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1.

ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL PUG

2.

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

3.

SITUAȚIA EXISTENTĂ – RELIEFUL

Terenul pe care se va realiza investiția este deosebit de accidentat, prezentând o
declivitate accentuată pe direcția nord-est – sud-vest, cu o cădere maximă de nivel de
cca 60m (în zona centrală), manifestată pe o distanță în plan de cca 500m, dinspre șos.
Iașului către acumularea hidrotehnică Curtești.
Zona ce va fi reglementată include două teritorii cu pantă mai mică, în extremitățile
nordică și sudică, unde diferența de nivel între punctele cu cote extreme este de doar 3540m (pe aceeași distanță în plan de cca 500m). Aceste zone sunt cele mai favorabile
construirii, panta lor medie de 10% fiind compatibilă, în urma unor lucrări locale de
sistematizare, cu un regim de dezvoltare urbanistică de tipul celei indicate în temă.
Aceste două zone de platou sunt separate de o vale largă, compusă din două văi mai
mici separate de un promontoriu. Versanții acestor văi sunt abrupți și improprii construirii.
Văile nu adăpostesc cursuri permanente de apă, însă stagnarea apelor meteorice scurse
pe versanți a dus la apariția unei zone mlăștinoase pe fundul văii principale.
În acest moment, zona nu include decât amenajări antropice minimale ale terenului,
legate de activitățile militare care s-au desfășurat aici în ultimele decenii. Nu se remarcă
procese active naturale de modificare a reliefului (șiroiri, ravenări, alunecări de teren etc.)
care să necesite intervenții urgente de combatere.

4.

STUDIUL GEOTEHNIC (REZUMAT)

5.

PROPUNERE GENERALĂ DE ORGANIZARE

Elaborarea propunerii s-a bazat pe respectarea unui set de principii privitoare la
organizarea internă a zonei reglementate și la relația sa cu mun. Botoșani. De
asemenea, au fost avute în vedere solicitările formulate prin Caietul de sarcini, parte a
documentației de achiziție, și care a stat la baza elaborării propunerii tehnice.
Obiectivele documentației includ, conform Caietului de sarcini:


Introducerea terenului în suprafaţă de 466.480,0 mp. în intravilanul municipiului
Botoşani şi modificarea funcţiunii parcelei NC/CF 62138 din teren agricol (TAG)
în funcţiuni corespunzătoare intenţiilor de construire şi amenajare ale unui
ansamblu urban



Organizarea reţelei stradale şi a circulaţiei



Organizarea arhitectural urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane
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Determinarea regulilor de construibilitate pe teritoriul ce face obiectul
documentaţiei



Stabilirea modului de utilizare a terenurilor



Dezvoltarea infrastructurii edilitare



Reglementarea statutului juridic şi a circulaţiei terenurilor

Pentru atingerea acestor obiective, elaboratorii documentației au urmărit mai multe
principii și direcții de acțiune.
A. Extinderea orașului în direcția sud-sud-est cu o zonă în suprafață de cca 50ha
(cca 1000m x 500m), până la limita teritoriului administrativ al comunei Curtești.
Terenul ce urmează a fi reglementat este situat, în cea mai mare parte a sa, în
extravilanul mun. Botoșani (cu excepția a două arii adiacente șos. Iașului, în
extremitățile nordică și sudică ale terenului ce va face obiectul investiției).
Relieful terenului este deosebit de accidentat, alternând zonele cu pante line cu
cele cu pante accentuate.
În vecinătatea sud-vestică a amplasamentului se găsește lacul de acumulare
Curteși, realizat pe pârâul Dresleuca. Terenul reglementat nu este adiacent
lacului, fiind separat de acesta printr-o fâșie de teren lată de cca 200m, aflată în
domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
B. Susținerea cooperării și dezvoltării intercomunitare cu com. Curtești. Viabilizarea
și construirea terenului studiat, situat adiacent limitei ce separă teritoriile
administrative ale celor două UAT, va încuraja și dezvoltarea funcțiunilor urbane
din com. Curtești. Astfel, se va dezvolta o arteră de circulație pe direcția nord-est
– sud-vest, care se va racorda rețelei stradale existente pe teritoriul com.
Curtești și va furniza posibilitatea unui acces carosabil corect rezolvat (și,
eventual, a racordării la rețelele edilitare ce se vor realiza) pentru imobilele
situate în această zonă.
C. Compoziție
Configurația orografică a terenului a condiționat principiile generale de
organizare a compoziției urbanistice. Astfel, existența a două terenuri accesibile,
cu pante mai mici, separate de o vale relativ abruptă, a condus către ideea
organizării a două grupări de clădiri în extremitățile nordică și sudică ale
supafeței amenajabile. Aceste două grupări sunt separate de un amplu spațiu
plantat. Regimul mediu de înălțime este relativ scăzut (P+1 – P+3), clădirile mai
înalte fiind grupate în zona de contact cu șos. Iașului.
Această compoziție se încadrează în modelul „suburbiei-grădină”, în care
densitatea generală este relativ mică și în care zonele plantate (atât cele publice,
cât și cele private) au o pondere importantă. S-a încercat menținerea unei părți
cât mai consistente din arboretul existent, precum și punerea în valoare a
perspectivelor ample pe care configurația și orientarea terenului le generează.
D. Funcțiuni
Organizarea funcțională a ansamblului a urmărit asigurarea mixității și
accesibilității diferențiate activităților. Astfel, în zona care beneficiază de
accesibilitatea cea mai directă (în proximitatea șos. Iașului) au fost prevăzute cu
precădere zone comerciale și de servicii (inclusiv servicii publice de interes
general – asistență socială), în combinație cu ansambluri rezidențiale de
denistate mai mare.
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Zonele interioare ale ansamblului prezintă un grad de segregare funcțională mai
accentuat, ariile rezidențiale (locuințe individuale și colective mici) fiind separate
de activitățile publice (centru de cartier, comerț, culte, zone de gospodărie
comunală).
E. Circulații
Declivitatea accentuată a terenurilor a condiționat configurația circulațiilor
carosabile, pentru care a fost prevăzută o pantă maximă de 10%. Circulația
interioară a ansamblului este organizată separat pentru cele două grupări de
clădiri (nord și sud), care sunt legate printr-o singură arteră, cu un profil
transversal generos.
Această arteră are și un rol important în schema generală de circulație a
municipiului, ea asigurând dublarea șos. Iașului și legătura cu DN29, în direcția
Suceava. În acest fel, ea va putea prelua și o parte din traficul care se
desfășoară, în acest moment, pe șos. Iașului, traversând centrul mun.Botoșani.
Restul circulației interioare a ansamblului are regim de zonă de locuit (25-30
km/h), fiind prevăzută cu amenajări destinate diminuării vitezei (ex. sensuri
giratorii).
Proiectul asigură și circulația bicicliștilor, atât adiacent șos. Iașului (prin
prevederea unei piste ciclabile în proximitatea ansamblului), cât și în interiorul
zonei ce se va amenaja. De asemenea, a fost tratată și problematica
transportului public, organizându-se, în zona de nord-est, un terminal pentru
autobuze și alte mijloace motorizate de transport în comun.
F. Amplasamente
Obiectivele de utilitate publică au fost prevăzute pe amplasamente distincte,
distribuite în cadrul ansamblului în funcție de nevoile specifice ale fiecăruia.
Astfel, în zona intersecției dintre str. Mihai Eminescu și Calea Națională, au fost
amplasate, în jurul unei suprafeșe plantate de dimensiuni apreciabile, un centru
medical, un centru pentru vârstnici și o grădiniță. S-a ținut cont, în acest sens, de
nevoia unei legături carosabile lesnicioase dintre aceste dotări și mun. Botoșani,
precum și de avantajele funcționale care decurg din gruparea lor.
Așezământul monahal a fost amplasat izolat față de locuințe și alte funcțiuni,
într-o poziție favorabilă din punctul de vedere al percepției.
Amplasamentul centrului de cartier a fost ales ținându-se cont de nevoia unui
acces direct din ambele sub-zone ale ansamblului, precum și din șos Iașului.
G. Utilități
Toate clădirile și amenajările vor fi racordate la rețelele edilitare publice care se
vor executa în cadrul ansamblului (alimentare cu apă – separat pentru apă
potabilă și apă necesară întreținerii spațiilor plantate, canalizare, energie
electrică, telecomunicații, gaze naturale). Organizarea acestor rețele se va
adapta schemei generale de organizare urbanistică a ansamblului, în grupări
distincte, autonome și din punct de vedere al utilităților.
H. Etapizare
Dat fiind ca execuția tuturor construcțiilor și amenajărilor care compun ansamblul
se va realiza într-un timp îndelungat, acesta a fost conceput în așa fel încât să
permită o etapizare eficientă a lucrărilor.
Astfel, într-o primă fază se va realiza gruparea din zona sudică a ansamblului
(înspre limita cu teritoriul administrativ al com. Curtești), precum și zona dotărilor
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publice din proximitatea intersecției dintre str. Mihai Eminescu și Calea
Națională. De asemenea, se poate realiza cu prioritate cartierul ANL din
extremitatea sud-estică a ansamblului, pe un teren care se află deja în
intravilanul mun. Botoșani.

6.

PROFILE LONGITUDINALE ȘI TRANSVERSALE STRĂZI ȘI
DRUMURI
Profilurile longitudinale și transversale ale arterelor de circulație sunt organizate
astfel încât să asigure o circulație lesnicioasă și în condiții de siguranță atât
pentru mijloacele motorizate (autoturisme și alte autovehicule private, transport
în comun) cât și pentru biciclete și pietoni.
Astfel, în ceea ce privește profilul longitudinal al rețelei de circulație interioară a
ansamblului, s-a urmărit preluarea, prin lucrări de sistematizare verticală, a
declivității accentuate a terenului natural și organizarea tramei stradale în așa fel
încât panta maximă a arterelor să nu depășească 10%. Aceasta a prespus
orientarea, pe cât posibil, a direcției străzilor paralel cu cea dominantă a curbelor
de nivel. De asemenea, traversarea, de către principala stradă interioară a
ansamblului, a zonei de vale dintre cele două grupări de construcții va
presupune proiectarea și executarea unor lucrări de infrastructură relativ
complexe (pod, rambleuri etc.)
Profilurile transversale ale arterelor de circulație se organizează după cum
urmează:
- șos. Iașului, principala arteră de legătură a ansamblului cu mun. Botoșani, are
în prezent o ampriză de cca 16,3m, cu o lățime a carosabilului de cca 12,1m (4
benzi) și trotuare inegale (cel de pe partea stângă în sensul de acces în mun.
Botoșani acomodând și o pistă de biciclete); se propune sporirea amprizei la
29,0m, cu menținerea bordurii actuale de pe partea stângă (în sensul de acces
în mun. Botoșani), creșterea carosabilului la 14m și introducerea unor plantații
cu lățimea de câte 3m pe ambele părți; se propune separarea pistei de biciclete
de circulația pietonală și organizarea sa pe o lățime de 3m.
- străzile majore interioare ale ansambului se vor organiza conform unor profile
ce includ un carosabil de 4 benzi (14m lățime), cu sau fără o zonp verde
separatoare se sensuri (3m lățime), cu trotuare de 2,5-3m lățime, cu sau fără
pistă pentru biciclete pe una din laturi (3m lățime)
- străzile interioare de importanță secundară se vor organiza conform unor
profile ce includ un carosabil de 2 benzi (6m lățime), cu trotuare de 3m lățime, cu
sau fără pistă pentru biciclete pe una din laturi (3m lățime).
Aceste profile vor fi realizate, după caz, în rambleu sau în debleu, cu taluzuri de
pantă variabilă. Se va asigura, în toate cazurile, posibilitatea unui acces
carosabil și pietonal corespunzător în parcelele construibile care bordează
aceste artere.

7.

CARTIERUL ANL (STUDIU DE FEZABILITATE)
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8.

STUDIU DE CIRCULAȚIE

8.1. Analiza problemelor de trafic şi a reţelei actuale de circulaţie din zona studiată
Configuraţia şi starea reţelei de circulaţie auto şi pietonale în zona studiată
Trama stradală existentă în teritoriul studiat este alcătuită din şos. Iaşului, aleea
Pajiştei şi str. Castanilor. La limitele sud-vestică, respectiv nord-estică sunt amenajate
intersecţii în sens giratoriu (cu str. Castanilor, respectiv cu bd. Mihai Eminescu şi
Calea Naţională).
Şoseaua Iaşului este parte a DN28B, drum naţional de legătură cu mun. Iaşi, una
dintre cele 5 penetraţii importante în Botoșani (a doua ca importanţă după legătura cu
Suceava). Este o arteră de categoria a doua, cu profil transversal carosabil de
12,10m, cu 4 benzi, modernizată în anul 2014. Dispune de trotuare pe ambele laturi,
cel de pe latura nord-estică de 1,07m lăţime, iar cel de pe latura sud-vestică de 2,10m
partajazat cu o bandă ciclabilă.

Profilul transversal existent pe şos. Iaşului
Aleea Pajiştei, stradă de categoria a IV-a nemodernizată, cu profil carosabil
subdimensionat, de numai 3m, fără trotuare, face legătura cu cartierul Tulbureni, fiind
deschisă circulaţiei în ambele sensuri. La limita sud-estică a zonei se află str.
Castanilor, care reprezintă accesul în cartierul rezidenţial Alfa Land (acces privat,
limitat cu barieră).
La sud-vest de şos. Iaşului nu există străzi modernizate. Se observă, totuși, două
drumuri de pământ, unul pe limita administrativă a comunei Curteşti şi unul la limita
nord-vestică a zonei.
Probleme de accesibilitate ale amplasamentului
In acest moment, amplasamentul este accesibil numai prin utilizarea de vehicule
individuale (auto şi biciclete) sau pietonal, zona nefiind conectată la reţeaua urbană
de transport în comun. Există o linie extra-urbană, legătura cu comuna Băluşeni, al
cărei traseu trece pe şoseaua Iaşului, dar nu există nicio staţie în spaţiul studiat.
Situaţia actuală a traficului auto
Măsurători de trafic
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În perioada 4-5 iunie 2015 s-au realizat măsurători manuale de trafic în puncte
caracteristice ale zonei de studiu (în secţiuni de drum corespunzătoare braţelor
intersecţiilor Şos. Iaşului – Calea Naţională – Bd. Mihai Eminescu şi Şos. Iaşului –
Aleea Pajiştei), în intervalul orar 6:00-20:00. Valorile obţinute au fost calibrate cu
diagrama de evoluţie zilnică a traficului pe şoseaua Iaşului, furnizată în cadrul
Planului de Mobilitate Durabilă (Avensa 2014).

Intensitatea orară a traficului pe şos. Iaşului, conform Planului de Mobilitate
Durabilă (Avensa 2014)
Fluxuri
S-a observat că fluxurile totale de trafic sunt relativ uniform distribuite în intervalul
8:00 – 17:00, vârfurile de trafic determinate pentru dimineaţa (8:00-9:00) şi după
amiază (16:00-17:00) nefiind foarte pronunţate. Aceasta se explică prin faptul că
zona nu se caracterizează nici prin funcţiuni industriale sau de servicii importante
şi nici printr-o densitate deosebită a populaţiei, elemente care ar putea determina
deplasări importante către şi de la locul de muncă.

Distribuţia zilnică a volumelor de trafic pe şos. Iaşului, între al. Pajiştei şi Calea
Naţională (valori iunie 2015)
Valorile cele mai ridicate se observă pe şos. Iaşului (valoare maximă de 417 veh.
echiv./h/sens), valori care se distribuie apoi la intrarea în oraş pe cele două artere:
Calea Naţională. respectiv bd. Mihai Eminescu.

11

Trafic greu
Traficul greu pe şos. Iaşului reprezintă circa 9% din volumul total (procent raportat
la unităţi fizice) şi se canalizează diferit la intrarea în oraş. Astfel, pe Calea
Naţională ponderea traficului greu este de 12%, iar pe bd. Mihai Eminescu de
numai 7%.
Analiza nivelului de utilizare a capacităţilor de circulaţie
Pentru a analiza mai detaliat modul de desfăşurare a traficului în zona studiată,
am realizat o modelare a reţelei stradale existente şi a modului în care reţeaua
este afectată de traficul înregistrat, iar apoi am simulat desfăşurarea traficului la
orele de vârf de dimineaţă şi de după amiază. Pentru simplificare am echivalat
categoriile de vehicule recenzate conform SR 7348:2001.

Reprezentarea grafică a gradului de ocupare a capacităţii de circulaţie pe
tronsoane, a nivelului de serviciu în intersecţii şi a valorilor fluxurilor de trafic la ora
de vârf de dimineaţă AM(8:00-9:00) în situaţia existentă (iunie 2015)

Reprezentarea grafică a gradului de ocupare a capacităţii de circulaţie pe
tronsoane, a nivelului de serviciu în intersecţii şi a valorilor fluxurilor de trafic la ora
de vârf de după amiază PM(15:00-16:00) în situaţia existentă (iunie 2015)
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S-a putut trage concluzia că traficul se desfăşoară fluent, fără cozi de aşteptare la
intersecţii. Raportul dintre volumele de trafic şi capacităţile arterelor nu depăşeşte
35%, ceea ce înseamnă că există o rezervă considerabilă de capacitate.
Nivelul de serviciu în intersecţiile studiate este foarte bun (nivel A, corespunzător
unui trafic fluent, fără cozi de aşteptare, cu viteze de circulaţie ridicate).
Transport în comun
Aflată la limita administrativă a localităţii, cu un grad redus de ocupare a terenurilor
învecinate, zona studiată nu beneficiază de transport în comun urban, fiind la
peste 1,5km de cea mai apropiată staţie de maxi-taxi (capătul liniei 1, pe Calea
Naţională) şi la peste 2km de o staţie de tramvai.

Poziţionarea amplasamentului studiat în raport cu reţeaua de maxi-taxi (Planul de
Mobilitate Durabilă - Avensa 2014)

Poziţionarea amplasamentului studiat în raport cu reţeaua de tramvai (Planul de
Mobilitate Durabilă - Avensa 2014)
Există trasee extra-urbane care străbat Şoseaua Iaşului, fără a reprezenta însă
o variantă eficientă de legătură cu oraşul.
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Poziţionarea amplasamentului studiat în raport cu reţeaua extra-urbană de
transport public (Planul de Mobilitate Durabilă - Avensa 2014)
Privit în ansamblu, sistemul de transport public local al municipiului Botoşani nu
este foarte performant. Reteaua de linii de tramvai are o acoperire redusă, iar
transportul cu maxi-taxi, deşi asigură anumită flexibilitate în trafic, nu are orare de
transport riguroase. Parcul auto este compus din mijloace de transport de
dimensiuni reduse, cu capacităţi de max. 12 pasageri, în condiţii reduse de confort
şi siguranţă. De asemenea, nu există o abordare integrată a sistemelor de
transport public urban şi extra-urban.
Biciclete
Şoseaua Iaşului dispune pe latura sud-vestică de o pistă de biciclete de cca 1m
lăţime, pe trotuar. Pentru o circulaţie în ambele sensuri pista este mult
subdimensionată, fiind, la limită, suficientă pentru un singur sens.
Pista ciclabilă existentă are continuitate către ieşirea din oraş. De asemenea există o
amenajare pentru biciclişti pe latura sudică a str. Castanilor, însă nu există
conectivitate către nord, cu oraşul.
In sensul giratoriu de la intersecţia cu str. Castanilor, pista de biciclişti urmareşte
conturul intersecţiei. Această geometrie pune în evidenţă deturul pe care bicicliştii
trebuie să-l facă pentru a ocoli giraţia, încurajând un comportament ilegal (bicicliştii
taie braţul de vest al giraţiei, fără a urma pista amenajată). Pista ar trebui să se
îndepărteze gradual de trotuar cu cel puţin 50 m în amonte de intersecţie, pentru a
intersecta şi traversa braţul de vest perpendicular.
Pietoni
Infrastructura pentru pietoni este compusă din trotuare pe ambele laturi ale şos.
Iaşului şi a str. Castanilor. Există o singură trecere de pietoni, care traversează şos.
Iaşului la nord de intersecţia cu str. Castanilor.
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8.1. Propuneri de sistematizarea circulaţiei şi de completare a tramei stradale şi a
transportului public
Elemente de prognoză a traficului auto în situaţia realizării investiţiei propuse
Pentru a putea simula impactul de trafic pe care dezvoltarea unui cartier rezidenţial l-ar
avea în zona studiată, trebuie luaţi în calcul factorii care vor influenţa acest lucru: evoluţia
ratei medii de motorizare în municipiul Botoşani, caracteristici socio-economice ale zonei
în perspectiva dezvoltării cartierului rezidenţial, evoluţia economică a municipiului, în
special legăturile cu municipiul Iaşi şi cu alte localităţi situate la sud de municipiul
Botoşani, proiecte de infrastructură rutieră relevante pentru zona studiată.
Rata medie de motorizare în anul 2013 a atins 310 de vehicule la mia de locuitori, o
valoare mare comparativ cu alte oraşe din România, iar tendinţa de motorizare este în
creştere cu 2-3% pe an. Raportată la populaţia noului cartier, estimatâ la 3000 de
locuitori, ar putea rezulta un număr de peste 1000 de vehicule deţinute. Totuşi, o parte
din unităţile de locuire fiind locuinţe sociale, iar altele fiind destinate tinerilor se poate
estima că numărul de vehicule deţinute nu va depăşi numărul de unităţi de locuire ale
ansamblului, cu atât mai mult cu cât sunt prevăzute facilităţi privind transportul cu
bicicleta, precum şi accesul la transportul public.
Pentru a prognoza valorile de trafic ulterioare dezvoltării propuse vom porni de la ipoteza
unui orizont de timp de 10 ani, presupunând că în anul 2025 cartierul va fi terminat. Vom
lua în calcul deplasările care vor tranzita şos. Iaşului, deplasările generate de locuitorii
noului cartier, dar şi deplasările atrase din vecinătăţi (Curteşti, Tulbureni) odată cu
realizarea noii infrastructuri rutiere.
Estimarea evoluţiei traficului pe şos. Iaşului
Evoluţia traficului pe şos. Iaşului (DN28B) se determină prin aplicarea coeficienţilor din
Normativul AND 584-2007 (revizia din 2011) la valorile înregistrate în anul 2015.
Am luat în considerare coeficienţii corespunzători unui nivel de evoluţie mediu (Municipiul
Botoşani are dezavantajul unei poziţii geografice şi a racordării la reţeaua rutieră
naţională şi europeană deficitare în comparaţie de exemplu cu municipiile Iaşi sau
Suceava).
Referinţă normativ (2011) 2015 2025
Auto <3,5t 1

1,28 1,89

Trafic greu 1

1,22 1,58

Creşterea volumelor de trafic cu autoturisme <3,5t în 2025 faţă de anul 2015 va fi
corespunzătoare unui coeficient de 1,89/1,28 = 1,48, iar pentru traficul greu coeficientul
este de 1,58/1,22 = 1,3.

15

Estimarea volumelor de deplasări generate de viitoarea zonă rezidenţială 1
Generare deplăsari pentru nivelul de dezvoltare propus
(valori brute)
AM
in

out

rata

deplasări in

%

%

pers/h/unit pers/h

out

pers/h pers/h

apartamente
in clădiri P+3

unităţi

60 25% 75%

0.975

59

15

44

apartamente
in clădiri P+2

unităţi 440 25% 75%

0.975

429

108

321

apartamente
in clădiri P+1,
P+1+M

unităţi 100 25% 75%

0.975

98

25

73

locuinţe
individuale

unităţi 100 20% 80%

0.663

66

14

52

652

162

490

PM
in

out

rata

deplasări in

pers/h/unit pers/h

out

pers/h pers/h

apartamente
in clădiri P+3

unităţi

60 63% 37%

1.313

79

50

29

apartamente
in clădiri P+2

unităţi 440 63% 37%

1.313

578

365

213

apartamente
in clădiri P+1,
P+1+M

unităţi 100 63% 37%

1.313

132

84

48

locuinţe
individuale

unităţi 100 65% 35%

0.806

81

53

28

870

552

318

Ipoteze de distribuţie modală
auto

65%

transport in comun

25%

transport activ

10%

Pentru a putea lua în considerare 25% din deplasări cu transportul în comun trebuie
să existe acces facil, orare şi frecvenţe convenabile şi în general o îmbunătăţire a
sistemului de transport public local.
1

Coeficienţii utilizaţi provin din bazele de date de studii cuprinse în Traffic generation handbook
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Generare deplasări pentru nivelul de dezvoltare propus (impartire pe moduri de
deplasare, pers/h)
deplasări in
pers/h

out

deplasări

pers/h pers/h pers/h

in

out

pers/h pers/h

auto

424

106

319

566

359

207

transport in comun

163

41

123

218

138

80

65

15

48

86

55

31

transport activ

Generare deplasări pentru autoturisme (ipoteza pentru rata de ocupare auto: 1,3
pers/vehicul)
deplasări

in

out

(vehicule/h)
deplasări
auto

328

deplasări

in

out

(vehicule/h)
82

246

436

276

160

Am luat în calcul o majorare a valorilor obţinute cu 5% la intrările de la ora de vârf de
dimineaţă şi la ieşirile de la ora de vârf de după amiază, ţinând cont de personalul extern
care va lucra în instituţiile şi zonele comerciale înfiinţate.
Noua infrastructură stradală, precum şi accesibilitatea transportului în comun va atrage şi
deplasări ale rezidenţilor comunei Curteşti (circa 30 de locuinţe individuale aflate în raza
de accesibilitate).
Pentru deplasările cu transportul în comun, în cazul utilizării parcului auto existent pentru
transportul în comun, la orele de vârf vor fi necesare frecvenţe mari de succedare a
vehiculelor, capacitatea microbuzelor utilizate în prezent fiind de numai 12 călători.
Pentru valoarea maximă de deplasări cu transportul în comun, determinată pentru ora de
vârf de după-amiază, de 138 pers/h rezultă un minim de 12 microbuze pe oră (un
microbuz la fiecare 5 minute). Dacă se ia în considerare şi cererea de transport în comun
atrasă din comuna Curteşti, precum şi din zonele locuite aflate la nord-est de şoseaua
Iaşului (Alfa Land şi alte locuinţe individuale) se poate ajunge uşor la o nevoie de 14
microbuze pe oră.
Astfel, luând în calcul ipotezele şi corecţiile de mai sus putem estima nivelurile
deplasărilor totale (vehicule fizice) pentru latura sud-vestică a şos. Iaşului:
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Generare deplasari la sud-vest de şoseaua
Iaşului
AM
deplasari
(auto/h) in

PM
out

deplasari
(auto/h) in

out

deplasari auto individuale
cartier nou

343

86

257

458

290 168

deplasari auto individuale atrase
din Curteşti

11

2

9

18

13

total deplasari auto
individuale

354

88

266

476

303 173

total deplasari cu maxi-taxi
(transport public)

26

13

13

28

14

5

14

Pentru latura nord-estică a şos. Iaşului, modernizarea şi lărgirea al. Pajiştei va putea
atrage volume de trafic estimate a fi sub 200 vehicule echivalente/h/sens.
Analiza indicatorilor de trafic pentru perspectiva prognozată
S-au realizat scenarii de simulare a traficului pentru perspectiva anului 2025, unul pentru
ora de vârf de dimineaţă şi altul pentru cea de după amiază.

Reprezentarea grafică a gradului de ocupare a capacităţii de circulaţie pe tronsoane, a
nivelului de serviciu în intersecţii şi a valorilor fluxurilor de trafic la ora de vârf de
dimineaţă AM(8:00-9:00) în perspectiva anului 2025
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Din microsimulările scenariilor de perspectivă reiese că, deşi volumele de trafic pe artera
principală se dublează, capacităţile de circulaţie nu sunt depăşite, cel mai mare raport
volum/capacitate remarcându-se pe Calea Naţională, pe sensul de intrare în oraş, unde
există o singură bandă de circulaţie (circa 75% nivel de utilizare a capacităţii la ora de
vârf de dimineaţă).

Reprezentarea grafică a gradului de ocupare a capacităţii de circulaţie pe tronsoane, a
nivelului de serviciu în intersecţii şi a valorilor fluxurilor de trafic la ora de vârf de după
amiază PM(15:00-16:00) în perspectiva anului 2025
Intersecţiile reţelei nu îşi alterează nivelul de serviciu, circulaţia putându-se desfăşura
fluent, fără cozi de aşteptare. Deşi indicatorii studiaţi nu impun reglementări suplimentare,
se recomandă totuşi, din raţiuni de siguranţă, semaforizarea intersecţiei cu al. Pajiştei,
eventual cu prioritizarea transportului în comun la încadrarea în şos. Iaşului.
Dacă Municipiul Botoşani se va dezvolta economic peste aşteptări (ipoteza optimistă)
atrăgând un trafic de important din drumul naţional DN28B va trebui luată în calcul
construirea unei centuri ocolitoare, care ar putea recanaliza traficul de tranzit, degrevând
penetraţia. Zona de studiu ar beneficia astfel de o reducere semnificativă a noxelor
cauzate în principal de traficul greu şi de o creştere a siguranţei circulaţiei.
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Propunerea privind realizarea unei centuri ocolitoare a mun. Botoşani (Planul de
Mobilitate Durabilă - Avensa 2014)
Modernizarea şi completarea arterelor de circulaţie şi reamenajarea intersecţiilor în
proximitatea amplasamentului
Deplasările ce vor fi generate de noul cartier vor fi preluate în şos. Iaşului prin două
accese principale (străzi de categoria a II-a, în dreptul celor două giraţii) şi unul secundar
(stradă de categoria a III-a, în dreptul al. Pajiştei), cel din urmă deservind în principal
terminalul de transport în comun. Cele trei intersecţii vor trebui reconfigurate prin
includerea acceselor.
De asemenea, se impune lărgirea aleii Pajiştei la un profil corespunzător unei străzi de
categoria a II-a, pentru o legătură eficientă cu cartierul Tulbureni, dar şi cu partea de est
a oraşului.
Propuneri privitoare la transportul în comun
In perspectiva dezvoltării zonei cu o populaţie estimată la 3000 locuitori, se va impune
accesibilizarea legăturii cu oraşul. Cea mai simplă soluţie ar fi prelungirea liniei 1 de
maxi-taxi cu cca 2km, pe Calea Naţională – Şoseaua Iaşului, cu înfiinţarea a două staţii
(una pentru dus/una pentru întors) în zona intersecţiei Calea Naţională – Bd. Mihai
Eminescu – Şos. Iaşului şi o staţie la capătul de linie de la terminalul amplasat în zona
intersecţiei cu aleea Pajiştei.
Staţiile vor fi amenajate astfel încât să furnizeze confort la aşteptare şi să beneficieze de
afişaj de informare privind graficele de circulaţie şi traseele propuse.
Terminalul ar putea funcţiona şi pentru transferul între diferitele moduri de transport
(transport public urban, transport public extra-urban, transport auto individual, transport
cu bicicleta ) prin asigurarea în cadrul acestuia pe lângă facilităţile necesare unui capăt
de linie pentru transport în comun, a unor spaţii de parcare pentru autoturisme şi biciclete
şi a unui centru de închiriat biciclete. Terminalul va fi prevăzut şi cu o clădire care va
găzdui un birou de informare călători, un birou pentru controlori, o sală de aşteptare şi
grupuri sanitare. Peroanele vor fi acoperite, pentru protecţia călătorilor în aşteptare.
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Exemplu de terminal care asigură transferul între liniile extra-urbane care fac legătura cu
localităţile Sânpetru, Bod şi Vâlcele şi liniile de transport public local din municipiul Braşov
În perspectiva unei dezvoltări mai ample a cartierului, se poate lua în considerare ca
traseul liniei care va deservi zona să parcurgă interiorul cartierului, pentru a putea fi mai
accesibil pentru toţi locuitorii. De asemenea, ar fi utile mijloace de transport cu capacitate
mai mare decât cea existentă, care să ofere un confort sporit. S-ar putea astfel rezolva
nevoia de transport public cu un număr mai redus de vehicule, ar putea creşte
atractivitatea serviciului de transport public.
Biciclete
In ideea creării unui cartier verde, se propune crearea unei reţele de piste pentru biciclişti
în interiorul amplasamentului, precum şi lărgirea la două benzi şi delimitarea atăt de
carosabil, cât şi de trotuar a pistei de biciclişti existente pe şos. Iaşului. Benzile ciclabile
duble vor avea lăţimea de min. 2,5m la care se va adăuga o protecţie de min. 0,5m faţă
de partea carosabilă.
Pentru a putea spera că locuitorii vor alege bicicleta în detrimentul deplasărilor motorizate
nu este suficientă crearea infrastructurii specifice la nivelul amplasamentului. Reţeaua
ciclabilă propusă va trebui conectată la reţeaua existentă în zona centrală.
Parcaje
Vor fi prevăzute locuri de parcare în vecinătatea locuinţelor astfel încât să se asigure cel
puţin un loc de parcare pentru fiecare apartament. Se propune de asemenea amenajarea
unui parcaj public în proximitatea terminalului de transport.
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11.1. Cimitirul mozaic
Botoșani – comunitatea evreiască
Cele mai vechi mențiuni referitoare la stabilirea evreilor în Botoșani indică mijlocul secolului al
XVI-lea. Aceștia s-ar fi stabilit inițial la marginea estică a orașului, alături de românii săraci, pentru
ca apoi, prosperând, să se îndrepte spre zona centrală a orașului.
Evreii s-au stabilit în număr mai mare în oraș începând cu sfîrșitul secolului al XVIII-lea, perioadă
începând din care avem și date statistice referitoare la numărul lor.
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Date referitoare la comunitatea israelita din Botoșani în recensăminte:
An
Locuitori
1774
~205 (41 familii)
1930
1832
1477
1940
1845
2323
1956
1854
3145
1969
1891
14415
1980
1899
16817
1992
(cf. Ștefan Ciubotaru, Monografia orașului Botoșani, 1997)

11407
10900
5716
2494
1149
148

În 1899 se remarcă numărul cel mai mare de evrei în Botoșani, la acea dată ei reprezentând
51,8% din populația orașului. Începând din anul 1900, numărul lor va scădea treptat.
Recensamantul din 2011 înregistra în municipiul Botosani doar 37 evrei.
Având ca îndeletnicire principală comerțul, comunitatea evreiască s-a concentrat în zona centrală
a orașului, pe Calea Națională. Incendiul din 1887 a afectat toate clădirile din centru, care vor fi
reconstruite cu noi spații comerciale. Alături de comerțul în zona centrală, evreii din Botoșani
dețineau numeroase hanuri încă de la începutul secolului al XIX-lea și fabrici începând cu a doua
jumătate a aceluiași secol.
Din punct de vedere social, în Botoșani evreii erau de toate categoriile de la bogați deținînd
afaceri prospere la foarte săraci, traind în structuri de ghetou. Ei au participat la viața orașului din
toate punctele de vedere, aspectul economic neumbrindu-l pe cel cultural. În istoria orașului au
rămas numeroase societăți și asociații culturale, școli, spitale și personalități
Personalități 2
ALEXANDRU GRAUR
Figura marcanta a lingvisticii romanesti, s-a nascut in 1900, la Botosani. Se stinge
din viața in 1988. A absolvit Facultatea de Litere si Filosofie din Bucuresti, licentiat
in filologie clasica si limba romana; 1924-1929, la Paris, obtine diploma la École
Practique des Hautes Etudes si doctoratul la Sorbona. Revenit la Bucuresti,
imbratiseaza activitatea didactica si, paralel, publica in diverse periodice, studii. Infiinteaza si
conduce (1941-1944) Liceul particular evreiesc. In 1946, este incadrat in invatamantul superior. In
1955, este membru titular al Academiei; intre 1954-1956 – decan al Facultatii de Filologie; 19551974 – director al Editurii Academiei; 1958-1988 – presedinte al Societatii de Studii Clasice etc. O
bibliografie bogata insumand studii de filologie clasica, etimologie: Note etimologice, Etimologii
romanesti, Evolutia limbii romane, Studii de lingvistica generala, Mic tratat de ortografie,
Capcanele limbii romane etc. In “Revista Cultului Mozaic” a detinut o rubrica pe teme lingvistice,
semnaland apropieri intre cuvinte din diferite limbi.
HENRIC SANIELEVICI
Sociolog, biolog, critic si istoric literar, s-a nascut la Botosani, in 1875 (m. 1951). A
urmat Facultatea de Litere a Universitatii bucurestene. In 1900, a fost prim-redactor
la “Noua Revista Romana” a profesorului Radulescu-Motru. A fondat, la Galati, in
1905, impreuna cu Const. Graur si Mihai Pastia, revista “Curentul nou”. Debuteaza
cu volumul Incercari critice. In “Viața Romaneasca” a publicat cercetari biologice, sociologice,
studii critice. Opere: Incercari critice (1903); Opinia publica europeana si chestiunea evree in
Romania (1901); Icoane fugare (1920); Noi studii critice (1920); La vie des mamiferes et des
hommes fossiles (1926); Cercetari critice si filosofice (1928); Literatura si stiinta (1930) etc.
Impreuna cu W. Mayerczik, traduce, in 1904, Sarmanul Dionis.
MARCEL BLECHER
Prozator, poet cu o sensibilitate maladiva (n. 1909 Botosani – m. 1938, Roman).
Intrerupe cursurile la Paris si e internat in sanatoriu, la Berck (Elvetia). Operele
2

Comunitatea Evreiască din România (Realitatea Evreiască / Micro-biografii), Comunitatea israelită din Botoșani.
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sunt autobiografice. O prima placheta de versuri, Corp transparent (1934), si ultimul volum, aparut
datorita lui Sasa Pana, Vizuina luminata, un “jurnal de sanatoriu”, inchid trairile sale, facandu-se o
apropiere intre scrisul sau si cel al lui Kafka. Intamplari din irealitatea imediata ne aduce in viața
de zi cu zi a tanarului cu o sensibilitate excesiva, “tintuit la pat” de o boala cumplita. Inimi
cicatrizate – roman in care descoperim inceputul bolii sale (morbul lui Pott la coloana vertebrala),
care-l va dobori mult prea timpuriu. Corpul lui avea, intr-adevar, “sa se franga… ca un copac rupt,
ca
o
papusa
de
carpa”.
“…un scriitor unic… un remarcabil stilist… si prin simtul de umor prin care autorul incearca sa
depaseasca latura tragica a existentei sale” (Camil Baltazar). “Blecher nu este un instrainat de
evreism, ci, dimpotriva, nu numai colaborarile sale… dovedesc… o vibranta si autentica
personalitate iudaica…” (Ury Benador).
ZIGU ORNEA
Editor, istoric, cronicar literar, critic de inalta tinuta, cu lucrari deosebite privind
“curente de idei in cultura romaneasca”. S-a nascut, in 1926, la Frumusica. A
absolvit, la Botosani, Liceul Evreiesc, iar Facultatea de Filosofie din Bucuresti: “Am
gasit lecuire in studiu”. A debutat, publicistic, in 1956; editorial – in 1969, cu volumul
Junimismul. Monografii: Semanatorismul, Junimea si Junimismul, Poporanismul, Taranismul,
Curentul cultural de la “Contemporanul” etc. A condus Editura “Minerva”; fost director al Editurii
“Hasefer”, in care apar acele “marturii despre prezenta evreilor in cultura tarii”.
SHAUL CARMEL
“Daca sunt poet, prozator, publicist sau toate la un loc? Cred ca toate la un loc, dar,
in primul rand, poet”. Perfectionist prin excelenta, poezia sa – cuprinsa in volume –
a fost rasplatita cu numeroase premii. Nascut, in 1937, in judetul Botosani
(Stefanesti). Scoala si liceul le-a absolvit la Botosani. A frecventat Cenaclul
botosanean “Mihai Eminescu”. Debutul literar – in 1953; cel editorial – in 1956. Emigreaza in
Israel, in 1965, “devenind una dintre figurile cheie ale miscarii literare din Tel Aviv” (Al. Mirodan).
Este vicepresedinte al Uniunii Scriitorilor si secretar al Asociatiei Scriitorilor Israelieni de limba
romana. Publica volumele: Raze de soare, Jurnal de front, Florile nisipului, Cu mana pe inima,
Tarziu, Poezii de nerostit, Fuga din rai, Esti, Dor de dor etc. Operele sale au fost traduse in:
engleza, maghiara, idis, flamanda, germana, sarba.
Botoșani – sinagogi
Sinagoga Mare – “Oiche Sil”
Strada Marchian nr. 1

Datează din anul 1834. Este una dintre cele mai vechi şi mai bogat decorate sinagogi din zona
Moldovei. Interiorul dispune de reprezentări minunate cu scene din Ierusalim şi simboluri care
reprezintă seminţiile lui Israel.
Zidită la 1834 într-un stil clasic sobru, era evident influenţată de ambianţa arhitecturală locală, de
aşa-numitul „clasicism moldovenesc”. I s-a spus „Templul Mare”, fiind cea mai înaltă dintre
sinagogile din oraş. Decorul exterior era foarte simplu, „cu lizene pentru ritmarea volumului
prismatic, bine proporţionat”. Avea „150 de jeţuri şi o arcă mare cu un ornamentaj bogat, pentru
cele peste 30 de Suluri Sfinte [...] şi un oficiant permanent”. S-a remarcat prin sculpturile şi
gravurile în lemn, prin frumuseţea candelabrelor şi a picturilor reprezentând „cele 12 steaguri ale
triburilor, zodiile, precum şi diferite peisaje din Eretz Israel”. Exuberanţa decorului interior
contrastează cu sobrietatea exteriorului. Impresionează în mod special Aron Kodeş-ul „ce se
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desfăşoară în mod triumfal pe trei registre, care cuprind elemente sculptate [...] lei înaripaţi, vulturi,
ghirlande, Tablele Legii”, fiind dominat de culorile roşu, ultramarin şi auriu. Picturile au dat
meşterului popular prilejul de a-şi exersa fantezia, descriind „peisaje imaginare din Ţara Sfântă”,
presărate cu cedri, palmieri, case şi cupole; dar, în ansamblu, subiectele confirmă tematica
tradiţională a picturii murale specifice sinagogilor din România. Bogăţia decorativă, inclusiv a
feroneriei, este ceea ce face din acest lăcaş un monument unic şi deosebit de valoros patrimonial.
De altfel, în 1987, a fost inclusă pe o listă a monumentelor de arhitectură ale cultului mozaic.
(Andi Mihalache, Comunitatea evreiască din Botoșani, http://www.idee.ro/jewish_heritage_3/)
Sinagoga Idis din Botosani
str.Gh.Boldur, nr. 18

Construită într-o arhitectură cu tendinţe neomaure din sec. 18-19, prezintă atât un element
urbanistic decorativ, cât mai ales o pictură interioară deosebită artistic şi documentar. (cf.
Federația Comunităților Evreiești din România)
În Târgul Nou, pe strada Vornic Boldur nr. 18 s-a ridicat, pe la 1850, o sinagogă în stil romantic, de
factură neogotică. Cunoscută sub numele Idishes Beis-Medrăş, era una dintre cele mai
frecventate din oraş, rămânând „sinagoga în care evreii botoşăneni îşi ţin rugăciunile în zilele
săptămânii”. De această dată, decoraţia interioară (tavanele pictate, sculpturi în lemn şi lucrări de
feronerie migăloasă) este în acord cu faţadele spectaculoase, ritmate de ample arcade ogivale.
Cele două rânduri suprapuse de ferestre înalte, unite prin ancadramente largi, dau clădirii un
aspect mult mai dinamic şi mai impozant decât cel al marii sinagogi din Târgul Vechi. Templul din
Târgul Nou a fost renovat după incendiul din 1887, fiind inaugurat in 1889. Se ştie că „Avram Iosef
Schnitzer, maestru din Odessa, a lucrat la executarea Aron Hakodes-ului şi la gravurile inspirate
din
Biblie”
(Andi
Mihalache,
Comunitatea
evreiască
din
Botoșani,
http://www.idee.ro/jewish_heritage_3/)
Botoșani – cimitire
NUME

ADRESA

LON/LAT (N/E)

BOTOȘANI (I)

str. Penes Curcanul no. 6,
Botosani judet, 45 km from
Suceava.

47°40' 26°45'

BOTOȘANI (II)

str. Mihai Eminescu no. 403,
Botosani judet, 45 km from
Suceava.

47°40' 26°45'

str. M. Eminescu no. 403, 45
km from Suceava
(cf. International Jewish Cemetery Project, 2000)

BOTOȘANI (III)

47°40' 26°45'

#PIETRE
20-100
100500
>5000

E

DATAR

Sec. XIX

Sec. XIX
Sec. XIX
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Cimitirul Botoșani (I), Str. Peneș Curcanul, nr. 6
- deschis în secolul al XVIII-lea
- ultimul mormânt cunoscut datează din secolul al XIX-lea
- suprafața cimitirului: 5.600 mp (70x80m)
- pietre de mormânt: 20-100
Cimitirul este vechi cu mare parte din pietrele de mormânt căzute sau sparte și cu vegetație
abundentă. Nu este întreținut dar este minim îngrijit și sporadic vizitat de localnici sau vizitatori
privați. A fost folosit de comunitatea evreiască din Botoșani dar și de cele din Ungureni, Bucecea,
Cristești și Ștefănești.
Cimitirul Botoșani (II), Str. Mihai Eminescu, nr. 403 (Cimitirul vechi)
- ultimul mormânt cunoscut a fost făcut în secolul al XIX-lea
- suprafața cimitirului: 12.000 mp (120x100m)
- pietre de mormânt: 100-500
Mormintele sunt neîntreținute iar majoritatea pietrelor sunt căzute sau sparte. Vegetația
abundentă este o problemă sezonieră care împiedică accesul în cimitirul neîntreținut regulat. A
fost folosit de comunitatea evreiască din Botoșani dar și de cele din Ungureni, Bucecea, Cristești
și Ștefănești.
Cimitirul Botoșani (III), Str. Mihai Eminescu, nr. 403 (Cimitirul nou)
- deschis în secolul al XIX-lea
- este folosit și astăzi de comunitatea locală
- suprafața cimitirului: 200.000 mp (800x250m)
- pietre de mormânt: >5000
Cimitirul nu are o întreținere permanentă dar este în grija comunității locale care îl folosește. Este
vizitat frecvent de grupuri organizate, pelerinaje și vizitatori privați. Multe pietre sunt căzute sau
sparte și vegetația este abundentă. A fost folosit de comunitatea evreiască din Botoșani dar și de
cele din Ungureni, Bucecea, Cristești și Ștefănești.
Cimitirele Botoșani II și Botoșani III formează actualul Cimitir Mozaic din strada Mihai Eminescu,
nr. 403.
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În cimitirul mozaic din Botoșani au fost înregistrate 13 000 de înmormântări în perioada 19062002. Mulți evrei care au trăit în Moldova nu au avut nume de familie până la începutul secolului
al XX-lea. Astfel, de cele mai multe ori, în registrele înmormântărilor se folosea numele tatălui sau
al soțului în locul numelui de familie. De asemena, până în 1943, în registrele cimitirului mozaic nu
era precizată vârsta celor înmormântați. 3
Printre pietrele cimitirului este păstrată și memoria evenimentelor istorice din prima jumătate a
seceolului al XX-lea precum Răscoala din 1906 și Primul război mondial.
Despre cimitirele evreiești din România 4
Inițial, cimitirul trebuia să se afle la minimum 80-100 m de ultima casă a localității, dar a ajuns
curând sa fie înglobat în unele așezări.
Conform prescripțiilor, capul decedatului trebuia orientat spre Est. Dacă in timpurile vechi era
interzisă vizitarea cimitirelor în timpul nopții și de catre femei, iar rabini ortodoxi dezaprobau
împodobirea cu flori, astăzi se respectă urmatoarele norme: nu se vizitează mormintele un an
după deces, este interzisă vizitarea în zilele de sambătă și de sărbători (inclusiv Hol amoeid si
Roș Hodeș) și pe toată durata lunii Nisan și se recomandă vizitarea mormintelor în zilele de
Iarzeit, de Tisa Beav și în luna Elul.
Se recomanda asigurarea unei distanțe de 6 palme între morminte (minimum), evitarea
suprapunerii morților (interdicție inițială), separarea sinucigașilor și păcătoșilor. Pietrele tombale
aveau înălțimi reglementare, lățimea putând fi diferențiată după rang social și avere. Scunde la
început, pietrele tombala cresc în secolele XVIII și mai ales XIX la 2-2,5 m din care cca. 1/3 era
ingropată în pamant, iar restul de 2/3 era cioplită. Dacă inițial se folosea un singur sortiment de
piatră, elementul decorativ decurgea din scrisul insuși și adjectivele „cinstit” sau „credincios”,
însoțite eventual de enumerarea studiilor, frizau generalitatea, cu timpul (îndeosebi spre sfârșitul
secolului al XIX-lea) se operează o diferențiere prin utilizarea unor materiale pretioase (marmura,
granit) și o preocupare pentru decorație în filiația influențelor baroce predominante în Transivania
și Banat. Askenazimilor le este proprie o deschidere spre stilurile europene (romanic, gotic,
Renaștere, baroc, rococo) combinate cu motive populare și elemente biblice, aluzii arhitecturale
(coloane adosate, torsadate, încheierea elementului paralelipipedic vertical cu arc gotic, triunghi,
fronton, semicerc etc.). Înconjurarea mormintelor cu un zid nu era o prescripţie. Mormintele
3
4

Bruno Segal, Botoșani Cemetery Project, 2000
Mircea Moldovan, Cimitire Evreiești din România, 2011
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trebuiau să aibă inscripţie spre Ierusalim, askenazii aveau morminte verticale, sefarzii morminte
orizontale.
Deşi cimitirul evreiesc nu era asociat ca vecinătate sinagogii, dar de obicei era prima dotare a
unei noi comunităţi constituind uneori complexe, împreună cu capele cimiteriale, băi rituale şi
anexe, totuşi relevanţa sa pentru arta sinagogală este importantă datorită transpunerii în
materialele cele mai durabile. Casa de rugăciuni şi cimitirul erau cele mai importante instituţii
religioase ale evreilor şi majoritatea documentelor notifică înfiinţarea asociaţiei Hevra Kadisha ca
anterioară cu câţiva ani clădirii sinagogii (firesc întrucât înmormântarea era urgentă iar clădirea
unei sinagogi presupunea obţinerea terenului, a aprobărilor şi a fondurilor necesare şantierului).
Cimitirele şi pietrele funerare (tratate la noi de P. Petrescu, soţii Sanie şi echipa de la Institutul
“Dr. Moshe Carmilly” din Universitatea “Babeş Bolyai”) sunt considerate „o adevărată şi
impresionantă arhivă de piatră” alcătuind un izvor documentar important.

11.2. Cazărmile din mun. Botoșani
Unitățile militare au existat în Botoșani începând din anul 1860, prin înfiinţarea Companiei a-ll de
jandarmi, care avea misiunea de a păzi instituțiile. In decembrie 1864 s-a înființat Escadronul 2
Dorobanţi, care recruta dorobanţi numai din Botoşani.
Prima încercare de construire a unei cazărmi a avut loc în 1868, când Ministerul de Resbel s-a
adresat Prefecturii Botoşani cu ordinul 2658, care cerea construirea unei cazărmi pentru un
regiment de cavalerie. Primăria găsește un loc potrivit în bariera Suliţa. Inginerul oraşului a
întocmit planul locului în suprafaţa de peste 4 falci, ce făcea parte din imașul târgului. Problema
rezolvării unei cazărmi pentru Regimentul 16 Dorobanţi a durat peste 20 de ani.
După o existenta de numai 35 ani, Regimentul 16 Dorobanţi, se pare că și-a încetat activitatea în
1911, când s-a înființat Regimentul 37 Infanterie „Alexandru cel Bun". În preajma primului război
mondial, mai exact în timpul campaniei din Bulgaria (1913), la Botoşani s-a înființat Regimentul
77 Infanterie, ca dublură a Regimentului 37 Infanterie. Totul s-a făcut în cel mai scurt timp, cu
toate ca noua unitate militară nu avea cazarmă. Adunarea tuturor militarilor chemaţi s-a făcut pe
o „toloaca dintre Cimitirul Israelit si șoseaua Botoşani – Iași” unde se afla un „par cu o scândura
albă bătută în ei, pe care scria cu litere mari, negre «Regimentul 77 Infanterie», lângă care sta în
picioare un plutonier batrân mic, burtos, cu mustăți groase, cu o înfățisare inteligentă și
simpatica”. Acesta era însărcinat să dea indicaţiile necesare tuturor celor care se prezentau la
„regiment”. Pe zidul lung și înalt al cimitirului evreiesc erau înscrise din loc în loc, cu aceiaşi boia
neagră, toate subunitățile (batalioane, companii) unde se adunau cei concentrați și făceau
cunoștința intre ei. Toate acestea se petreceau in luna iulie 1914.
Imediat după terminarea primului Război Mondial, s-a trecut la construirea cazărmii Regimentului
37 Infanterie „Alexandru cel Bun". În 1923 regimentul a revenit în garnizoana sa. În fruntea
Regimentului s-a aflat colonelul Victor Tomoroveanu, care si-a dat viața in luptele de la Tisa,
(astăzi o strada din Botoşani îi poarta numele). In perioada interbelică, în cadrul regimentului s-au
construit o baie, o spălătorie moderna, bucătării, magazii și remize. Poligonul de tir a fost
modernizat, s-a amenajat o instalație de tir antiaerian, precum si o „camera de gaze de lupta".
În fața clădirii pavilionului administrativ s-a ridicat un monument de bronz, dedicat jertfei
regimentului in primul război mondial, iar poarta de intrare în unitate a fost denumită „Poarta
Eroilor Regimentului 37 Infanterie”. Acestora li s-a adăugat și un muzeu de armament și unelte de
luptă, care au fost folosite în câmpul de război.
În baza ordinului Marelui Stat Major, Divizia 10 Infanterie emite Ordinul 12718 din 20 august
1945, prin care se ordona desfiinţarea Regimentului 33 Infanterie și transformarea lui în
Regimentul 1 Care de luptă, cu reşedinţa la Târgoviște. La 23 februarie 1959, Regimentul 280
Infanterie de la Moinești își schimbă denumirea în Regimentul 33 Infanterie și se mută în
garnizoana Botoşani. În data de 30 septembrie 1961, Regimentul 37 Infanterie devine
Regimentul 33 Mecanizat, iar în 21 octombrie 1974 primeşte denumirea de „Alexandru cel Bun”,
pe care o purtase Regimentul 37 Infanterie desființat după Campania din Est.
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În anul 1965, prin decizia nr. 78 a Sfatului Popular al Regiunii Suceava, se transmit 107,5 ha de
teren adiacent cazărmii 2697/UM01189 din administrarea oraşului Botoşani în administrarea
Ministerului Forţelor Armate al R.P.R.
La 30 mai 2005, Comandamentul Brigăzii 33 Mecanizată a fost transformat în Centrul 33
Instrucție si Depozitare. In prezent, Depozitul 33 Materiale Tehnice „Moldova" (UM 01189) are în
administrare nouă cazărmi , cu o suprafaţa totală de 247 ha.
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