigure beneficii şi 

locuri de muncă. 

Centrul de resurse pentru instruirea tinerilor va fi realizat la nivelul Primă- 

riei, prin personalul specializat al acesteia, sau vom instrui personal din cadrul 

Primăriei prin intermediul proiectelor pe care le vom accesa. Centrul va fi înfiinţat 

ca structură prin decizia Primăriei şi va fi finanţat prin intermediul proiectelor pe 

care le vom accesa în acest scop. 

Principalele meserii în care vor putea fi instruiţi tinerii pornesc de la tradiţii 

şi meşteşuguri, asistenţi maternali, agenţi de pază, secretariat-birotică precum şi alte 

meserii care vor fi solicitate de către piaţă pe durata perioadei de implementa- re a 

strategiei. 

Beneficii estimate: 
 

Prin intermediul Centrului de resurse creat la nivelul Primăriei, direct dar şi 

în  diverse  parteneriate,  vom  accesa  fondurile  europene pentru  resurse  umane, 

pentru a putea oferi tinerilor din cadrul comunităţii noastre şi din cadrul comuni- 

tăţilor învecinate posibilitatea de a se specializa şi pregăti în meserii căutate pe piaţă 

şi care, în viitor, să le asigure beneficii şi locuri de muncă. Proiectul va permi- te 

implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 

 
 

Proiectul 9.2. - Programe în şcoli de reducere a abandonului şco- 

lar – centru de resurse şi instruire în cadrul Primăriei 
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Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 2013-2020 
 

Responsabilitatea implementării obiectivului propuse revine primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 

Primăriei. 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Abandonul şcolar reprezintă una din principalele probleme cu care ne con- 

fruntăm atât noi ca şi comunitate, dar şi comunităţile limitrofe. Cauzele abandonu- 

lui şcolar sunt diverse, în principal fiind lipsa de resurse materiale, dar şi interesul 

tot mai scăzut al copiilor, dar şi al tinerilor, de a finaliza o formă de învăţământ, 

concomitent cu interesul scăzut al părinţilor. Pentru a contracara acest fenomen ne 

propunem dezvoltarea unui comitet de iniţiativă local, coordonat de către Primărie 

şi de către directorii de şcoli, pentru a identifica principalele căi de comunicare cu 

părinţii, pe de o parte, dar şi cu prin- cipalii factori care trebuie cointeresaţi, respectiv 

copiii, pe de altă parte. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu părinţii, coordonate de psihologi şi de 
 

către sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor pentru a 

identifica pe de o parte problemele, dar şi a încerca să se identifice posibilităţi de 

soluţionare a acestora. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu elevii, coordonate de psihologi şi de că- 

tre sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor, unde li se 

vor prezenta modele de succes în viaţă care au reuşit datorită şcolii şi care pot veni 

să vorbească în faţa copiilor în calitate de modele de urmat în viaţă. 

Beneficii estimate: 
 

Principalele beneficii estimate ale proiectului vor consta în creşterea numă- 

rului de absolvenţi de şcoală pe de o parte şi în reducerea nivelului abandonului 

şcolar pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
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Proiectul 9.3. - Program social Părinţii şi şcoala pentru reduce- rea 

abandonului şcolar – centru de resurse şi instruire în cadrul Pri- măriei 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: Prin intermediul centrului creat la nivelul primăriei vom aplica 

pentru fi- nanţări astfel încât să dezvoltăm în timp un centru unde copiii cu astfel de 

proble- me să aibă acces la after-school pe de o parte, la consiliere psihologică pe de 

altă parte şi unde să îşi poată petrece după-amiaza. Totodată, în cadrul unui astfel 

de centru vom asigura şi o masă de prânz şi cina pentru copiii care se confruntă cu 

problema abandonului şcolar datorită lipsei resurselor din familie. 

Pentru a contracara acest fenomen ne propunem dezvoltarea unui comitet 

de iniţiativă local, coordonat de către Primărie şi de către directorii de şcoli, pentru 

a identifica principalele căi de comunicare cu părinţii pe de o parte, dar şi cu prin- 

cipalii factori care trebuie cointeresaţi, respectiv copiii, pe de altă parte. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu părinţii, coordonate de psihologi şi de 

către sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor pentru a 

identifica pe de o parte problemele, dar şi a încerca să se identifice posibilităţi de 

soluţionare a acestora. 

Vor fi realizate grupe de instruire cu elevii, coordonate de psihologi şi de că- 

tre sociologi, precum şi de către reprezentanţi ai Primăriei şi ai şcolilor unde li se vor 

prezenta modele de succes în viaţă care au reuşit datorită şcolii şi care pot veni să 

vorbească în faţa copiilor în calitate de modele de urmat în viaţă. 

 
 
 
Beneficii estimate: 
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Principalele beneficii estimate ale proiectului vor consta în creşterea numă- 

rului de absolvenţi de scoală pe de o parte şi în reducerea nivelului abandonului 

şcolar pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 

 
 

Obiectivul specific 10: Reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale 
 

 
 

Proiectul 10.1. - Reconversia populaţiei cu vârsta de 50-60 ani – 
 

centru de resurse şi instruire în cadrul Primăriei 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei.  
Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 

 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat.  

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

La nivelul comunităţii noastre, populaţia cu vârste cuprinse între 50-60 de ani 

se confruntă cu o problemă serioasă datorită reconversiei sectorului economic din 

ultimii ani şi a crizei economice care a condus la închiderea mai multor afaceri mici 

şi mijlocii din zona noastră, generând şomaj în special la nivelul acestui sector al 

populaţiei. Tinerii care au lucrat în cadrul acestor firme care s-au închis fie au plecat 

din cadrul comunităţii către oraşe mari, fie au găsit de lucru în alte sectoare, fiind 

mult mai flexibili. 

Pentru populaţia cu vârste cuprinse între 50-60 de ani însă situaţia este una 

mai dificilă şi pentru aceştia dorim să realizăm un program social de reconversie 

profesională şi de instruire în noi meserii, cerute în prezent de către piaţă. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va contribui la reconversia populaţiei cu vârste cuprinse între 50- 
 

60 de ani, la creşterea gradului de ocupare şi implicit la reducerea şomajului. 
 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
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tăţi. 
 

 
 

Proiectul 10.2. - Proiecte de incluziune socială pentru rromi 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 
tivului enunţat: 
Populaţia de etnie rromă este bine reprezentată la nivelul comunităţii noas- 

tre, suferind, din păcate, de un fenomen de marginalizare şi de excluziune socială 

generat în principal de prejudecăţile oamenilor. 

Cei mai expuşi acestor forme de discriminare sunt însă copiii care încearcă 

să urmeze formele de învăţământ şi unde sunt expuşi direct contactului cu alţi co- 

pii. Vom realiza programe dedicate şcolilor cu psihologi specializaţi pe psihologia 

copilului pentru a putea transmite mesaje corecte şi pentru a putea realiza incluzi- 

unea socială a copilului rrom. 

Pentru populaţia adultă vom realiza proiecte cu campanii de integrare care să 

includă târguri de meşteşuguri şi de tradiţii pentru rromi, precum şi includerea 

formaţiilor acestora de dansuri şi de cântece tradiţionale în cadrul tuturor eveni- 

mentelor organizate de către Primărie la nivel de comunitate. 

Beneficii estimate: 
 

Incluziunea socială a populaţiei de etnie rromă, atât la nivel de adult cât şi 

la nivel de copil. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

 
 

Proiectul 10.3. - Sprijinirea întreprinderilor sociale – pentru re- 

ducerea nivelului de sărăcie 
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Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Întreprinderea socială reprezintă un concept nou pentru România, fiind în- 

să extrem de promovat şi de uzitat la nivel european. Vorbim de responsabilitate 

socială şi de companii care sunt stimulate prin diverse facilităţi pentru angajarea 

de personal. 

Primăria îşi propune pentru astfel de afaceri să acorde anumite scutiri sau 
 

reduceri de taxe şi de impozite locale pentru ca agenţii economici să fie tentaţi de 

angajarea de personal. Personalul potenţial va fi instruit la nivelul centrelor de 

formare profesională din cadrul Primăriei, gratuit, funcţie de necesităţile reale de 

instruire şi de calificare dorite de aceste firme. 

Mai mult, firmele sociale vor beneficia de asistenţă şi de consultanţă gratuită, 

pe toată perioada în care derulează astfel de proiecte sociale, asistenţă şi consultanţă 

care se va acorda prin intermediul centrului de consultanţă în iniţierea şi dezvolta- 

rea de afaceri care va fi realizat în cadrul Primăriei, tot în perioada 2013-2020. 

Beneficii estimate: 
 

Creşterea numărului de firme care se implică în activitatea socială şi care 

angajează persoane din categorii defavorizate sau din categorii de risc. 

Reducerea şomajului la nivelul comunităţii şi creşterea numărului de anga- 

jaţi şi implicit a veniturilor acestor categorii de angajaţi, ceea ce va conduce impli- 

cit la creşterea nivelului de trai al acestora şi al familiilor lor. 

Creşterea gardului de accesare a fondurilor europene de către agenţii eco- 

nomici, aceştia beneficiind de consultanţă gratuită acordată de către Primărie pen- 

tru accesarea de astfel de fonduri. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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Proiectul 10.4. - Proiecte de incluziune socială pentru populaţia 

marginalizată datorită sărăciei 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram-
bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

Zona noastră se confruntă cu un grad ridicat de sărăcie, atât la nivelul co- 
 

munităţii efective cât şi la nivelul comunităţilor limitrofe, ceea ce conduce implicit 

la accentuarea stării generale. 

Prin intermediul prezentei strategii ne propunem să acţionăm în vederea 

eradicării sărăciei printr-un mixt de proiecte economice şi sociale. Aşa cum am 

arătat, cele economice urmăresc în mod direct sprijinirea întreprinderilor dispuse să 

angajeze persoane din cadrul categoriilor defavorizate şi care se confruntă cu diverse 

probleme. Mai mult, proiectele sociale de incluziune a rromilor şi a altor naţionalităţi 

vizează inclusiv latura economică, dincolo de cea socială, şi anume atragerea 

comunităţilor către munca activă. 

Incluziunea socială a populaţiei marginalizate datorită sărăciei reprezintă o 

problemă majoră şi la nivelul Uniunii Europene. Pentru a combate efectiv şi con- cret 

fenomenul, dincolo de măsurile colaterale de tipul dezvoltare economică şi so- cială, 

vom depune proiecte pentru realizarea unui centru de zi şi de noapte pentru 

sprijinirea populaţiei vârstnice pe de o parte şi a celor care se confruntă cu margi- 

nalizarea socială datorită sărăciei pe de altă parte. În cadrul centrului, vor exista 

spaţii de zi, pentru toate aceste categorii de persoane, dotate cu zone de recreere, 

cu televiziune şi cu filme, cu zone de socializare tip jocuri de societate. Vom avea o 

cantină unde vor putea servi 3 mese pe zi, de la mic dejun, prânz şi cină, incluse în 

programul de socializare. Vom încerca în partea de cazare să asiguram camere pentru 

cei care fie au o situaţie foarte grea tot timpul sau se confruntă temporar cu anumite 
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probleme – cum ar fi încălzirea iarna pentru bătrâni. Totodată vom asigu- ra o zonă 

de acces la grupuri sanitare, duşuri şi saună pentru toate persoanele şi nu numai 

pentru cei cărora le putem asigura cazare. Spaţiul va avea o zonă comună, unde, în 

cazuri extreme precum ierni grele sau anumite situaţii tip calamităţi să se poată 

amenaja provizoriu o zonă de dormit temporară. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va reduce parţial fenomenul de excluziune socială a persoanelor 

marginalizate. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
 
 
Obiectivul specific 11: Creşterea nivelului cercetării în ştiinţele 
sociale şi economice precum şi la nivel de industrie 

 
 

Proiectul 11.1. – Dezvoltarea sectorului social şi economic prin 

pârghii concrete de influenţă 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

În cadrul Centrului de consultanţă deschis în cadrul Primăriei vom asigura 

realizarea de campanii de informare lunare pentru agenţii economici care doresc 

să realizeze proiecte pe fonduri europene în domeniul lor de activitate, prezentând 

toate programele şi proiectele care se pot depune, linii de finanţare active precum 

şi modele de proiecte de succes în domeniul economic şi social. 

Acelaşi sistem de informare şi de instruire va fi adoptat şi pentru sectorul 

ne-guvernamental, unde vom avea întruniri distincte şi unde vor fi invitaţi repre- 

zentanţi ai altor organizaţii, din zonă sau din alte oraşe, care să îşi prezinte mode- lul 
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lor de succes, proiecte realizate precum şi dificultăţile cu care s-au confruntat în 

realizarea şi implementarea acestora. 

Beneficii estimate: 
 

Proiectul va conduce la creşterea gradului de interes şi de absorbţie al fon- 

durilor europene pe de o parte şi implicit la dezvoltarea sectorului economic şi so- 

cial pe de altă parte. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comuni- 
 

tăţi. 
 

Proiectul 11.2 – Sprijinirea firmelor pentru realizarea de investi- 
 

ţii în cercetare - dezvoltare 
 

 
 

Detalierea proiectului propus 
 

Cine este responsabil de implementarea obiectivului: 

Responsabilitatea  implementării  obiectivului  propuse  revine  primarului 

oraşului Hârlău, Consiliului Local precum şi aparatului de specialitate din cadrul 
 

Primăriei. 
 

Durata estimată pentru realizarea acestuia: 2013-2020 
 

Sursa fondurilor care ar putea fi accesate: Fonduri europene neram- 

bursabile, surse locale de finanţare, bugetul de stat. 

Perioada de implementare: 2013-2020 
 

Descrierea detaliată a proiectului propus pentru atingerea obiec- 

tivului enunţat: 

În cadrul Centrului de consultanţă deschis în cadrul Primăriei vom asigura 

realizarea de campanii de informare lunare pentru agenţii economici care doresc 

să realizeze proiecte pe fonduri europene şi în special pentru cei care sunt intere- saţi 

de inovare în domeniul lor de activitate, prezentând toate programele şi pro- iectele 

care se pot depune, linii de finanţare active, precum şi modele de proiecte de succes 

în domeniul economic şi social. 

Vom invita companii care au accesat fonduri în domeniul dezvoltării şi al 
 

cercetării pentru a prezenta povestea lor de succes, dar şi pentru a răspunde între- 

bărilor concrete. Totodată, experţii din cadrul centrului vor acorda consultanţă 

firmelor din zonă care doresc să depună proiecte pe aceste linii de finanţare. 

Vom organiza seminarii unde vom invita reprezentanţii universităţilor teh- 

nice din Iaşi pentru realizarea de parteneriate între industria din zonă şi instituţiile 

de învăţământ din domeniu. 
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Beneficii estimate: 
 

Creşterea numărului de proiecte depuse de către firme în sectorul cercetare 
 

– dezvoltare şi creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene. 

Proiectul va permite implicit creşterea nivelului de trai al întregii comunităţi. 
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