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INTRODUCERE
Strategia trebuie să vizeze consolidarea
capacităţii economice a comunei pentru
îmbunătăţirea viitorului și a calităţii vieţii
pentru cetăţeni.

Strategia
Strategia de dezvoltare economicosocială durabilă a comunei Tătăruși
vizează definirea principalelor repere de
dezvoltare ale comunităţii cu accent
deosebit pe măsurile ce necesită a fi
abordate în perioada 2021-2027.

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală
implică luarea unor decizii cu privire la:
1. Ce acţiuni trebuie întreprinse?
2. Când trebuie întreprinse aceste
acţiuni?
3. Unde anume se acţionează?
4. Cine trebuie să acţioneze?
5. Cum trebuie acţionat?
6. Cu ce resurse se acţionează?

Strategia de dezvoltare a comunei
Tătăruși este un document de planificare
strategică, conceput în corelaţie cu
principiile
dezvoltării
durabile
şi
reprezintă documentul fundamental al
planului de dezvoltare a comunei Tătăruși
cu rol în orientarea dezvoltării
economico-sociale și în accesarea
fondurilor structurale și de coeziune ale
Uniunii Europene.

Pentru a putea răspunde la toate aceste
întrebări, în cadrul planificării strategice,
este necesară parcurgerea unor etape:
✓ Organizarea
✓ Culegerea datelor
✓ Analiza datelor
✓ Stabilirea misiunii și viziunii
✓ Stabilirea obiectivelor și priorităţi
✓ Realizarea planului strategic
✓ Aprobarea
Strategiei
de
Dezvoltare Locală
✓ Monitorizarea și implementarea
strategiei
✓ Revizuirea strategiei în lumina
performanţelor
actuale,
a
condiţiilor externe, ideilor și
oportunităţilor noi

Dezvoltarea locală depinde atât de tipicul
unei economii, cât și de dimensiunea
socială, dimensiunea tehnologică și
ecologică a acesteia.
Procesul de dezvoltare locală este asociat
intrinsec cu un concept multidimensional
care reunește domeniul economic, social,
cultural, inovaţia, schimbările de mediu,
precum și corelaţiile dintre aceste
dimensiuni.
Scopul Strategiei de Dezvoltare Locală
este de a identifica obiectivele, priorităţile
și direcţiile de dezvoltare locală și de a
planifica acţiuni care vor conduce la
creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi
locuri de muncă.

Parcurgerea acestor etape va conduce la
o evaluare mai profundă a Strategiei.
Există trei elemente interconectate
fundamentale pentru dezvoltarea locală:
teritoriul vizat, parteneriatele și strategia
integrată de dezvoltare locală.
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îmbunătăţirii relaţiilor sociale, conservării
mediului și dezvoltării procesului
instituţional.

STRATEGIE

Teritoriu

Procesul de planificare strategică trebuie
efectuat într-o manieră participativă,
astfel că necesită stabilirea clară, încă de
la început, a rolului tuturor celor implicaţi.

Parteneriat

Parteneriatul

Planificarea strategică

Dezvoltarea Strategiei de dezvoltare
locală este un proces consultativ de mare
anvergură, care implică o mare varietate
de actori care participă la procesul de
planificare:
1. Societatea civilă, formată din
indivizi și grupuri care se
angajează să participe în mod
voluntar în activităţi și viaţa
publică axate pe interese, scopuri
sau valori comune.
2. Mediul de Afaceri, reprezentat de
întreprinderile care funcţionează
și își desfășoară activitatea în
cadrul comunei Tătăruși
3. Statul, reprezentat la nivelul
comunităţii prin Administraţia
Publică Locală (formată din
Consiliul Local, ca autoritate
deliberativă și Primarul, ca
autoritate executivă).

Planificarea strategică este un proces
sistematic de definire a direcţiilor comune
și de luare a deciziilor cu privire la
construirea potenţialului local, forţa de
muncă, alocarea de resurse pentru
realizarea priorităţilor locale, facilitarea
accesului pe piaţă și crearea unui climat
favorabil investiţiilor și activităţilor în
domeniul afacerilor.
Prin intermediul procesului de planificare
strategică se urmărește modul în care
aceste sisteme ar putea fi îmbunătăţite
pentru a servi interesele colective ale
comunităţii locale din comuna Tătăruși.
Planificarea
strategică
vizează
dezvoltarea sustenabilă, contribuie la
reducerea sărăciei, urmărește un proces
participativ incluziv care permite
colaborarea între autorităţile locale,
sectorul privat, ONG-uri și comunitatea
locală în luarea deciziilor și totodată
promovează cooperarea, parteneriatele,
precum și responsabilitatea între actorii
implicaţi. Procesul
de
planificare
strategică este unul ciclic și dinamic ce
necesită monitorizare și actualizare
periodică.

Procesul de elaborare a Strategiei este
condus de autorităţile locale cu sprijinul
consultanţilor de specialitate în care
partenerii din sectorul public, de afaceri și
din
sectorul
privat,
precum
și
reprezentanţii
societăţii
civile
conlucrează pentru a crea condiţii mai
bune în vederea generării unei creșteri
economice, înfiinţării de locuri de muncă,
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✓ O Europă mai inteligentă, prin
inovare, digitalizare, transformare
economică
și
sprijinirea
întreprinderilor mici și mijlocii;
✓ O Europă mai verde, fără emisii de
carbon, punerea în aplicare a
Acordului de la Paris și investiţii în
tranziţia energetică, energia din
surse regenerabile și combaterea
schimbărilor climatice;
✓ O Europă conectată, cu reţele
strategice de transport și digitale;
✓ O Europă mai socială, pentru
realizarea pilonului european al
drepturilor sociale și sprijinirea
calităţii locurilor de muncă, a
învăţământului, a competenţelor,
a incluziunii sociale și a accesului
egal la sistemul de sănătate;
✓ O Europă mai apropiată de
cetățenii săi, prin sprijinirea
strategiilor de dezvoltare conduse
la nivel local și a dezvoltării urbane
durabile în UE.

Planificarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei Tătăruși se focalizează
pe următoarele caracteristici:
✓ Abordează
atât
practicile
existente, cât și introducerea de
noi oportunităţi de acţiune;
✓ Abordează problemele la nivel
macro;
✓ Aduce elemente noi în domeniul
tehnic, managerial și financiar,
adaptând experienţe care s-au
dovedit de succes;
✓ Operează într-un teritoriu bine
definit spaţial și administrativ;
✓ Generează resurse stabilind o
legătură directă între procesul de
planificare și implementare.
Procesul de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Locală este unul complex și
implică utilizarea unei game largi de
instrumente
metodologice,
oferind
posibilitatea identificării nevoilor de
dezvoltare ale comunei Tătăruși.
Elementele Strategiei de Dezvoltare
Locală se fundamentează ţinând cont de
orientările strategice privind politica de
coeziune la nivel european și naţional, de
priorităţile determinate de Strategia
Europa 2021-2027, de priorităţile stabilite
în cadrul Strategic Comunitar pentru
perioada 2021-2027, de planificarea
strategică naţională, precum și de cea
regională și judeţeană.

Motivaţia, importanţa și metodologia de
realizare a Strategiei
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Tătăruși pentru perioada 2021-2027
reprezintă rezultatul demersului de
analiză a informaţiilor obţinute din surse
oficiale și ale informaţiilor obţinute în
urma anchetei pe bază de chestionar.
Aceasta
poate
fi
utilizată
în
corespondenţă cu mediul căruia se
adresează, astfel:
✓ Pentru Comunitate și Societatea
civilă,
SDL reprezintă un
document
care
furnizează

Priorităţile investiţionale mijlocite de
Uniunea Europeană în perioada 2021-2027
vor fi integrate personalizat în elaborarea
și dezvoltarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a comunei:
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informaţii cu privire la dezvoltarea
unităţii administrativ-teritoriale;
✓ Pentru
mediul
de afaceri,
reprezintă
un
instrument
pragmatic, prin care investitorii își
pot
construi
strategia
de
dezvoltare la nivelul arealului
geografic utilizând resursele de
care dispune UAT;
✓ Pentru Autorităţile Publice Locale,
reprezintă un ghid de lucru
permanent, care conţine direcţiile
de urmat;
✓ Pentru factorii de decizie locali,
reprezintă un îndrumător, care
conţine acţiunile clare ce pot fi
întreprinse pentru atingerea
obiectivelor strategice.

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare
Locală
1. Coordonarea
Strategiei
de
Dezvoltare Locală a comunei
Tătăruși pentru perioada 2021 2027
cu
documentele
de
planificare pentru perioada 2021 2027, care urmează să fie finalizate
la nivel european, naţional,
regional și judeţean;
2. Atragerea resurselor financiare
necesare
implementării
portofoliului
de
proiecte
identificat, atât din programe
europene
cu
finanţare
nerambursabilă, cât și din surse
complementare
(parteneriate
public-private, credite externe,
resurse proprii etc.);
3. Stimularea
cooperării
interinstituţionale în vederea creării
condiţiilor
optime
pentru
accesarea
și
implementarea
proiectelor finanţate în perioada
2021 - 2027;
4. Identificarea unei viziuni de
dezvoltare
propice
pentru
dezvoltarea optimă a comunităţii
din comuna Tătăruși, în funcţie de
posibilele scenarii de dezvoltare
cu probabilitate mare de realizare,
consolidată
pe
valorificarea
resurselor și a potenţialului
existent, a oportunităţilor pieţei,
structurate perfect pe patru piloni
de dezvoltare, satisfăcând nevoile
identificate și ţinând cont de
ameninţările ce ar putea avea
impact asupra comunităţii.

Importanta studiului
Importanţa studiului pentru comunitatea
de la nivelul unităţii administrativteritoriale rezidă în măsura în care
dimensiunea practică a dezvoltării
strategice
a
fost
transpusă
în
documentele programatice de la nivelul
unităţii administrativ-teritoriale, respectiv
în Strategia de Dezvoltare Locală a
comunei Tătăruși, judeţul Iași pentru
perioada 2021-2027.
Acestea rezidă și în portofoliul de proiecte
prioritare aferent, în concordanţă cu
politicile europene şi naţionale.
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Metodologia cercetării

pentru următoarea perioadă de la nivelul
Regiunii Nord-Est. De asemenea, au fost
consultate documente în sistem online și
a fost aplicat un chestionar atât
membrilor comunităţii locale cât și
reprezentanţilor autorităţilor locale.

Din punct de vedere metodologic, în
etapa de colectare a datelor se va opta
pentru un design cantitativ de cercetare
cu ajutorul unui chestionar și se vor pune
în evidenţă anumite rezultate ale
prelucrării datelor.

Beneficii obţinute în urma implementării
Strategiei de Dezvoltare Locală

Chestionarul este realizat pe baza
informaţiilor oferite de Primăria Comunei
Tătăruși și vor fi construite astfel încât să
corespundă obiectivelor stabilite pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală.

Beneficii corelate la nivel macro
• Corelarea politicilor locale cu
politicile
naţionale
și
internaţionale,
inclusiv
cu
Strategia Europa 2021-2027;
• Corelarea Strategiei de Dezvoltare
Locală cu alte documente de
planificare strategică și urbanistică
de la nivel local, judeţean,
regional, naţional și european

Spre deosebire de alte instrumente de
cercetare, chestionarul beneficiază de
tehnici
specifice
de
construcţie,
structurare, aplicare sau exploatare,
oferă date concludente și ușor
măsurabile.

Beneficii corelate la nivel micro
• Planificarea intervenţiilor locale
pentru perioada de timp 20212027;
• Accesarea
de
fonduri
rambursabile și nerambursabile pe
baza unui plan structurat și
delimitat în timp;
• Îmbunătăţirea
competitivităţii,
stimularea
cererilor
pentru
investiţii și crearea de locuri de
muncă.

Necesitatea realizării acestui document
rezidă din faptul că este un instrument
tehnic de utilitate publică, o paletă largă
de actori fiind interesată de existenţa,
eficacitatea și beneficiile acestuia.
Datele cantitative vor fi prelucrate,
analizate în profunzime pentru a găsi
semnificaţia
acelor
rezultate
ale
prelucrărilor.
Analiza
datelor
sistematizate va fi realizată utilizându-se
un soft special de prelucrare statistică.

Reglementări asupra
Dezvoltare Locală

Pe lângă analiza cantitativă, pentru
elaborarea Strategiei au fost consultate
monografii, studii, articole, cărţi publicate
atât în România cât și în Europa pe
tematica dezvoltării strategice locale,
documente strategice de la nivelul Uniunii
Europene, documente pregătitoare

Strategiei

de

Legile
și
reglementările
juridicoeconomice la care se raportează
documentele de planificare strategică, în
sensul obţinerii beneficiilor enunţate
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-

anterior sunt prezentate în cele ce
urmează.

Cadrul strategic:
- Strategia
Naţională
pentru
Dezvoltare
Durabilă
(SNDD)
Orizonturi 2013-2020-2030;
- Regional
Development
and
Cohesion Policy 2021-2027;
- Regulamentul privind prevederile
comune (CPR) 2021-2027;
- Regulamentul privind Fondul
european de dezvoltare regională
(FEDR) și Fondul de coeziune (FC)
2021-2027;
- Regulamentul privind cooperarea
teritorială 2021-2027;
- Regulamentul privind mecanismul
de cooperare transfrontalieră
2021-2027;
- Regulamentul privind „Fondul
social european plus” (FSE+) 20212027;
- Strategia
Naţională
de
Specializare Inteligenta 2021-2027;
- Cadrul legal privind Strategia UE
pentru 2021-2027-O nouă politică
de coeziune;
- Strategia Europeana de Tineret
2019-2027;
- Strategia Naţională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare 2021-2027
(SNCDI);
- Planul Naţional Strategic PAC post
2020;
- Strategia
Naţională
pentru
Transport Durabil (SNTD) 20072030;
- Strategia
Naţională
de
Management al Deșeurilor;

-

-

-

-

-

-

Programul Europa Digitală 20212027;
Planul Naţional Integrat în
domeniul Energiei și Schimbărilor
Climatice 2021-2030;
„Agenda 2030” a ONU pentru
Dezvoltare Durabilă;
Strategia
Naţională
pentru
Dezvoltare Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030;
Strategia
Naţională
pentru
DEZVOLTAREA
DURABILĂ
a
României 2030;
Planul de Dezvoltare Regională
2021-2027;
Planul Naţional Strategic 20212027;
Programul Operaţional Dezvoltare
Durabilă (PODD);
Programul Operaţional Transport
(POT);
Programul Operaţional Creștere
Inteligentă și Digitalizare (POCID);
Programul Naţional de Sănătate
(multifond) (PNS);
Programul Operaţional Capital
Uman (POCU);
Programul Operaţional Ajutorarea
Persoanelor
Dezavantajate
(POAD);
Programul
Operaţional
de
Dezvoltare Teritoriala Integrată
(multifond) (PODTI);
Programele
Operaţionale
Regionale – implementate la nivel
de regiune (8 POR);
Programul Operaţional Asistenta
Tehnică (multifond) (POAT);

Documentaţia se va întocmi
conformitate cu legislaţia în vigoare:
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-

-

-

-

-

Legea nr. 350/2001 cu modificările
și completările ulterioare;
Legea 315/2004 cu modificările și
completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 108/2004 cu modificările
și completările ulterioare;
Legea nr. 672/2002 cu modificările
și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 1179/2004
cu modificările și completările
ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr.1200/2004
cu modificările și completările
ulterioare;
Ordonanţa
de
Urgenţă
a
Guvernului nr. 63/1999 cu
modificările
și
completările
ulterioare;
Regulamentul European privind
prevederile comune (CPR) ;

-

-

-

-

-
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Regulamentul European privind
Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR) și Fondul de
coeziune (FC) ;
Regulamentul European privind
cooperarea teritorială;
Regulamentul European privind
mecanismul
de
cooperare
transfrontalieră;
Regulamentul European privind
„Fondul social european plus”
(FSE+);
Regulament (UE) 375/2018 al
Parlamentului European și al
Consiliului;
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al
Parlamentului European și al
Consiliului;
Cadrul legal privind finanţările
nerambursabile prin Fonduri
Structurale LEGEA nr. 315 din 28
iunie 2004 privind dezvoltarea
regionala în România;
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1. PREZENTAREA COMUNEI TĂTĂRUȘI
Primele documente de atestare a
localităţilor componente ale comunei
Tătăruși datează începând cu secolul al
XIV-lea:

1.1 Scurt istoric
Comuna Tătăruși se află la marginea nordvestică a judeţului Iași, la limita cu judeţul
Suceava, având în componenţă satele
Iorcani, Pietrosu, Uda, Vâlcica și Tătăruși –
reședinţă administrativă.

•
•

Din cele 157 de sate din zona Pașcani
înfiinţate în secolele XIV – XX, cel mai
vechi este Tătăruși, atestat documentar la
2 iulie 1398. În anul 1864 Tătăruși era o
comună din plasa Moldova, iar în 1871
includea și satul Iorcani. În anul 1875
comuna este desfiinţată, iar în 1887 este
comună în plasa Moldova - Șomuz.

•
•
•

Tătăruși – atestare documentară
la 2 iulie 1398
Iorcani – atestare documentară în
1443
Pietrosu – atestare documentară
în 1827
Uda – fostă comună din judeţul
Iași atestată documentar în 1864
Vâlcica – atestare documentară
după împroprietărirea din 1921

O legendă auzită în 1894 de la un bătrân
de peste 100 de ani explică denumirea

12

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

•

satului Tătăruși astfel: „De peste cinci șase veacuri trăiau pe aici tătarii. Cei veniți
de peste munte (din Ardeal) i-au alungat pe
tătari, nemairămânând decât o femeie care
se căsători cu un rus, iar lor li s-a zis
„Tătăruşi”, fiindcă erau neam de tătari și
ruși. Sămânța lor s-a pierdut, dar numele
satului a rămas Tătăruși”.

•
•

Comuna Tătăruși este așezată la
intersecţia coordonatelor geografice de
47°10′41″ latitudine nordică 26°34′06″
longitudine estică.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna
făcea parte din plasa Siretul de Sus a
judeţului Suceava și era formată din satele
Tătăruși și Uda, având 2.308 locuitori. În
comună existau o școală mixtă și două
biserici, iar moșia comunei era deţinută de
stat, după ce fusese secularizată de la
mănăstirea Probota. Anuarul Socec din
1925 o consemnează în plasa Lespezi a
Judeţului Baia, având 3.400 de locuitori în
satele Tătăruși, Iorcan și Uda.

Principalele căi de acces în comună sunt:

• DJ 208 F Lespezi – Drăgușeni –
Suceava

• DC 132 Tătăruși – Conţești – Valea
Seaca

•

1.2 Amplasare și accesibilitate
Teritoriul comunei se află în extremitatea
nord – vestică a judeţului Iași, la graniţa cu
judeţul Suceava, comuna fiind situată la
90 km de Iași (Tătăruși – Pașcani – Tg.
Frumos – Iași), 70 km de Suceava și 17 km
de Pașcani, între râurile Siret și Moldova.
Comuna Tătăruși se învecinează astfel:

•
•

DC 133 Tătăruși – Cristești

Orașe importante apropiate:
➢ Pașcani – 17 km
➢ Târgu Frumos – 43 km
➢ Hârlău – 59 km
➢ Podu Iloaiei – 63 km
➢ Municipiul Iași – 90 km.

În 1950, comuna a fost arondată raionului
Pașcani din regiunea Iași, iar în 1968, ea a
trecut la judeţul Iași, având alcătuirea
actuală.

•

La est cu comuna Lespezi, satul
Heci – judeţul Iași
La sud-est cu comuna Valea Seacă,
satul Conţești – judeţul Iași
La sud cu comuna Cristești, satul
Homiţa – judeţul Iași

La nord cu comuna Dolhasca, satul
Probota – judeţul Suceava
La vest cu comuna Forăști –
judeţul Suceava
La sud-vest cu comuna Drăgușeni,
satul Broșteni – judeţul Suceava
13
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Apele de suprafaţă fac parte din bazinul
hidrografic al râului Siret, vărsându-se în
acesta prin pârâul colector Conţeasca la
jumătatea distanţei dintre Hârtoape și
Gura Bădiliţei la nord de Pașcani.

1.3 Cadrul natural
Suprafaţă
Conform datelor furnizate de Primăria
Tătăruși, comuna deţine o suprafaţă
administrativă de 6618 ha, din care
1247,40 ha intravilan și 5370 ha extravilan.
Din punctul de vedere al categoriei de
folosinţă, peste jumătate reprezintă teren
arabil.

Pârâul Satului izvorăște din nordul
localităţii Tătăruși și curge spre sud,
vărsându-se după 3 km în pârâul
Conţeasca în partea sud – estică a satului
Uda.
Pârâul Poștei străbate dealul Pietrosu și
se varsă în pârâul Conţeasca.

Relief
Comuna Tătăruși are un relief diferenţiat
în subunităţi, condiţionate de faciesul
petrografic, de generaţiile de văi. Relieful
apare fragmentat sub forma unor
interfluvii deluroase structurale și
sculpturale cu înălţimi de 325 – 360 m
(Dealul Leordis), 460 m (Coasta
Colacului), 476 m (Huci – Pantea).
Dealurile sunt despărţite de o reţea
hidrografică de pâraie, tributare pârâului
Conţeasca, pârâu care se varsă în Siret la
nord de Pașcani. Aceste interfluvii sunt
bune pentru agricultură și așezări
omenești ca dovadă că părţi însemnate
ale satelor sunt situate pe acestea.

Pârâul Vâlcica străbate satul cu același
nume și are, în general, un debit mic.
Pârâul Călugărul are o lungime de 6 km,
direcţia de curgere este de la nord – vest
la sud – est și primește ca afluenţi pâraiele
Cocostârcilor, Babei și Fundoi.
Satul Iorcani este străbătut de pâraiele
Ulciorul, Rele și Secrierul. Apele
subterane sunt cantonate în depozitele
permeabile ale sarmaţianului inferior sau
cuaternarului, fiind întâlnite la adâncimi
ce variază între 4 – 15 m, local chiar 20 m.

Climă

Dealurile au pante variate, versanţii cei
mai înclinaţi fiind afectaţi de eroziune, mai
ales dacă nu sunt împăduriţi.

Clima are un caracter temperat –
continental cu nuanţă moderată,
influenţat puternic de pădurile existente.

Hidrografie

Fragmentarea reliefului, diferenţele de
altitudine, orientarea văilor, înclinarea
versanţilor și poziţia lor faţă de direcţia
razelor de soare determină o încălzire
diferită a suprafeţei comunei Tătăruși.
Pădurile existente determină o umiditate
sporită.

Reţeaua hidrologică este formată din
pârâul Conţeasca și afluenţii săi: pârâul
Satului, pârâul Vâlcica, pârâul Poştei,
pârâul Călugărul. Regimul lor hidrologic
se caracterizează prin variaţii ale nivelelor
în adâncime şi lateral.
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Temperatura medie anuală a fost
înregistrată între 8 – 90C, temperatura
medie a iernii de – 40C, temperatura
medie a primăverii 90C, a verii 18 - 200C, și
a toamnei 70C.

Prezenţa gorunului este destul de scăzută
(10 – 20%), deși condiţiile îi sunt favorabile.
Fagul este prezent în procentaj de 70% în
staţiunea de șleau de deal datorită
zonelor de izvoare și a umidităţii.
Carpenul, specie caracteristica zonei,
ocupa 17% din suprafaţă. Esenţele tari
(paltinul, cireșul, jugastrul) ce formează
șleauri în procentaj de 16 % au crescut în
ultimii ani datorită împăduririlor.

Temperaturile minime absolute au fost
înregistrate în lunile ianuarie – februarie
de – 300C , iar temperatura maximă
absolută în luna iulie 380 C. Direcţia
vânturilor este influenţată de orientarea
formelor de relief, cele mai frecvente
bătând din nord și nord – est. Ploile își fac
apariţia din direcţia nord și nord – vest.

Rășinoasele reprezintă 8 % din plantaţiile
artificiale din 1972 (7% molid, 1 % pin și
larnice sau zada). Speciile moi reprezintă
9 % și sunt frecvent întâlnite în zăvoaiele
pâraielor, fiind întâlnite specii de tei, plop
tremurător și sălcii (răchite). Salcâmetele
sunt împăduriri pe terenuri degradate cu
rol absolut de protecţie, fiind plantaţii
artificiale. La exemplarele de vârsta a IV–
a, 26 % sunt fagi și stejari. Arinișurile sunt
instalate în lungul văilor în locuri
înmlăștinate. În ceea ce privește modul de
participare a diverselor specii, se constată
că arboretele amestecat cu cel puţin 2
specii ocupă aproximativ 70%, iar la 30 %
participă cel puţin trei specii. Stratul
ierbos din păduri este bine dezvoltat. În
luncile apelor și pe unele văi afluente se
întâlnesc fragmente de vegetaţie
acvatică, palustră bogată. Fondul floristic
este compus în principal din specii
eurasiatice 42%, europene 16 %, central
europene 11% și specii circumpolare. Pe
teritoriul comunei se afla rezervaţia
naturală forestieră și botanică ”Pădurea
Tătăruși” încadrată în categoria a IV – a –
rezervaţii naturale dirijate - conform
clasificării
I.U.C.N.
(Uniunea
Internaţională
pentru
Conservarea
Naturii) care conţine pădure colinară de

Sol
Teritoriul comunei Tătăruși se încadrează
din punct de vedere pedogeografic în
provincia
moldo
–
sarmantică,
caracterizată
prin
interferenţa
influenţelor est europene resimţite atât în
climă și vegetaţie, cât și în învelișul solului.
Solurile existente sunt cele caracteristice
silvo – stepei: molisoluri (cernoziom
levigat, castaniu și ciocolatiu); soluri
aluvionare.
Zona dealurilor din nordul, vestul și sudul
comunei este caracterizată de soluri de
pădure, cambisoluri – brune și brun acide.
Pe arii restrânse se găsesc și spodosoluri
(soluri podzolice).

Floră
Pădurile au cedat mereu teren prin
defrișare, pentru extinderea pășunilor,
terenurilor agricole și așezărilor umane. În
trecut, arboretele erau constituite din
specii valoroase de gorun, fag, stejar și
altele. Din cauza gospodăririi neraţionale,
carpenul s-a extins foarte mult.
15
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fag cu arbori de peste 140 de ani cu
dimensiuni impresionante. Suprafaţa
rezervaţiei este de 49,9 ha și se află la o
altitudine de minimă de 273,31 m și
maximă de 388,25 m, localizată geografic
la paralela de 470 18' 45'' latitudine
nordică și paralela de 260 37' 3''
longitudine estică.

Dintre reptile întâlnim: broasca ţestoasă
de apă, gușterul, năpârca. În pâraie și
iazuri întâlnim: porcușorul, grindelul,
boișteanul, linul, cleanul, crapul, ţiparul,
raci și, rar, scoici de râu. Mai trăiesc în
mediul acvatic broasca de lac, broasca
ţestoasă, lipitorile, salamandra, guzgani
de apă. Mai întâlnim broasca de pădure,
brotăcelul, broasca râioasă, buhaiul de
baltă.

Una dintre atracţiile pădurii Tătăruși este
zona cu plante carnivore, rămășite vii ale
ultimei glaciaţiuni.

Din categoria nevertebratelor întâlnim
greierele, coșarii, albine sălbatice, viespi,
libelule, muște, tăuni, iar dintre dăunători:
ploșniţa
cerealelor,
gândacul
de
Colorado, viermele de sârmă, cărăbușul
de mai, viespea neagră a prunelor, omida
păroasă etc.

Fauna
Teritoriul comunei adăpostește un număr
impresionant de specii faunistice:
căpriori, cerbi, mistreţi, vulpe și pisică
sălbatică, bursucul sau viezurele, veveriţa,
jderul, șobolanul, șoarecele, ariciul,
cârtiţa, popândăul etc. Păsările cele mai
întâlnite sunt: cucul, ciocănitoarea,
codobatura, gaiţa, vrabia, piţigoiul,
sticletele, mierla, sturzul, fazanul, bufniţa,
porumbelul sălbatic, coţofana, turturica,
ciocârlia, prepeliţa, graurul, cioara, uliul.

Resurse naturale
Nu au fost identificate materii prime de
interes economic, însă pânza freatică
prezintă în componenţa sa cantităţi şi
tipologii diverse de săruri minerale.
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2. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE A COMUNEI
2.1

Demografie

Populaţia
Conform ultimelor date furnizate de
Institutul Naţional de Statistică1, la 1
ianuarie 2020 populaţia comunei Tătăruși
era de 5441 locuitori. Analizând datele se
observă faptul că distribuţia pe sexe este
una echilibrată, 51,3% din locuitori fiind de
sex masculin (2791 persoane) şi 48,7% de
sex feminin (2650 persoane).

Distribuţia populaţiei stabile pe
sexe, în 2020

2650
2791

Populaţia este în totalitate de etnie
română, iar ca religie majoritatea sunt
creștini ortodocși.

Masculin

Feminin

Sursa: Institutul Național de Statistică

Se observă faptul că populaţia stabilă a
comunei Tătăruși prezintă o descreștere
de aproximativ 7% în anul 2020 faţă de
numărul locuitorilor din anul 2010.

Evoluţia populaţiei stabile în comuna Tătăruși, în perioada 2010-2020
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1

Site-ul Instituției Naționale de Statistică
http://statistici.insse.ro
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unde tinerii reprezintă 16,93%2 din totalul
populaţiei, precum și decât cel înregistrat
la nivel naţional (14,63%).

Piramida vârstelor
Piramida
vârstelor
demonstrează
prezenţa fenomenului de îmbătrânire a
populaţiei la nivelul comunei Tătăruși. La
fel ca și situaţia întâlnită la nivel naţional,
în comuna Tătăruși, numărul vârstnicilor îl
depășește pe cel al tinerilor. Pe de altă
parte, faptul că piramida nu este
simetrică în partea superioară indică
prezenţa unei ușoare supramortalităţi a
populaţiei masculine.

Populaţia adultă este formată din 3582
persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64
ani, reprezentând peste 65% din totalul
populaţiei comunei. De asemenea,
persoanele cu vârsta de peste 65 de ani
deţin o pondere de 20,11%, acest procent
fiind superior atât ponderii vârstnicilor de
la nivel judeţean (13,37%), cât și de la nivel
naţional (16,92%).

Structura populaţiei pe grupe de vârstă
relevă, de asemenea, o pondere scăzută a
populaţiei tinere (0-14 ani), care
reprezintă doar 14,06% din totalul
populaţiei stabile a comunei Tătăruși, la 1
ianuarie 2020. Acest procent este mai mic
decât cel înregistrat la nivelul judeţean,
Piramida vârstelor populației stabile din comuna Tătăruși, în anul 2020
85 ani si peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
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Pentru analiza nupţialităţii, vârsta joacă
un rol esenţial, legislaţia majorităţii ţărilor
stabilind vârsta minimă la care o persoană
poate încheia o căsătorie fără alte
implicaţii procedurale, în afara de
asentimentul cuplului.

Mișcarea naturală
Natalitatea
arată
frecvenţa
sau
intensitatea naşterilor în interiorul unei
populaţii, fiind un fenomen complex, în
acelaşi timp biologic şi social, influenţat
de o serie de factori legaţi între ei:
economici, politici, socio-culturali. În anul
2018, la nivelul comunei Tătăruși au fost
înregistraţi 52 de născuţi vii .

Analiza divorţialităţii în comuna Tătăruși
arată că în anul 2018 numărul divorţurilor
înregistrate a fost de 9, nefiind un
fenomen intens și popular în rândul
localnicilor.

În ceea ce privește mortalitatea, numărul
de decese raportat în 2018 a fost de 87.

Din punct de vedere demografic, comuna
Tătăruși înregistrează o creștere a
sporului natural negativ în perioada de
referinţă 2010-2018, situaţie reflectată și la
nivelul judeţului Iași (spor natural negativ
-569 conform datelor furnizate de pe siteul INS).

Sporul natural este indicatorul care relevă
creşterea sau diminuarea naturală a
populaţiei, reflectând echilibrul între cele
două componente ale mişcării naturale:
natalitatea și mortalitatea.
Fenomenul de nupţialitate defineşte
masa căsătoriilor în limitele unei perioade
de timp determinate. În comuna Tătăruși,
în anul 2018 s-au înregistrat 35 de cupluri
care s-au căsătorit.

Natalitatea, mortalitatea și sporul natural al comunei
Tătăruși, în perioada 2010 -2018
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Mișcarea migratorie
Soldul schimbărilor de reşedinţă sau
soldul migraţiei flotante (indicator care
reprezintă diferenţa algebrică între
numărul persoanelor sosite și plecate întro unitate administrativ-teritorială pentru
care viza de stabilire a reşedinţei este
valabilă la data de 1 ianuarie sau 1 iulie)
este de -46 persoane în anul 2018.

Mișcarea
migratorie
reprezintă
fenomenul de deplasare a populaţiei în
teritoriu, care presupune depășirea unei
graniţe administrativ – teritoriale.
Populaţia comunei îşi modifică numărul
nu numai ca urmare a intrărilor și ieșirilor
determinate de nașteri și decese, ci și în
urma imigrărilor și emigrărilor. Mişcarea
migratorie externă este determinată de
schimbarea domiciliului în altă ţară sau din
altă ţară în România.

Conform INS, în anul 2018 s-au stabilit cu
domiciliul în Tătăruși 73 persoane și au
plecat cu domiciliul din această localitate
91 persoane. Astfel, soldul schimbărilor
de domiciliu este de -14 persoane.

Soldul migratoriu (soldul schimbărilor de
reședinţă şi soldul schimbărilor de
domiciliu) are o contribuţie semnificativă,
pe lângă sporul natural pozitiv, la
creşterea populaţiei stabile a comunei
Tătăruși.

În ceea ce privește migraţia externă,
fluxul înregistrat în ultimii ani este scăzut.
Astfel, în anul 2018 o persoană a emigrat
în străinătate pornind din comuna
Tătăruși, și tot o persoană a imigrat în
această comună.

În anul 2018, conform înscrisurilor din
actele de identitate și din fișele de
evidenţă ale populaţiei, s-au înregistrat 66
de plecări cu reședinţa din comuna
Tătăruși, în timp ce 20 persoane și-au
stabilit reședinţa în comună.

Sol dul sc himbăr il or de r eședință în c omuna Tătăr uși,
în per ioada 2014 -2018
80
70
60

68
57

59

66
55

50
40

30
20
10

6

11

12

2015

2016

16

20

0
2014

plecări cu reședința

2017

stabiliri de reședință

20

2018

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

declarat respondenții din satul Pietrosu cu
96,9%, urmați de respondenții satului
Tătăruși cu 94,2%, satul Vâlcica cu 93,4%,
satul Iorcani cu 92,0% și satul Uda cu 88,2%.

Opiniile comunităţii
Locuitorii comunei Tătăruși consideră că
principala problemă a comunei în care
trăiesc este migrația tinerilor și
îmbătrânirea populației. A două problemă
evidențiată este nivelul ridicat al șomajului.
A treia problemă este lipsa calificării forței
de muncă. Respondenții au menționat și
probleme
legate
de
absenteism,
abandonul școlar, analfabetism.

Oportunitățile de a găsi un loc de muncă
sunt considerate un domeniu slab
dezvoltat de către 100% dintre respondenții
satelor Iorcani și Pietrosu. Numărul mic și
diversitatea afacerilor din comună sunt și
ele considerate un domeniu slab dezvoltat
de către locuitorii satului Vâlcica și satului
Uda. Capacitatea de atragere a investițiilor
și investitorilor este și el considerat un
domeniu slab dezvoltat.

Locuitorii comunei s-au declarat în
proporție de 93,7% mulțumiți de felul de
care trăiesc în comuna Tătăruși, județul
Iași. Doar 2,1% dintre respondenți au
declarat că sunt nemulțumiți de felul în
care trăiesc. Nici un respondent nu s-a
declarat foarte nemulțumit în. Raport cu
felul în care trăiește.

Conform analizei datelor în funcției de
domiciliul/reședința respondentului, cei
mai mulțumiți de felul în care trăiesc s-au
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2.2

stomatologică, activităţi de testare și
analize tehnice etc.

Dezvoltare economică

Activităţile economice de bază sunt
cultivarea plantelor, creşterea animalelor,
morărit,
panificaţie
și
comerţul
produselor alimentare și nealimentare.

Cifra de afaceri
În ceea ce privește cifra de afaceri a
firmelor care au sediul social în comuna
Tătăruși, conform Primăriei Tătăruși,
aceasta era de aproximativ 14 milioane lei
în anul 2019.

Statistica întreprinderilor
Numărul întreprinderilor

Sectorul economic în cadrul căruia s-a
înregistrat cea mai mare cifră de afaceri
este cel al Comerțului cu ridicata al
materialului lemnos și al materialelor de
construcții și echipamentelor sanitare,
veniturile totale fiind de aproximativ 8,8
milioane lei, reprezentând peste 62% din
cifra de afaceri totală a comunei Tătăruși.

Conform Primăriei Tătăruși și datelor
disponibile pe site-ul Ministerului
Finanţelor Publice, în anul 2019 existau
144 de agenţi economici cu sediul social în
comună, reprezentând 0,22% din totalul
agenţilor economici din judeţul Iași. Din
acestea, 25 de firme au fost active din
punct de vedere economic, înregistrând
cifră de afaceri în anul 2019, reprezentând
aproximativ 17% din totalul firmelor
existente.

Alte sectoare cu cifre de afaceri ridicate
sunt: tăierea și rindeluirea lemnului, care
contribuie cu 9% la cifra de afaceri totală a
comunei (aproximativ 1,3 milioane lei) și
comerţul cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominanta
de produse alimentare, băuturi și tutun
(aproximativ 850.000 lei), urmat
îndeaproape de Activităţi de difuzare a
programelor de televiziune.

Densitatea întreprinderilor din comuna
Tătăruși este de 26 firme/1000 de
locuitori.
În ceea ce privește distribuţia pe sectoare
economice a firmelor care au înregistrat
cifră de afaceri, 8 din acestea îşi
desfășoară activitatea în sectorul
„Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominanta
de produse alimentare, băuturi și tutun”, 1
în domeniul construcţiilor, 2 în domeniul
lucrărilor de isposerie.

Numărul de salariaţi
Conform Primăriei Tătăruși, numărul total
de angajaţi din firmele care au sediul
social în comună este de 82. Din aceștia,
40,24% (33 persoane) sunt angajaţi ai
societăţii OLI-CONSTRUCT SRL , care are
ca obiect de activitate Comerțul cu
ridicata al materialului lemnos și al
materialelor
de
construcții
și
echipamentelor sanitare.

Alte sectoare economice prezente în
Tătăruși sunt: activităţi veterinare,
asistenţă medicală generală, exploatare
forestieră, întreţinerea și repararea
autovehiculelor, activităţi de asistenţă
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Productivitatea muncii, calculată prin
raportarea cifrei totale de afaceri la
numărul de salariaţi, este 170.731,71 lei.
Singurul
sector
economic
care
înregistrează o productivitate a muncii
mai ridicată este sectorul tăierii și
rindeluirii lemnului (433.000 lei).

Alte tipuri de agenţi economici
Alte tipuri de agenţi economici prezenţi în
comuna Tătăruși sunt Persoanele fizice
autorizate
(PFA),
Întreprinderile
individuale (ÎI), Întreprinderile familiale
(ÎF) și Cooperativele agricole (CA).

Sursa: mfinante.gov.ro, Primăria comunei Tătăruși

Profitul net
În ceea ce privește profitul net al firmelor
care au sediul social în comuna Tătăruși, în
anul 2019 acesta era de aproximativ 1,2
milioane lei. Cel mai profitabil sector
economic este cel al Comerțului cu
ridicata al materialului lemnos și al
materialelor
de
construcții
și
echipamentelor sanitare acesta deţinând
circa 59% din profitul net total al firmelor
de la nivel local (716.736 lei).
Domeniul de activitate

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
construcţii și echipamentelor sanitare
Tăierea și rindeluirea lemnului
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
Lucrări de ipsoserie
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din
sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Activităţi de asistenţă medicală generală
Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
Activităţi veterinare
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și nerezidenţiale
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economici
1
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afaceri
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2
1
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5
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654.117
635.805

1

2

244.970

1
2
1

3
2
1
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1
1
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ianuarie 2016 s-a ajuns la 65 șomeri în
ianuarie 2020.

Forţa de muncă
Conform Institutului Naţional de
Statistică, în anul 2018 numărul mediu al
salariaţilor (numărul de salariaţi angajaţi
cu contracte individuale de muncă, plătiţi
de întreprindere pentru o durată medie
normală a timpului de lucru) din comuna
Tătăruși era de 191, cu 10 mai mult decât în
anul precedent (+ 5,53%).

Ponderea șomerilor înregistraţi la nivelul
localităţii Tătăruși în ianuarie 2020 era de
2%, un procent inferior ratei judeţene de
2,7%.

Conform Institutului Naţional de
Statistică, în luna ianuarie 2020, erau
înregistraţi 65 de șomeri la nivel local, din
care 36 persoane erau de sex masculin
(55,38%) şi 29 persoane de sex feminin
(44,61%). Per ansamblu, în perioada 20162019, trendul înregistrat de numărul de
șomeri din comună este unul descendent.
Astfel, de la 98 șomeri înregistraţi în

Evoluția lunară a numărului de şomeri din comuna Tătăruși, în
perioada 2016-2020
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Suprafața cultivată pe principalele culturi
UM: ha
Culturi
2018
2019
Cereale
1537
1527
Plante uleioase
78
91
Legume
105
101
Cartofi
46
46
Plante de nutreţ
950
930

Agricultură
Agricultura reprezintă unul dintre
sectoarele economice cu cel mai ridicat
potenţial de dezvoltare în comuna
Tătăruși. Conform datelor furnizate de
Primăria Tătăruși, în anul 2019 terenurile
agricole din comună reprezentau mai
mult de jumătate din suprafaţa totală a
acesteia, respectiv 4263 ha (64,42%).

Sursa: Primăria comunei Tătăruși

Din suprafaţa agricolă totală a comunei,
35,82% este utilizată pentru cultivarea
cerealelor (1527 ha), 2,13% pentru
cultivarea plantelor oleaginoase (91 ha), și
21,81% pentru cultivarea plantelor de
nutreţ (930 ha).

Din totalul suprafeţei agricole, 81,26%
reprezintă teren arabil (3464 ha), 13,02%
păşuni (555 ha), 2,18% fâneţe (93 ha),
3,52% livezi (150 ha) şi 0,02% vii (1 ha).

Cultivarea cerealelor

Distributia terenului agricol în
comuna Tătăruși, în anul 2019
Fânețe,
93

Livezi,
150

Principalele cereale cultivate pe raza
comunei Tătăruși sunt: grâul, grâul dur de
toamnă, orzul, orzoaica de toamnă,
orzoaica de primăvară, ovăz de primăvară
și porumbul.

Vii, 1

Pășuni,
555

Cultivarea plantelor oleaginoase
În comuna Tătăruși plantele uleioase
cultivate sunt rapiţa și floarea soarelui.
Conform datelor de la Registrul Agricol al
Primăriei Tătăruși, suprafaţa medie
cultivată cu plante uleioase în perioada
2017-2019 este de 91 ha.

Teren
arabil,
3464
Teren arabil

Pășuni

Fânețe

Livezi

Vii

Cultivarea legumelor
Principalele legume cultivate pe raza
comunei Tătăruși sunt: tomatele, varza,
ceapa, ardei, castraveţi și cartofi.

Sursa: Primăria comunei Tătăruși

Analizând evoluţia suprafeţei terenurilor
agricole din ultimii ani, observăm că cele
mai mari schimbări au avut loc în ceea ce
privește cultivarea cerealelor și a
plantelor uleioase și a celor de nutreţ.
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Producția agricolă vegetală la principalele culturi
UM: ha
Culturi
2018
2019
Cereale
3322
3365
Plante
oleaginoase
355
414
Legume
1161
1171
Cartofi
326
326
Plante de nutreţ
6218
6001
Sursa: Primăria comunei Tătăruși

Turism
Deși este o zonă extrem de frumoasă,
liniștită și prietenoasă comuna Tătăruși nu
are încă o infrastructură turistică, dar
turiștii se pot caza în gospodăriile
ţărănești unde pot servi mâncăruri
tradiţionale.
Locuitorii tătărușeni sunt oameni harnici
și primitori, gata oricând să primească
musafiri și să îi încânte cu mâncăruri gătite
pe plită sau în cuptorul cu lemne, stropite
cu un vin de-al locului sau o ţuică aromată.

Creșterea animalelor
În ceea ce privește efectivele de animale
din comuna Tătăruși, potrivit Primăriei
Tătăruși în anul 2019 existau 1024 bovine,
5104 ovine, 814 caprine, 290 cabaline, 775
porcine, 600 familii de albine.

Tătăruși este o zonă care oferă
posibilitatea dezvoltării agroturismului
prin zestrea tradiţională deţinută și prin
frumuseţea peisajelor. Bucovina Mică,
cum i se mai spune, are o minunată
pădure de fagi, locul ideal pentru
deconectarea și evadarea din mediile
urbane aglomerate și poluate.
Rezervaţia Pădurea Tătăruși se întinde pe
o suprafaţă de 49,9 ha și este
reprezentativă pentru zona Moldovei
deţinând arbori de peste 120 ani cu
înălţimi de 32 -33 m și diametre de 50 cm.
Rezervaţia adăpostește și plante
carnivore, rămășiţe vii ale ultimei
glaciaţiuni.

Pomicultură
Pomicultura în comuna Tătăruși este
reprezentată de livezi cu meri, peri, pruni
cireși și vișini. Conform datelor de la
Primăria Tătăruși, suprafaţa medie de
livezi în anul 2019 este de 150 ha.

În prezent, conform datelor furnizate de
INS, pe teritoriul comunei Tătăruși nu este
înregistrată nicio structură de primire
turistică.

Silvicultură
În comuna Tătăruși există o suprafaţă de
2291 ha acoperită cu păduri și altă
vegetaţie forestieră, ceea ce reprezintă
peste 34% din suprafaţa totală a fondului
funciar.

Obiective turistice:
• Rezervaţia Forestieră Pădurea
Tătăruși Situl arheologic Palanca
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•

•

•
•

•
•

•

•

furnizarea
de
informaţii
privind
oportunităţile de finanţare prin site-ul
propriu, dezvoltarea reţelelor de sprijin
pentru investitori și a turismului.

Biserica Ortodoxă Sf. Vasile cel
Mare, Pietrosu, monument istoric,
datată 1821
Biserica Ortodoxă Sf. Neculai,
Tătăruși, monument istoric, datată
1843
Muzeul Satului Tătăruși
Muzeul
„Alexandru
Vasiliu”
Tătăruși de la Căminul Cultural
Tătăruși
Muzeul de la Căminul Cultural,
Filiala Iorcani Muzeul Pompierilor
Mănăstirea
Probota,
judeţul
Suceava – ctitorie a Domnitorului
Petru Rareș, monument UNESCO
situată la 4 km
Mănăstirea Broșteni, comuna
Drăgușeni, judeţul Suceava situată
la 6 km
Schitul Codrii Pașcanilor, comuna
Moţca, judeţul Iași situată la 10 km

Camera de Comerţ și Industrie Iaşi este o
organizaţie
autonomă,
neguvernamentală, de utilitate publică,
apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică, creată
pentru a reprezenta, apăra și susţine
interesele membrilor săi şi ale comunităţii
de afaceri în raport cu autorităţile publice
și cu organismele din tară şi din
străinătate. În atribuţiile generale ale
Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi
enumerăm:
✓ reprezintă şi apără interesele
comunităţii de afaceri;
✓ sprijină membrii săi în relaţia
economică cu reprezentanţele
oficiale ale altor state;
✓ elaborează studii privind evoluţia
economică a regiunii / judeţului;
✓ realizează
și
administrează
infrastructura de afaceri de interes
judeţean: parcuri industriale,
știinţifice
și
tehnologice,
incubatoare
de
afaceri
şi
tehnologice, centre de transfer și
informare tehnologică, centre de
afaceri,
centre
comerciale,
complexe expoziţionale, pieţe
virtuale, burse de mărfuri și valori,
case de licitaţii;
✓ sprijină și desfășoară activităţi de
cercetare - dezvoltare, în interesul
comunităţii de afaceri;
✓ desfășoară activităţi de informare
şi documentare în interesul

Structuri de sprijin a afacerilor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord Est, prescurtată ADR Nord-Est este
o
organizaţie
neguvernamentală,
nonprofit, de utilitate publică, care
sprijină autorităţile publice locale din
regiunea Nord-Est în vederea dezvoltării
unor proiecte relevante, mature și cu
impact și furnizarea suportului tehnic
pentru
identificarea,
definirea,
dezvoltarea de propuneri de proiecte
(elaborarea de fișe și documentaţii
specifice, documentare, parteneriate în
proiectele de infrastructură etc.) pentru
portofoliul regional. De asemenea,
agenţia îşi propune stimularea dezvoltării
mediului antreprenorial prin facilitarea
asocierii la nivel local și regional,
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✓ elaborează planul judeţean de
servicii de consultanta agricolă, cu
aprobarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, respectiv
Consiliului
Judeţean
Iaşi,
asigurând aplicarea acestuia;
✓ întocmește planul judeţean de
formare profesională, pe baza
solicitărilor şi a prognozelor, cu
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării
Rurale,
respectiv
Consiliului Judeţean Iaşi;
✓ furnizează formare profesională
de specialitate în colaborare cu
instituţiile specializate, publice sau
private;
✓ asigură informare şi consultanta
agricolă pentru lucrătorii din
domeniile agriculturii şi conexe;
✓ sprijină
organizarea
și
consolidarea formelor asociative
și a filierelor pe produs;
✓ asigură asistenta tehnică de
specialitate tuturor persoanelor
care desfășoară activităţi în
domeniile agricole şi conexe în
aplicarea tehnologiilor agricole
moderne şi a metodelor noi de
conducere a fermelor;
✓ susţine și asigură activitatea de
inovare în domeniul asistenţei
tehnice acordate agricultorilor și
identifică noi surse de finanţare;
✓ asigură asistenţă tehnică la
întocmirea documentaţiei privind
accesarea fondurilor europene,
acordarea de sprijin financiar din
fonduri naţionale sau europene;
✓ organizează
seminarii,
simpozioane, târguri, expoziţii şi
manifestări știinţifice de profil;

membrilor săi şi al economiei
judeţene;
✓ organizează
instituţii
de
învăţământ
preuniversitar,
precum: școli comerciale, școli
industriale și de meserii;
✓ organizează cursuri de formare
profesională (iniţiere, calificare,
specializare, perfecţionare).
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici
şi Mijlocii Şi Cooperaţie Iaşi, în prescurtare
O.T.IM.M.C. Iaşi este organizat și
funcţionează ca organ de specialitate al
administraţiei publice, cu personalitate
juridică, în subordinea Agenţiei pentru
Implementarea
Proiectelor
şi
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii. Oficiul Iaşi are ca principală
atribuţie implementarea tehnică și
financiară a programelor de sprijinire a
înfiinţării de noi întreprinderi şi de
susţinere a dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii, la nivel local potrivit
procedurilor de implementare aprobate
de Agenţia pentru Implementarea
Proiectelor şi Programelor pentru IMM.
Direcţia pentru Agricultură a judeţului
Iaşi. DAJ Iaşi este subordonată MADR Direcţia Generală Dezvoltare Rurală care
îndeplinește funcţia de Autoritate de
Management pentru Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020
şi asigură gestionarea corespunzătoare a
fondurilor
comunitare,
stabilind
priorităţile și măsurile concrete de
acţiune.
Camera Agricolă Judeţeană Iaşi. Camera
Agricolă Judeţeană Iaşi are următoarele
atribuţii principale:
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✓ se
implică
în
promovarea
produselor şi serviciilor din
domeniile agriculturii şi conexe,
inclusiv a produselor locale și a
celor ecologice;
✓ colaborează cu instituţiile din
domeniul cercetării agricole în
scopul creșterii competitivităţii
agriculturii şi cercetării aplicative;
✓ implementează
standardele
minime de calitate şi standardele
minime de cost pentru serviciile
publice descentralizate; contribuie
la elaborarea actelor normative
sectoriale, a strategiilor și
planurilor specifice domeniilor de
competenţă,
cu
consultarea
Ministerului
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale.

o structură organizatorică la nivel
judeţean a AFIR (la nivel naţional există 42
Oficii judeţene) și asigură implementarea
tehnică și financiară a Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
De asemenea, asistă beneficiarii pentru
realizarea și depunerea de proiecte sau
cereri de plată după semnarea
contractului de finanţare.
Centrul Regional pentru Finanţarea
Investiţilor Rural 1 Nord-Est IAŞI. Centrele
Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare
Rurală şi Pescuit reprezintă structuri
organizatorice la nivel regional a AFIR (la
nivel naţional există 8 centre regionale).

APIA Iaşi. Începând cu 1 ianuarie 2007,
APIA derulează fondurile europene
pentru implementarea măsurilor de
sprijin finanţate din Fondul European
pentru Garantare în Agricultură (FEGA).
Subvenţiile se acordă sub formă de plăţi
directe la hectar gestionate de Sistemul
Integrat de Administrare şi Control (IACS)
şi în cadrul măsurilor de piaţă pentru
implementarea mecanismelor comerciale
conform Politicii Agricole Comune (PAC).
Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru
Agricultură
administrează
sistemul de certificate de export-import şi
garanţii pentru importul şi exportul
produselor agricole, elaborează și
implementează
procedurile
privind
aplicarea sistemului de intervenţie pentru
produsele agricole.
OJFIR Iaşi. Oficiul Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale reprezintă
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comunei, urmat de numărul mic și
diversitatea afacerilor din comună de către
96,4% dintre respondenți și lipsa capacității
comunei de a atrage investitori cu 94,3%.
Deși 42,9% dintre respondenții comunei
consideră că suprafețele agricole ale
comunei sunt dezvoltate, 71,8% dintre
respondenți consideră că dotarea cu
echipamente
agricole
nu
este
corespunzătoare necesităților comunei
Tătăruși, județul Iași.

Opiniile comunităţii
Conform analizei statistice realizate,
locuitorii comunei Tătăruși, consideră că
nivelul de dezvoltare economică a comunei
este unul foarte dezvoltat. 97,2 % din
locuitorii comunei consideră că nivelul de
dezvoltare economică este ridicat, și doar
1,4 % consideră că nivel de dezvoltare
economică a comunei este slab dezvoltat.

Dezvoltat
Slab…

Analiza
datelor
în
funcție
de
domiciliul/reședința
respondentului
evidențiază că cei mai mulțumiți sunt
locuitorii satului Vâlcica, unde 100 % dintre
respondenți
consideră
că
situația
economică a comunei este una dezvoltată,
urmați de 98,1% dintre respondenții satului
Tătăruși, urmați de respondenții din satul
Pietrosu cu 96,9%, satul Ioricani cu 96,0% și
satul Uda cu 94,1%. Doar 5,9% dintre
respondenții din satul Uda și 4,0% dintre
respondenții din satul Ioricani consideră că
situația economică a comunei este una slab
dezvoltată.

Oportunităţi de a găsi
2,8%
un loc de muncă

97%

Numărul și diversitatea
2,1%
afacerilor din comună

96%

Capacitatea de
4,2%
atragere a investitorilor

94%

Suprafeţele agricole
din comună

50%

42,9%
Dotarea cu
19,0%
echipamente agricole

Analiza datelor referitoare la nivelul de
dezvoltare
economică
a
comunei
evidențiază că locuitorii comunei Tătăruși
consideră că nivelul economic al comunei
poate fi dezvoltat. Cel mai slab dezvoltat
domeniu
este
considerat
lipsa
oportunităților de a găsi un loc de muncă
de către 96,5% dintre respondenții
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Cel mai slab dezvoltat domeniu economic
este considerat a fi valorificarea zonelor și
obiectivelor turistice, 90,8% dintre
respondenți consideră acest lucru. Al
doilea domeniu considerat slab în aceasta
secțiune de către 88,8% dintre respondenți
este lipsa piețelor agroalimentare și a
târgurilor de animale. 79,6% dintre
respondenți consideră că prelucrarea și
comercializarea produselor din producția
agricolă/animală existentă în comună nu
este un domeniu valorificat. 68,3% dintre
respondenți consideră că domeniul
creșterea animalelor este slab dezvoltat.
Singurul domeniu economic considerat
dezvoltat de către 76,8% dintre
respondenții comunei Tătăruși este
posibilitatea de a face cumpărături în
comună.

62,7% dintre respondenți consideră că ar
trebui promovate investițiile în creșterea
animalelor, 62,0% consideră că un domeniu
prioritar este agricultura, 39,4% consideră
că turismul are nevoie de investiții, 37,3%
consideră că pomicultura este un domeniu
prioritar, 30,3% silvicultura este un
domeniu care are nevoie de investiții.
Din rezultatele analizei răspunsurilor la
întrebarea privind principalul obstacul în
calea dezvoltării economiei locale, rezultă
faptul că 49,3% dintre respondenți
consideră că lipsa resurselor financiare de
dezvoltare reprezintă principalul obstacol
în calea dezvoltării economiei locale
urmată de puterea mică de cumpărare cu
47,8%, birocrația cu 45,1% și lipsa accesului
la piețe de desfacere cu 45,6%.
La nivelul comunei Tătăruși, 68,3% nu sunt
hotărâți/nu știu sau nu vor să răspundă
dacă vor începe o afacere. 4,2% dintre
respondenți au declarat că ar vrea să
înceapă o afacere în următorii 3-5 ani.
Conform răspunsurilor respondenților care
au declarat că ar dori să își deschidă o
afacere 95,8% nu sunt hotărâți/nu știu sau
nu răspund care este domeniu vizat. 2,8%
dintre respondenți au declarată că ar fi
interesați să înceapă o afacere în domeniu
agricultură și/sau industrie alimentară,
0,7% în domeniu comerț și 0,7% în domeniu
turism.

Dezvoltat
Creșterea
animalelor 28,2%

68,3

Prelucrarea și
comercializarea de
produse din
producţia…

14,1%

79,6

Pieţe
agroalimentare și
târguri de animale

9,9%

88,8

Posibilitatea de a
face cumpărături în
comună
Valorificarea zonelor
și obiectivelor
turistice

76,8%

21,1

5,6% 90,8
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2.3

Nivelul de trai

Suprafaţa locuibilă medie pe
persoană, în anul 2018

Terenuri

16,6

Suprafaţa totală a comunei Tătăruși este
de 6618 ha, din care 1247 ha reprezintă
teren intravilan, adică 18,84% din fondul
funciar total.

16,4

Din totalul fondului funciar, 17% sunt
terenuri ocupate de construcţii (1189 ha),
terenuri ocupate cu ape, bălţi (20 ha) şi
1,57% terenuri ocupate de căi de
comunicaţii şi căi ferate (104 ha).

15,8

16,46

16,2

16

15,62
15,6
15,4
15,2
Județul Iași

Locuinţe

Tătăruși

Sursa: Anuarul Statistic al Județul Iași 2019

Fondul de locuinţe din comuna Tătăruși
cuprindea 2171 locuinţe în anul 2018,
conform Anuarului Statistic al Județul Iași
2019.

Numărul mediu de persoane ce revin unei
locuinţe în comuna Tătăruși este de
aproximativ 2,5 persoane, valoarea mai
scăzută decât valoarea înregistrată la
nivel judeţean (2,8 persoane/locuinţă).

În general, ritmul de construcţie este
scăzut, starea clădirilor fiind bună și
mediocră. Majoritatea clădirilor aflate în
stare de degradare au fost realizate din
materiale nedurabile.

Numărul mediu de persoane ce
revin la o locuinţă, în anul 2018
3

În anul 2018, suprafaţa locuibilă existentă
în Tătăruși se cifrează la 90.854 mp, în
6164 camere de locuit, suprafaţa locuibilă
medie per locuinţă fiind de 41,85 mp.

2,9

Suprafaţa locuibilă medie per locuinţă în
anul 2018 era cu aproximativ 7% mai mică
decât media de 45,15 mp înregistrată la
nivel judeţean.

2,6

Suprafaţa medie locuibilă per persoană în
anul 2018 era de 16,46 mp, valoare
superioară celei înregistrate la nivel
judeţean (15,62 mp/persoană).

2,3

2,89

2,8
2,7

2,54

2,5

2,4

Județul Iași

Tătăruși

Sursa: Anuarul Statistic al Județul Iași 2019
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Opiniile comunităţii
Locuitorii comunei s-au declarat în
proporție de 93,7% mulțumiți de felul de
care trăiesc în comuna Tătăruși, județul
Iași. Doar 2,1% dintre respondenți au
declarat că sunt nemulțumiți de felul în
care trăiesc. Nici un respondent nu s-a
declarat foarte nemulțumit în. Raport cu
felul în care trăiește. Conform analizei
datelor în funcției de domiciliul/reședința
respondentului, cei mai mulțumiți de felul
în care trăiesc s-au declarat respondenții
din satul Pietrosu cu 96,9%, urmați de
respondenții satului Tătăruși cu 94,2%,
satul Vâlcica cu 93,4%, satul Iorcani cu 92,0%
și satul Uda cu 88,2%.
Principalul domeniu subdezvoltat îl
reprezintă crearea locurilor de munca. 93%
dintre respondenți au considerat acest
domeniu drept slab dezvoltat. Facilitățile
oferite persoanelor fara adăpost constituie
următorul domeniu ca și subdezvoltare, cu
o pondere de 91,5%, urmat de masurile
luate pentru diminuarea nivelului de
infracționalitate (78,9%).
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2.4

Infrastructură

Reţeaua de transport în comun
Transportul în comun se realizează cu
autobuze și microbuze aparţinând unui
operator economic cu licenţă în domeniul
transportului de persoane, pe rutele
Pașcani – Tătăruși – Pașcani și Pașcani –
Iorcani – Pașcani, între orele 05:00 –
20:00. Pe traseul acestor mijloace de
transport sunt amenajate corespunzător
la o distanţă de aproximativ 3 km șapte
staţii de călători.

Infrastructura rutieră
Principala cale de acces în comuna
Tătăruși este drumul judeţean DJ 208 (F),
șosea care străbate comuna de la est la
vest, pe o lungime de 11,6 km.
Drumurile comunale care traversează
comuna sunt: DC 132 pe ruta TătărușiValea Seacă și DC 133 pe ruta TătărușiCristești.

Serviciile de transport în comun sunt
considerate un domeniu puţin dezvoltat
de către locuitorii din Tătăruși, care
necesită îmbunătăţire, prin asigurarea
transportului și între satele componente
ale comunei, nu doar către principalele
orașe din apropiere.

Reţeaua de drumuri locale existentă pe
teritoriul comunei Tătăruși însumează
118,6 km de drumuri comunale, sătești și
de exploatare, la care se adaugă 12,65 km
de drumuri judeţene.
Drumurile asfaltate din comuna Tătăruși
sunt într-o stare fizică bună, dar reţeaua
de drumuri pietruite și de pământ
necesită fonduri de întreţinere constantă.

Alimentarea electrică
Reţeaua electrică

Drumurile
asfaltate
reprezintă
aproximativ 25% din lungimea totală a
reţelei de drumuri, restul fiind drumuri
pietruite.

Comuna Tătăruși este alimentată cu
energie electrică prin intermediul unei
reţelei de distribuţie de energie electrică
Delgaz Grid SA care acoperă în totalitate
suprafaţa comunei. Potrivit datelor de la
Primăria comunei Tătăruși, în anul 2019,
97% din locuinţele din comuna Tătăruși
erau conectate la reţeaua de electricitate.

Distribuția lungimii drumurilor
publice pe categorii de drumuri, în
anul 2019
drumuri
asfaltate,
30,51

Gradul de conectare a locuințelor la
rețeaua de electricitate, în anul
2019

drumuri
pietruite
, 88,09

drumuri asfaltate

drumuri pietruite

97%

Sursa: Primăria comunei Tătăruși
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Iluminatul public
Reţeaua de iluminat public a comunei
Tătăruși are o lungime de 120 km, la care
se adaugă reţeaua de stâlpi de iluminat
independenţi din punct de vedere
energetic (alimentaţi cu energie eoliană și
solară).

Alimentarea cu apă potabilă
Comuna Tătăruși nu are alimentate cu
apă în sistem centralizat, acest proiect
este propus pentru perioada 2021 – 2027.
Stâlp alimentat cu energie solară

Canalizarea și epurarea apelor
uzate

Energie termică

Potrivit Primăriei Tătăruși, la momentul
actual nu există reţea de canalizare și
staţii de epurare și tratare a apelor
reziduale, în ciuda eforturilor Primăriei
comunei Tătăruși de a obţine finanţări
prin proiecte de dezvoltare.

Comuna Tătăruși nu beneficiază de sistem
de încălzire centralizat, încălzirea
locuinţelor și a instituţiilor realizându-se în
mare parte cu sobe, centrale termice pe
combustibil solid, radiatoare electrice.
Combustibilul utilizat este constituit din
lemne de foc, cărbuni, curent electric.

Comuna Tătăruși nu beneficiază de sistem
de canalizare și staţie de epurare, acest
proiect este propus pentru perioada 2021
– 2027.

Reţeaua de telecomunicaţii
Satele comunei Tătăruși sunt traversate
de reţeaua de telefonie și fibră optică,
atât instituţiile publice, cât și persoanele
juridice și fizice având posibilitatea
racordării la reţeaua existentă. Conform
Primăriei Tătăruși, telefonia fixă este
asigurată prin intermediul operatorului
Telekom România, în timp ce reţelele
mobile cu acoperire în comuna Tătăruși
sunt Telekom, Vodafone, Orange și Digi.

Alimentarea cu gaze naturale
La nivelul comunei Tătăruși nu există
reţea de alimentare cu gaze naturale. De
altfel, acest aspect reprezintă unul din
cele 3 puncte slabe identificate în cadrul
sondajului de opinie realizat în rândul
locuitorilor din comuna Tătăruși. Acest
proiect este propus pentru perioada 2021
– 2027.
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Locuitorii comunei Tătăruși consideră că
iluminatul public este principalul punct
tare al comunei Tătăruși. Al doilea punct
tare conform răspunsurilor locuitorilor
comunei este poziția geografică, al treilea
punct tare este curățenia și îngrijirea
comunei Tătăruși, județul Iași. Pe locul
patru locuitorii comunei Tătăruși consideră
că infrastructura rutieră reprezintă un
punct tare, iar pe locul cinci este
agricultura. Figura de mai jos reprezintă
punctajul acordat de respondenți pentru
următoarele categorii.

Opiniile comunităţii
Conform răspunsurilor respondenților din
comuna Tătăruși, 95,8% dintre aceștia
consideră că iluminatul public al comunei
este un domeniu foarte dezvoltat.
Următorul domeniu considerat foarte bine
dezvoltat de 90,8% dintre respondenți este
considerat starea drumurilor care fac
legătura cu orașele din apropiere. 80,3%
dintre respondenți consideră ca starea
drumurilor locale și a trotuarelor din
comună sunt un domeniu dezvoltat.
Rețeaua de energie electrică a comunei
este apreciată ca un domeniu dezvoltat de
către 62,7% dintre respondenți. Rețeaua de
alimentare cu apă și sistem de canalizare și
rețeaua de alimentare cu gaze naturale
sunt considerate două domenii slab
dezvoltate de către 99,3% și respectiv 97,2%
dintre respondenți.

Iluminat public

475

Poziţia geografică

404

Curăţenia și îngrijirea…

322

Infrastructura rutieră

264

Agricultura

233

Implicarea autorităţilor…

Locuitorii comunei Tătăruși consideră că
domeniul care are nevoie urgentă de
îmbunătățire este rețeaua de alimentare
cu apă și sistemul de canalizare cu 97,2%,
urmat de necesitatea de îmbunătățire a
rețelei cu gaze naturale cu 96,5 %. 61,2%
dintre respondenți consideră că rețeaua de
energie electrică ar avea nevoie de
îmbunătățiri.

132

Forţa de muncă

36

95

Învăţământ și educaţie

38

Investiţiile în comună

34

Energia electrică

28

Sport și recreere

28
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Locuitorii comunei Tătăruși consideră
lipsa apei și a canalizării principalul punct
slab al comunei Tătăruși. Lipsa rețelei de
gaze naturale este considerat al doilea
punct slab al comunei de către locuitorii
acesteia. Lipsa locurilor de muncă este
considerat al treilea punct slab al
comunei. Energia electrică și lipsa
centrelor de zi s-au clasat pe locul patru
respectiv cinci.

Apă și canalizare

676

Gaz

487

Lipsa locurilor de muncă

277

Energie electrică

180

Centre de zi

154

Lipsa forţei de muncă calificată

94

Demografia

92

Infrastructura rutiera (drumuri)

30

Nivelul de trai scazut

25

Servicii de transport în comun

23

Iluminat public

20

Implicarea autorităţilor publice… 14
Sport și recreere

12

Protecţia socială

11

Curaţenia și îngrijirea comunei

8

Sănătate

7

Investiţiile în comună

6

Cultură și divertisment

5

Lipsa agenţilor economici

5

Învăţământ și educaţie

2

Absorbţia fondurilor europene

1
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PC-uri

2018

În comuna Tătăruși există o școală
coordonatoare,
respectiv
Liceul
Tehnologic Tătăruși, care gestionează
activitatea desfăşurată în școlile și
grădiniţele arondate din:
- localitatea Tătăruși: învăţământ
preșcolar, primar, gimnazial și
liceal
- localitatea Pietrosu: învăţământ
preșcolar, primar, gimnazial
- localitatea
Uda:
învăţământ
preșcolar, primar, gimnazial
- localitatea Iorcani: învăţământ
preșcolar și primar

2017

Săli de clasă
Laboratoare
școlare
Săli de gimnastică
Ateliere școlare
Terenuri de sport

Infrastructura școlară

2016

Educaţie și învăţământ

2015

Servicii publice
2014

2.5

39
4

38
7

36
7

38
5

38
5

2
1
2

1
2
2

2
2
2

1
2
2

2
2
2

90
74
74
73
77
Sursa: Institutul Național de Statistică

Unitatea
din
localitatea
Tătăruși
beneficiază de un laborator de textile,
două laboratoare de informatică cu acces
la internet, un centru de documentare și
informare, un atelier textil. Unitatea din
localitatea Pietrosu beneficiază de un
cabinet de calculatoare, o bibliotecă și un
cabinet de știinţe, unitatea din localitatea
Uda beneficiază de un cabinet de
informatică și o bibliotecă.

Infrastructura școlară din comuna
Tătăruși cuprinde, conform INS, 38 săli de
clasă şi cabinete școlare, 5 laboratoare
școlare, 2 săli de gimnastică, 2 ateliere
școlare şi 77 PC-uri. Numărul sălilor de
clasă a scăzut ușor faţă de anul 2014, de la
39 de săli de clasă la 38.

Suficienţa sau insuficienţa infrastructurii
educaţionale nu este însă reflectată de
numărul brut al sălilor de clasă,
laboratoarelor sau altor astfel de
categorii, ci de raportarea populaţiei
școlare la aceste elemente de
infrastructură școlară.

Numărul de elevi raportat la infrastructura școlară,
în anul 2018
Tătăruși

Județul Iași

1021,87

973,72

622,01
292,50
15,39 28,93

117,00

292,50

292,50

88,10

SĂLI DE CLASĂ LABORATOARE
ȘCOLARE

7,60 9,33
SĂLI DE
GIMNASTICĂ

38

ATELIERE
ȘCOLARE

TERENURI DE
SPORT

PC-URI
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Astfel, la nivel local la o sală de clasă revin
15 elevi, această valoare fiind inferioară
celei de la nivel judeţean (28,9 elevi/sală).

Personalul didactic din comuna
Tătăruși, pe niveluri
educaţionale, în anul 2018

În anul 2018 la un atelier școlar și la o sală
de gimnastică din comuna Tătăruși
reveneau 292 elevi, iar la un PC reveneau
7 elevi. Ambele valori sunt mai mici decât
mediile de la nivel judeţean, ceea ce
înseamnă că solicitarea infrastructurii
educaţionale este mai scăzută în Tătăruși.

Preșcolar, 6

Profesional, 4

Gimnazial, 17

Populaţia școlară

Primar, 15

Sursa: Institutul Național de Statistică

Potrivit Institutului Naţional de Statistică,
în anul 2018 populaţia școlară din comuna
Tătăruși cuprindea 585 elevi.

La un cadru didactic din comuna Tătăruși
revin 13,93 elevi în anul 2018, în timp ce la
nivelul cadrelor didactice din nivelul
primar, la un învăţător revin aproape 16
de elevi.

Din numărul total de elevi din anul 2018,
17,6% sunt elevi înscriși în învăţământul
preșcolar (103 elevi), 42,1% sunt elevi
înscriși în învăţământul primar (246 elevi),
27,5% sunt elevi înscriși în învăţământul
gimnazial (161 elevi) și 12,8% sunt elevi
înscriși în învăţământul profesional (75
elevi).

Pe de altă parte, la un cadru didactic din
ciclul gimnazial revin aproximativ 9 elevi,
iar la un cadru didactic din învăţământul
preșcolar revin 17,17 copii.
Se constată astfel un echilibru între
numărul cadrelor didactice existente și
numărul elevilor înscriși.

Personalul didactic

Numărul de elevi raportat la
numărul de cadre didactice, pe
niveluri educaționale, în anul
2018

În ceea ce privește personalul didactic din
comuna Tătăruși, conform Institutului
Naţional de Statistică, în anul 2018 activau
în unităţile școlare de la nivel local 42
cadre didactice. În comparaţie cu anul
precedent, numărul de cadre didactice
din 2018 a înregistrat o ușoară creștere de
5%.

17,17

18,75
16,40

13,93
9,47

Din cele 42 de cadre didactice, 6 (14,3%)
deservesc nivelul preșcolar, 15 (35,7%)
nivelul primar, 17 (40,5%) nivelul gimnazial
și 4 (9,5%) nivelul profesional.
Sursa: Institutul Național de Statistică
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-

Cultură
Infrastructura culturală

-

În comuna Tătăruși există 2 cămine
culturale: Centrul Cultural „Alexandru
Vasiliu – Tătăruși“ și Centrul Cultural
Iorcani.

-

În căminele culturale se desfășoară
activităţi cultural-sportive, datini şi
obiceiuri la sărbătorile de iarnă, serbări la
sfârșit de an școlar, spectacole de muzică
populară şi uşoară, organizarea de
întâlniri cu cetăţenii satelor pe diverse
teme etc.

-

Târgul Agricol - Duminica
Hramul Bisericii Ortodoxe „Sf.
Neculai” – 6 Decembrie
Hramul Bisericii Ortodoxe „Sf.
Vasile Cel Mare” – 1 Ianuarie
Hramul Bisericii Ortodoxe „Sf.
Maria” – 8 Septembrie
Hramul Bisericii Ortodoxe „Sf.
Constantin Şi Elena” Şi „Sf.
Dimitrie Basarabov” – 21 Mai, 27
Octombrie
Hramul Bisericii Ortodoxe „Sf.
Dumitru” – 26 Octombrie

Monumente istorice
Singurul obiectiv din comuna Tătăruși
inclus în lista monumentelor istorice din
judeţul Iași ca monument de interes local
este fortificaţia „Palanca”, aflată la 2 km
nord-vest de satul Tătăruși și clasificat ca
sit arheologic.

Activităţi și manifestări culturale publice
În prezent, evenimentul de amploare și cu
impact la nivelul comunei Tătăruși este
Ziua comunei, sărbătorită în luna iulie, la
care se adaugă următoarele evenimente:
- Festivalul Folcloric „Alexandru
Vasiliu – Tătăruşi” - Decembrie
- Festivalul Folcloric pentru copii şi
Tineret „De la moşii noştri noi am
învăţat” - Iunie
- Festivalul „Rezervaţia Forestieră
Pădurea Tătăruşi” – August
- Ziua „Serviciului Voluntar Pentru
Situaţii de Urgenţă al Comunei
Tătăruşi” - Mai
- Ziua Comunei Tătăruşi - Iulie
- Premierea celor mai buni elevi de
la școlile din comuna Tătăruşi Iunie
- Ziua Copilului - 1 Iunie
- Serbarea Pomului De Crăciun Decembrie
- Cupa „1 Iunie” - Iunie
- Comemorarea zilei eroilor

Viaţa spirituală
În comuna Tătăruși există 5 biserici, câte
una în fiecare localitate componentă,
după cum urmează: Biserica Ortodoxă
„SF. Neculai” din satul Tătăruși care
datează din anul 1848, Biserica „SF. Vasile
cel Mare” din localitatea Pietrosu, Biserica
„Sf. Maria” din satul Uda, Biserica „Sf.
Constantin și Elena” din satul Vâlcica și
Biserica „Sfântul Dumitru” din satul
Iorcani și o mănăstire în localitatea Uda.
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Biblioteci

Sănătate și asistenţă socială

Biblioteca este parte integrată a
procesului educaţional, partener cheie în
educaţie. Conform Institutului Naţional
de Statistică, în anul 2018 se găseau la
dispoziţia cititorilor 4 biblioteci școlare și
1 bibliotecă comunală.

Infrastructura medicală
Prezentarea gradului de asigurare a
populaţiei
cu
asistenţă
medicală
reprezintă un aspect extrem de
important în analiza nivelului de trai.
Potrivit INS, în comuna Tătăruși
funcţionau, în anul 2018, 2 cabinet
medicale de familie, 2 cabinete
stomatologice, o farmacie și un punct
farmaceutic. Toate unităţile sanitare din
comună se află în proprietate privată și
sunt uzate fizic și moral.

Numărul de volume existente în
bibliotecile de la nivel local este de 22.400
bucăţi. În acelaşi an, 7054 de volume au
fost eliberate către cititori, numărul
cititorilor activi din comună fiind de 687
persoane.
Activitatea bibliotecilor din comuna Tătăruși, în
anul 2018

Personal medico-sanitar

Indicator
Biblioteci - total
Biblioteci publice
Volume existente
Cititori activi
Volume eliberate
Personal angajat

În ceea ce privește personalul medicosanitar din comuna Tătăruși, acesta este
format din 2 medici de familie, 2 medici
stomatologi, 2 farmaciști și 4 persoane
angajate ca personal mediu sanitar.
Numărul locuitorilor din comuna Tătăruși
care revin la un medic de familie este de
2720,5 persoane, la nivel regional
înregistrându-se un număr de 2464

Număr
4
1
22400
687
7054
1

Sursa: Institutul Național de Statistică

Central Medical Tătăruşi
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locuitori/medic familie, la nivel judeţean
2134 locuitori/medic familie și la nivel
naţional 1846 locuitori/medic de familie.

Servicii sociale
Asistenţa socială presupune un ansamblu
complex de măsuri şi acţiuni realizate
pentru a răspunde nevoilor sociale
individuale, familiale sau de grup, în
vederea prevenirii şi depășirii unor situaţii
de dificultate, vulnerabilitate sau
dependenţă,
pentru
prevenirea
marginalizării şi excluderii sociale, în
vederea promovării incluziunii sociale,
având ca scop creşterea calităţii vieţii.

O situaţie similară se înregistrează și în
ceea ce privește numărul locuitorilor care
revin la un medic stomatolog: 2720,5
persoane în comuna Tătăruși, faţă de 1834
persoane la nivel judeţean, 2096
persoane la nivelul Regiunii Nord-Est şi
1349 persoane la nivel naţional.
Numărul locuitorilor care revin la un
farmacist este de 5441 persoane, situaţie
mai nesatisfăcătoare faţă de cea de la
nivel regional (1479 locuitori/farmacist).
La nivelul judeţului Iaşi se înregistrează un
număr mediu de 768 persoane per
farmacist, iar la nivel naţional 1260
locuitori/farmacist.

Pe plan local, rezultatele activităţii în
domeniul
asistenţei
sociale
sunt
satisfăcătoare, urmărindu-se ca toate
cazurile apărute să fie rezolvate la nivelul
Primăriei Tătăruși.
Activitatea serviciului social constă în
identificarea și consilierea persoanelor
singure și persoanelor aflate în situaţii de
risc, instrumentarea dosarelor pentru
alocaţii complementare de stat (de
susţinere), instrumentarea dosarelor
pentru ajutor social conform Legii 416 /
2001, instrumentarea dosarelor pentru
persoanele cu handicap conform Legii
448 / 2006, instrumentarea dosarelor
pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei,
instrumentarea
dosarelor
pentru
protecţia și promovarea dreptului
copilului conform Legii 272 / 2004.

Serviciile de medicină veterinară sunt
asigurate în dispensarul veterinar
existent de 1 medic veterinar şi 3
tehnicieni veterinari. Comuna dispune și
de o farmacie veterinară.
Per ansamblu, putem afirma că
personalul medico-sanitar din comuna
Tătăruși este suprasolicitat, la un cadru
medical revenind un număr foarte ridicat
de locuitori.

Conform Primăriei Comunei Tătăruși,
numărul de persoane care beneficiază de
ajutorul social (VMG) în anul 2019 este de
91, în timp ce numărul de familii care
primesc ajutor este de 107.
Alte probleme specifice ale sistemului
social local sunt: lipsa locurilor de muncă,
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rata mare a abandonului școlar, violenţa
domestică sau numărul tot mai mare de
copii cu părinţii plecaţi în străinătate.

Serviciul de salubritate
Comuna Tătăruși face parte din Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate Iaşi (ADIS) și prin intermediul
proiectului „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Iași”
implementat de Consiliului Judeţean Iaşi,
Comuna Tătăruși, aceasta asigură
colectarea și transportul deșeurile de la
utilizatorii casnici și non-casnici de pe raza
comunei Tătăruși.

Siguranţa publică
Conform Primăriei Comunei Tătăruși,
principalele probleme de siguranţă de la
nivel local sunt:
- Furturi din societăţi și locuinţe
- Furturi de produse agricole

- Probleme privind cazurile de
violenţă/conflicte între
grupuri sau persoane

diverse
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dezvoltat de către 75,0% dintre
respondenții din satul Pietrosu și 73,0%
dintre respondenții satului Tătăruși.
Serviciile de sănătate oferite de personalul
dispensarelor sunt considerate un
domeniu dezvoltat de către 88,2% dintre
respondenții satului Uda.

Opiniile comunităţii
Serviciile de asistență socială și medicale
sunt evaluate de către respondenții din
comuna Tătăruși ca fiind niște domenii
destul de bine dezvoltate. Astfel, 80,9%
dintre
respondenți
consideră
că
dispensarele din comună sunt dotate
suficient de bine. Posibilitatea de a
cumpăra medicamente din comună este
apreciată de către 74,7% dintre
respondenți. 69,8% dintre respondenți
sunt mulțumiți și consideră că servicii de
asistență socială din comună sunt un
domeniu dezvoltat. Serviciile de sănătate
oferite de personalul dispensarelor sunt
considerate bune de către 69,7% dintre
respondenți.

Curățenia în comună este considerată un
domeniu dezvoltat de către 96,5% dintre
respondenții comunei Tătăruși, județul Iași.
95,7% dintre respondenți sunt mulțumiți de
calitatea aerului din comună. Serviciile de
colectare a gunoiului și a deșeurilor sunt
considerate un domeniu dezvoltat de către
87,4% dintre respondenți.
Dezvoltat

Slab Dezvoltat

Curăţenia din comună 96,5%

Dotarea dispensarelor este considerat un
domeniu dezvoltat de către 90,7% dintre
locuitori satului Pietrosu, urmați de 90,4%
dintre respondenții din satul Tătăruși. Cei
mai mulțumiți de posibilitatea de a
cumpăra medicamente din comună s-au
declarat respondenții din satul Pietrosu și
anume 96,9%, urmați de locuitorii satului
Vâlcica cu 80,0%. Serviciile de asistență
socială sunt considerate un domeniu

Servicii de colectare a
gunoiului și deșeurilor
Calitatea aerului

87,4%

95,7%

1,4

10,6
2,8

Serviciile educaționale din școlile și
grădinițele din comună, spațiile destinate
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activităților
culturale
și
sportive,
organizarea activităților culturale în
comună și posibilitățile de practicare a
activităților sportive din comună sunt
considerate mai degrabă dezvoltate decât
slab dezvoltate cu excepția serviciilor
educaționale furnizate de școlile din
comună care sunt considerate de 50,0% din
respondenți slab dezvoltate.

domeniile din aceasta secțiune mai
degrabă slab dezvoltate decât dezvoltate.
Locuitorii comunei Tătăruși din Județul Iași
consideră că, în general există necesitatea
îmbunătățirii situației din comună pentru
domeniile: locuri de muncă, resurse umane
de calitate în învățământ, serviciile
medicale și sanitare. Dintre cele 3 categorii,
asigurarea locurilor de muncă este
domeniu care are cea mai urgentă nevoie
de îmbunătățire. 96,5 % dintre respondenți
consideră acest lucru. Resursele umane de
calitate în învățământ și serviciile medicale
și sanitare sunt și ele domenii care necesită
îmbunătățiri.

Serviciile educaționale furnizate de școlile
din comună sunt considerate un domeniu
slab dezvoltat de către locuitorii satului
Vâlcica în proporție de 73,3% dintre
respondenții satului. 65,7% din satul
Pietrosu consideră și ei că serviciile
educaționale oferite de școli sunt un
domeniu subdezvoltat. Spațiile destinate
activităților culturale și sportive și
organizarea de activități culturale în
comună și posibilitățile de practicare a
activităților sportive sunt considerate un
domeniu mai degrabă dezvoltat decât slab
dezvoltat doar de către locuitorii satelor

Iorcani, Uda și Tătăruși. Locuitorii satului
Pietrosu și Vâlcica consideră toate
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2.6

Din punct de vedere al poluării apelor din
comuna Tătăruși, se remarcă următoarele
aspecte:
- poluarea apelor de suprafaţă şi a
pânzei freatice cauzată de slaba
dezvoltare a reţelei de canalizare,
locuitorii practicând sistemul de
latrine
uscate
sau
bazine
vidanjabile
- poluarea apelor freatice cu nitraţi
din depozitele de gunoi de grajd

Mediu

Calitatea aerului
Monitorizarea calităţii aerului ocupă un
loc esenţial în fundamentarea strategiilor
în domeniu, deoarece atmosfera este cel
mai larg vector de propagare al
poluanţilor.
Datorită faptului că în zonă industria este
slab dezvoltată, gradul de poluare al
aerului nu este mare. Astfel, singurele
surse de poluare sunt emisiile mijloacelor
de transport auto şi cele datorate folosirii
necorespunzătoare a mijloacelor de
administrare a îngrășămintelor chimice.

Calitatea apelor poate fi deteriorată prin
deversări de reziduuri necontrolate direct
în apele curgătoare de la unităţi de
producţie şi gospodării individuale.
Calitatea apelor subterane poate fi
alterată din pricina lipsei reţelei de
canalizare pe întreg teritoriul comunei şi
folosirii în gospodării a foselor impropriu
realizate.

Calitatea aerului poate fi alterată din
cauza traficului rutier prin emisia de noxe,
praful datorat străzilor parţial asfaltate
sau neasfaltate.
De asemenea, poluarea poate surveni în
timpul campaniilor agricole când datorită
vântului ajung cantităţi mari de praf şi
pulberi în zonele locuibile.

Se impune respectarea zonelor de
protecţie a apelor de suprafaţă,
interzicerea
oricăror
deversări
necontrolate de ape uzate, reziduuri și
depozitarea de deșeuri pe cursurile de
apă, interzicerea construirii de locuinţe și
anexe gospodărești în zonele de
protecţie a cursurilor de apă și în zonele
inundabile.

Pentru îmbunătăţirea microclimatului cu
aer curat, se vor lua măsuri de împădurire
a unor suprafeţe, pe terenuri degradate și
improprii agriculturii.

Calitatea apei

Calitatea solului

Supravegherea calităţii apelor are drept
scop protecţia împotriva efectelor nocive
ale poluării și implică două etape:
cunoașterea calităţii apei și măsurile de
protecţie a acestora.

Solul este un factor de mediu
fundamental ce trebuie protejat cu
aceeași atenţie ca aerul și apa, fiind
factorul principal al asigurării hranei
oamenilor, animalelor și plantelor.
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Din punct de vedere al poluării solurilor
din comuna Tătăruși, se remarcă
următoarele aspecte:
- depozitarea
neadecvată
a
deșeurilor
menajere
în
extravilanul localităţilor
- defrișarea suprafeţelor forestiere
care conduce la o degradare a
solului şi crearea unui dezechilibru
al ecosistemului.
Calitatea solului poate fi alterată datorită
depozitării necontrolate a deşeurilor
menajere produse în gospodării şi unităţi
de producţie sau comerciale care refuză
încheierea contractelor de salubritate.

47

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

informați de către autoritățile publice
locale, astfel 76,1% dintre respondenți
consideră acest domeniu unul dezvoltat.
72,5% dintre respondenții sondajului
consideră că acțiunile administrației
publice sunt vizibile la nivelul comunei.

Opiniile comunităţii
Cel mai slab dezvoltat domeniu din această
secțiune sunt considerate locurile de
agrement de către 89,5%. Spațiile de joacă
pentru copii este considerat un domeniu
slab dezvoltat de către 67,6% dintre
respondenții comunei Tătăruși. Serviciile
de transport în comun este considerat un
domeniu slab dezvoltat de către 61,2%
dintre
respondenți.
60,5%
dintre
respondenți consideră că infrastructura
educațională este destul de slab
dezvoltată. 56,3% au menționat că ar avea
nevoie de mai multe parcuri și spații verzi.

Locuitorii comunei Tătăruși consideră că
domeniile care are nevoie urgentă de
îmbunătățire sunt spațiile de joacă pentru
copii cu 84,5% , serviciile de salubritate și
iluminatul public. Chiar dacă unii
respondenți s-au declarat mulțumiți de
iluminatul public, acest domeniu poate fi
îmbunătățit.
Respondenții consideră că există nevoia
îmbunătățirii siguranței cetățeanului de
către 84,5% dintre respondenți. 64,8%
dintre respondenți consideră că este
nevoie de îmbunătățire a curățeniei și
îngrijirii comunei. Respondenții mai
consideră că serviciile de transport în
comun și starea drumurilor aleilor și
trotuarelor din comună sunt și ele domenii
care necesită îmbunătățiri.

Atitudinea
cetățenilor
față
de
administrația publică locală a comunei
Tătăruși, județul Iași este una pozitivă.
84,5% dintre respondenții din comuna
Tătăruși consideră că modul de încasare a
taxelor locale este unul eficient. 83,8%
dintre respondenți consideră că serviciile
consiliului local și a primăriei sunt eficiente
și este un domeniu dezvoltat. Liniștea și
ordinea publică este apreciată ca un
domeniu dezvoltat de către 76,8% dintre

respondenți. Cetățenii comunei se simt
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2.7

Punctele slabe se referă la mediul intern și
reprezintă resursele și capacităţile
insuficiente sau de o calitate inferioară
celor deţinute de alte comunităţi similare.

Analiza SWOT

Fundamentarea și utilizarea unei strategii
la nivelul teritoriului comunei Tătăruși
reprezintă o componentă-cheie în
vederea identificării şi realizării unor
investiţii cu un impact eficient şi eficace,
în domeniul dezvoltării locale. Obiectivul
principal al strategiilor de dezvoltare este
de
a
îmbunătăţi
performanţele
economice ale comunei, prin sprijinirea
activităţilor cu potenţial de dezvoltare.

Oportunităţile se referă la mediul extern
și reprezintă suma evoluţiilor favorabile
ale mediului de ansamblu al ţării, care
poate îmbrăca forme extrem de diferite
plecând de la schimbările legislative,
integrarea europeană și posibilitatea
oferită comunităţii de a se dezvolta într-o
formă superioară pe ansamblu sau pe
domenii de interes.

O strategie inteligentă presupune
cunoașterea punctelor forte şi slabe care
definesc un teritoriu, o bună guvernare și
îndreptarea eforturilor într-o direcţie
comună a tuturor părţilor implicate sau
interesate.

Ameninţările se referă la mediul extern și
reprezintă evoluţiile defavorabile ale
acestuia privite în ansamblu, care pot
îmbrăca forme extrem de diferite,
plecând de la schimbările de mentalitate,
lacunele
legislative
și
evoluţiile
economice negative sau instabile care
afectează capacitatea comunităţii de a
atinge obiectivele strategice pe care și le
propune.

În procesul de elaborare a strategiei, s-a
folosit analiza SWOT ca instrument
managerial,
pentru
evaluarea
şi
prezentarea sintetică a aspectelor celor
mai importante care vor afecta, direct sau
indirect, evoluţia viitoare a comunei
Tătăruși.

Analiza SWOT are rolul de a crea o viziune
clară asupra elementelor cu potenţial de
valorificare și dispunerea acestora sub
formă de priorităţi.

Analiza SWOT reprezintă instrumentul de
stabilire a punctelor slabe şi tari ale
comunei, precum și a oportunităţilor și
dificultăţilor cu care aceasta se confruntă.

Astfel, elaborarea analizei SWOT
reprezintă următoarea etapă esenţială în
cadrul strategiei de dezvoltare locală
durabilă,
efectuată
după
analiza
contextului actual al teritoriului comunei
Tătăruși, necesară fundamentării unui
plan bine stabilit al investiţiilor viitoare în
vederea dezvoltării locale a comunei.

Problemele cheie au fost identificate pe
baza concluziilor analizei premergătoare
și prezentate în cadrul unei matrice.
Punctele tari se referă la mediul intern și
reprezintă resursele și capacităţile de care
comunitatea dispune și care sunt
superioare celor deţinute de alte
comunităţi similare.
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DEMOGRAFIE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Distribuţia echilibrată a populaţiei pe
- Evoluţia negativă a populaţiei stabile a
sexe: 48,7% de sex feminin și 51,3% de
comunei în perioada 2010-2020;
sex masculin;
- Ponderea mică a populaţiei tinere (0- Raport de dependenţă demografică
14 ani)
scăzut;
- Nivelul crescut de îmbătrânire
- Diversitate etnică;
demografică a populaţiei;
- Rata negativă a sporului natural al
populaţiei din perioada 2010-2018;
- Soldul negativ al schimbărilor de
domiciliu şi al schimbărilor de
reşedinţă din perioada 2014-2018;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Creșterea atractivităţii comunei în
- Migrarea populaţiei în străinătate;
vederea menţinerii și atragerii
- Creșterea raportului de dependenţă
populaţiei;
demografică;
- Încurajarea politicilor pro-nataliste;
- Îmbătrânirea populaţiei pe fondul
- Dezvoltarea economică sustenabilă a
migraţiei tinerilor;
zonei poate determina reîntoarcerea
populaţiei plecate la muncă în
străinătate;
ECONOMIE - agenţi economici, forţa de muncă
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenţa unor întreprinzători locali ce
- Existenţa unui număr mic de firme
își desfășoară activitatea în domenii
active care au sediul social în comuna
precum comerţ și morărit;
Tătăruși;
- Forţă de muncă capabilă să se
- Diversitatea economică scăzută;
adapteze la diferite ramuri economici;
- La nivel local nu există agenţi
economici sau persoane fizice care să
presteze servicii pentru populaţie din
categoria
frizerie,
reparaţii
încălţăminte, croitorie și retușuri etc.
- Număr mic de salariaţi în firmele
existente în comună
- Numărul mediu al salariaţilor în
comună foarte scăzut
- Nivel scăzut al forţei de muncă
angajată în activităţi non-agricole;
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-

Capacitatea scăzută a mediului de
afaceri de a susţine investiţii pentru
dezvoltare;
- Slaba
dezvoltare
a
spiritului
antreprenorial;
- Rata șomajului la nivelul comunei (2%
în luna ianuarie 2020);
- Oferta de calificare nu este suficient
de diversificată;
AMENINȚĂRI
- Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie
excesivă;
- Lipsa lichidităţilor poate conduce la
falimentarea unităţilor locale active de
tip microîntreprinderi şi chiar a celor
medii;
- Lipsa informării populaţiei cu privire la
procedura de înfiinţare a unei afaceri;
- Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea
ratei șomajului vor conduce implicit la
scăderea puterii de cumpărare a
produselor şi serviciilor în rândul
populaţiei;
- Resurse financiare insuficiente pentru
finanţarea şi cofinanţarea proiectelor
europene;
- Instabilitate legislativă;
- Migraţia forţei de muncă calificate în
afara judeţului şi în afara graniţelor
ţării;

OPORTUNITĂȚI
- Dezvoltarea mediului antreprenorial
prin intermediul fondurilor europene;
- Potenţialul de dezvoltare a comunei,
ca urmare a poziţionării acesteia;
- Structurile de sprijin a afacerilor
existente în judeţul Iași;
- Forţa de muncă ieftină poate conduce
la înfiinţarea de noi întreprinderi;
- Existenţa
programelor
guvernamentale de susţinere a
sectorului IMM;
- Încurajarea
şi
dezvoltarea
parteneriatelor de tip public-privat;
- Cooperarea mediului privat cu
autorităţile
publice
locale,
cu
instituţiile de învăţământ superior și
centrele de cercetare și dezvoltare;
- Accesul la programe de pregătire
profesională, de calificare și de
dezvoltare antreprenorială;
- Potenţial de atragere a investitorilor;
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ECONOMIE - agricultură
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Condiţii climatice locale favorabile
- Investiţii insuficiente în agricultură;
agriculturii și zootehniei;
- Dotare tehnică scăzută și de slabă
- Potenţialul agricol al zonei: soluri
calitate;
fertile, productivitate medie, forţă de
- Lipsa sistemelor de irigaţii;
muncă;
- Lipsa grădinilor de legume și a solarii
- Efectivul de animale bogat și
pe suprafeţe extinse în vederea
diversificat;
obţinerii de producţie cu valoare înaltă
- Existenţa la nivel local a unui depozit
(producţii profitabile);
de cereale;
- Nivelul scăzut al educaţiei și formării
- La nivel local există potenţial pentru
profesionale
în
agricultură
și
dezvoltarea apiculturii
silvicultură;
- Existenţa Asociaţiei Grupul de Acţiune
- Pondere ridicată a agricultorilor
Locală Codrii Pașcanilor
vârstnici;
- Inexistenţa
unor
instalaţii
şi
echipamente
necesare
pentru
managementul gunoiului de grajd (în
special pentru depozitarea acestuia);
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Potenţial
pentru
producţia
și
- Fluctuaţia producţiilor anuale a ramurii
comercializarea de produse ecologice;
vegetale;
- Construirea
unei
pieţe
- Competiţia producătorilor externi;
agroalimentare/centru de colectare;
- Scăderea puterii de cumpărare a
- Posibilitatea de a dezvolta reţele locale
consumatorilor;
de desfacere și lanţuri alimentare scurt
- Apariţia fenomenelor meteorologice
- Susţinerea
la
nivelul
UE
a
extreme, precum secete, ploi
instrumentelor de gestionare a
abundente, ce pot periclita producţia
riscurilor și a instrumentelor în
agricolă;
agricultură;
- Alterarea și pierderea patrimoniului şi
- Potenţial de atragere a fondurilor
a tradiţiilor rurale;
europene pentru dezvoltare rurală
(sprijinirea fermelor mici, instalarea
tinerilor
fermieri,
modernizarea
fermelor existente);
- Posibilitatea introducerii de abordări
inovative
în
agricultură
prin
intermediul Asociaţiei Grupul de
Acţiune Locală Codrii Pașcanilor;
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NIVELUL DE TRAI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Creşterea fondului de locuinţe de la
- Ponderea scăzută a locuinţelor care
nivel local;
dispun de baie interioară;
- Creşterea numărului de locuinţe
- Posibilităţi reduse de petrecere a
terminate în ultimii ani;
timpului liber;
- Prezenţa spaţiilor verzi, a terenurilor și
- Dotarea improprie a majorităţii
a locurilor de joacă pentru copii;
locuinţelor;
- Nivel de trai scăzut și incidenţa ridicată
a sărăciei;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Programele de reabilitare termică a
- Apariţia unor hazarduri naturale
clădirilor care pot duce la o
(inundaţii, alunecări de teren) poate
îmbunătăţire a aspectului general al
duce la afectarea fondului locativ;
comunei;
- Programele
guvernamentale
de
îmbunătăţire a fondului locativ;
- Existenţa programelor bancare care
sprijină tinerele familii să îşi cumpere
sau să îşi construiască o locuinţă;
- Dezvoltarea de locuinţe sociale;
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INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenţa reţelei de electricitate ce
- Insuficienţa dezvoltării reţelei de
acoperă integral teritoriul comunei;
alimentare cu apă potabilă;
- Prezenţa reţelei de telecomunicaţii în
- Gradul mic de asfaltare a drumurilor;
toate satele comunei (telefonie fixă și
- Insuficienţa dezvoltării reţelei de
mobilă, internet);
canalizare și a staţiei de epurare;
- Existenţa la nivel local a unui sistem de
- Lipsa reţelei alimentare cu gaze
transport;
naturale;
- Reţea de iluminat stradal bine
- Starea degradată a podurilor,
dezvoltată;
drumurilor, aleilor și trotuarelor;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Finanţări
pentru
dezvoltarea
- Resurse financiare insuficiente pentru
infrastructurii de utilităţi (alimentare
finanţarea şi cofinanţarea proiectelor;
cu apă, cu gaze naturale, canalizare
- Fonduri limitate, concurenţa mare la
etc.);
nivelul programelor de finanţare;
- Finanţări pentru extinderea și
reabilitarea infrastructurii rutiere;
- Reabilitarea podurilor, podeţelor,
drumurilor și aleilor;
- Implementarea de proiecte pentru
modernizarea sistemelor de iluminat
public
și
creșterea
eficienţei
energetice;
- Dezvoltarea unor trasee pentru pistele
de biciclete;
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EDUCAȚIE și CULTURĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenţa infrastructurii educaţionale
- Infrastructură
educaţională
în toate satele comunei;
insuficientă raportată la numărul de
- Existenţa în comună a două cămine
elevi;
culturale;
- Buget
insuficient
alocat
- Asigurarea transportului copiilor cu
învăţământului public;
microbuzul școlar;
- Dotare materială la limita necesarului
- Funcţionarea la nivel local a unei
unităţilor;
biblioteci publice și a bibliotecilor
- Recurgerea la finanţare paralelă prin
școlare;
aportul familiilor;
- Existenţa unui teren de sport;
- Lipsa laboratoarelor și atelierelor
școlare;
- Rata ridicată a fenomenului abandon
școlar;
- Promovabilitate scăzută la examenul
de bacalaureat și testare naţională;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Consilierea elevilor și a părinţilor;
- Creşterea fenomenului de părăsire
- Finanţări pentru reabilitarea
şi
timpurie a școlii ca urmare a creșterii
construcţia de infrastructură școlară;
sărăciei și excluziunii sociale;
- Oportunităţi de finanţare a proiectelor
- Scăderea calităţii învăţământului la
de mobilitate școlară, proiecte de
toate nivelele și scăderea nivelului de
parteneriat strategic etc. (Erasmus);
cunoștinţe al absolvenţilor;
- Implementarea unor proiecte pentru
- Accentuarea dezinteresului elevilor
prevenirea
abandonului
școlar,
faţă de procesul educaţional;
proiecte de tipul „A doua șansă” etc.;
- Migrarea cadrelor didactice din
- Accesarea
unor
programe
sistemul educaţional întrucât nu sunt
educaţionale integrate;
motivate și nu le sunt asigurate
- Finanţarea unor proiecte culturale;
condiţiile
adecvate
pentru
- Promovarea tradiţiilor, valorilor și
desfășurarea activităţii.
culturii;
- Pierderea
patrimoniului
cultural
imaterial (obiceiuri, tradiţii, port
popular, gastronomie);
- Scăderea interesului populaţiei pentru
menţinerea tradiţiilor şi obiceiurilor din
comună;
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SĂNĂTATE și ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenţa unui cabinet medical și a
- Personal
medico-sanitar
două farmacii;
suprasolicitat;
- Existenţa unui cabinet stomatologic
- Lipsa cabinetelor medicale în toate
dotat cu aparatură de specialitate;
satele comunei;
- Implicarea activă a autorităţilor locale
- Lipsa farmaciilor în toate satele
în problemele comunităţii;
comunei;
- Acordarea cu atenţie a serviciilor
- Infrastructura de sănătate deteriorată
sociale în vederea rezolvării situaţiilor
(clădiri și echipamente vechi, uzate
specifice din comunitate;
fizic și moral);
- Număr mare de asistaţi social;
- Sistemul de ajutor social nu
încurajează reintegrarea activă;
- Existenţa la nivel local a persoanelor
fără ocupaţie și a șomerilor
(indemnizaţi și ne-indemnizaţi);
- Lipsa centrelor sociale pentru bătrâni;
- Deficienţe în asigurarea accesului
persoanelor cu dizabilităţi în spaţiile și
instituţiile publice;
- Slaba dezvoltare a serviciilor sociale;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Investiţii
pentru
înfiinţarea,
- Posibilităţile limitate ale autorităţilor
modernizarea, reabilitarea și dotarea
publice locale de susţinere financiară a
corespunzătoare
a
structurilor
investiţiilor din domeniul sanitar;
sanitare;
- Condiţii dure de funcţionare a centrelor
- Existenţa politicilor de stimulare a
medicale multifuncţionale;
medicilor de a practica în mediul rural;
- Existenţa unui număr redus de surse de
- Dezvoltarea
de
proiecte
de
finanţare pentru medicina primară;
responsabilitate socială;
- Accentuarea sărăciei în anumite zone
- Implementarea unor campaniile de
conduce la creșterea gradului de
educare a populaţiei cu privire la
excluziune socială;
domeniul sănătăţii;
- Marginalizarea și excluderea socială a
- Perfecţionarea personalului implicat în
tinerilor care părăsesc sistemul de
furnizarea serviciilor sociale;
ocrotire a minorului;
- Reintegrarea pe piaţa muncii a
- Lipsa ofertelor de muncă pentru
persoanelor expuse riscului de
grupurile vulnerabile;
excluziune socială;
- Oportunităţile de finanţare din Fonduri
Structurale;
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-

-

Existenţa cadrului legislativ ce creează
facilităţi pentru mediul economic ce
angajează persoane din grupurile
vulnerabile în vederea integrării
acestora în societate;
Construirea unui centru social pentru
persoanele aflate în situaţii de risc;

SERVICII DE SALUBRITATE și SIGURANȚA PUBLICĂ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- Existenţa serviciului de colectare
- Lipsa personalului și a dotărilor din
selectivă a deșeurilor;
cadrul Poliţiei Locale;
- Lipsa de educaţie a oamenilor în ceea
ce privește colectarea selectivă a
deșeurilor;
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
- Implementarea de campanii de
- Dezinteres din partea populaţiei și a
conștientizare a populaţiei privind
agenţilor economici faţă de colectarea
beneficiile colectării selective a
selectivă a deșeurilor la sursă şi faţă de
deșeurilor;
problemele de mediu, în general;
- Montarea camerelor de supraveghere
video în zonele cu infracţionalitate
ridicată;
- Implicarea populaţiei în activităţile de
educaţie ecologică;
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MEDIU
PUNCTE TARI
- Emisii scăzute de poluanţi atmosferici;
- Ponderea ridicată a fondului forestier
din totalul suprafeţei comunei;

PUNCTE SLABE
- Lipsa canalizării și a staţiei de epurare;
- Suprafeţe însemnate ocupate cu
deșeuri menajere;
- Terenuri afectate de nitraţi din
activităţi agricole;
- Depozitarea neecologică a deșeurilor
menajere din extravilanul localităţilor;
- Lipsa infrastructurii de colectare
selectivă a deșeurilor;
AMENINȚĂRI
- Risc permanent pentru degradarea
factorilor de mediu;
- Absenţa resurselor financiare pentru
conectarea la sistemele centralizat de
canalizare;
- Creşterea presiunilor asupra mediului
prin deversarea necontrolată a apelor
uzate menajere;
- Incapacitatea susţinerii cofinanţării
proiectelor în acest domeniu.

OPORTUNITĂȚI
- Extinderea colectării selective a
deșeurilor
la
nivelul
tuturor
gospodăriilor;
- Implementarea de campanii de
conștientizare a populaţiei privind
beneficiile colectării selective a
deșeurilor;
- Dezvoltarea voluntariatului și a
spiritului civic;
- Implicarea populaţiei în activităţile de
educaţie ecologică;
- Măsuri de împădurire a unor
suprafeţe, pe terenuri degradate și
improprii agriculturii;
- Dezvoltarea de parteneriate în
vederea protecţiei mediului.
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
3.1. Obiectivele
dezvoltare locală

Viziunea 2027
Viziunea de dezvoltare a comunei
Tătăruși reflectă dezideratul care se
dorește a fi atins în anul 2027, prin
implementarea planului de măsuri şi
proiecte, menţinând în același timp
echilibrul întrei cei trei piloni ai dezvoltării
durabile locale – dezvoltarea socială,
dezvoltarea economică și protejarea
mediului înconjurător.

strategiei

de

Strategia de dezvoltare a comunei
Tătăruși este o strategie pe termen lung
care necesită o atenţie deosebită în ceea
ce privește obiectivele și rezultatele
acesteia.
Obiectivul general de dezvoltare a
comunei Tătăruși constă în îmbunătăţirea
calităţii vieţii locuitorilor comunei, prin
consolidarea poziţiei economice, sociale
și asigurarea serviciilor publice necesare
în scopul apropierii standardului general
de dezvoltare către nivelul unor
comunităţi
similare
din
Uniunea
Europeană.

Modernizarea infrastructurii, asigurarea
accesului
cetăţenilor
la
utilităţi,
îmbunătăţirea serviciilor de transport în
comun, crearea de parcuri și spaţii verzi,
valorificarea zonelor și obiectivelor
turistice, atragerea de investitori care să
creeze locuri de muncă și care să valorifice
resursele
comunei,
dotarea
cu
echipamente agricole, crearea de
oportunităţi pentru copii și tineri
reprezintă principalele repere ale viziunii
de dezvoltare locală a comunei Tătăruși.

Obiectivele specifice principale sunt:
✓ Creșterea acoperirii serviciilor de apă
și canalizare
✓ Stimularea dezvoltării economice în
zonă și creșterea nivelului de trai al
populaţiei,
prin
diversificarea
activităţilor economice;
✓ Dezvoltarea
și
modernizarea
serviciilor publice prin modernizarea
infrastructurii de învăţământ
✓ Îmbunătăţirea
managementului
deșeurilor și protejarea solului, apei și
cadrului natural.
Îndeplinirea obiectivelor specifice este
posibilă prin implementarea de proiecte,
comuna Tătăruși urmărind să fructifice în
acest scop oportunităţile de finanţare
europene și naţionale disponibile.

Pe de altă parte, atât dezvoltarea
economică cât și îmbunătăţirea calităţii
vieţii populaţiei trebuie să se realizeze
sustenabil, ţinând cont de principiile
dezvoltării durabile.
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Atragerea investitorilor are un rol central
în îndeplinirea obiectivului general şi a
obiectivelor strategice şi specifice.
Aceștia nu doar că vor oferi locuri de
muncă populaţiei din comună, dar vor
contribui semnificativ și la creșterea
bugetului local, susţinând finanţarea
investiţiilor din alte sectoare: agricol,
turism,
transport public, educaţie,
infracţionalitate etc.

pentru turism și agroturism, dezvoltarea
serviciilor publice și sociale, protecţia
mediului.

Pentru a atinge obiectivul general al
Strategiei de dezvoltare locală 2021-2027,
comuna Tătăruși își va canaliza eforturile
asupra unor priorităţi de dezvoltare
principale
concrete:
dezvoltarea
infrastructurii de utilităţi, dezvoltarea
economică, dezvoltarea infrastructurii

Obiectiv general
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei
OS 1

Dezvoltarea infrastructurii de utilități

OS 2
OS 2

OS 3
OS 3

OS 4
OS 4

Stimularea dezvoltării economice în zonă și creșterea
nivelului de trai al populației, prin diversificarea
activităților economice
Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice prin
modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură,
sănătate și servicii sociale

Îmbunătățirea managementului deșeurilor și protejarea solului,
apei și cadrului natural
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pentru administraţia publică locală, deși
implementarea
proiectelor
este
condiţionată
de
disponibilitatea
fondurilor de finanţare (tipuri de fonduri,
perioade de accesare, condiţii de
eligibilitate etc.). Astfel, condiţionată de
deschiderea liniilor de finanţare într-un
anumit domeniu, administraţia publică va
implementa un proiect a cărui prioritate
este mai scăzută decât cea a altui proiect
pentru care nu există încă linii de
finanţare deschise.

Priorități de dezvoltare
Strategia de dezvoltare conţine priorităţi
și direcţii de dezvoltare care se vor
concretiza în proiecte de dezvoltare ce
vor putea fi finanţate de la bugetul local,
de la bugetul de stat și din fonduri
structurale europene.
Priorităţile și direcţiile de dezvoltare au
fost stabilite în conformitate cu nevoile
comunei ce au rezultat atât din analiza
SWOT, cât și din cercetarea efectuată.
Principalele priorităţi de dezvoltare ale
comunei Tătăruși pentru perioada 20212027 sunt: P1 - Dezvoltarea infrastructurii,
P2 - Dezvoltarea economică, P3 Dezvoltarea serviciilor publice și sociale P4
- Protecția mediului. Prioritizarea
investiţiilor este un demers important

P1 - Dezvoltarea infrastructurii

P2 - Dezvoltarea economică

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice
și sociale

P4 - Protecția mediului
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Prioritatea
1
infrastructurii

-

D1.10. Crearea de parcuri și spaţii verzi
Dezvoltarea infrastructurii este necesară
nu doar pentru atragerea investitorilor și
susţinerea mediului de afaceri local, ci şi
pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
populaţiei.

Dezvoltarea

Dezvoltarea
infrastructurii
este
considerată prioritatea nr. 1 a comunei
Tătăruși, deoarece în urma cercetării
efectuate la nivelul comunei a reieșit
faptul că este nevoie de îmbunătăţirea
situaţiei infrastructurii (canalizare, gaz
metan, apă) și creşterea gradului de
conectare a populaţiei la utilităţi şi
reducerea pierderilor cauzate de reţelele
învechite.

Prioritatea
economică

2

–

Dezvoltarea

Prioritatea nr. 2 la nivelul comunei
Tătăruși este Dezvoltarea economică,
administraţia publică locală urmând a lua
măsuri pentru atragerea de noi
investitori.

Obiectivul general al acestei priorităţi
constă în restructurarea, modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii tehnice, ca
factor de echilibru în amenajarea
teritoriului, în conformitate cu cerinţele
de integrare în Comunitatea Europeană.

Obiectivul general al acestei priorităţi
constă în ridicarea nivelului de trai al
populaţiei, prin îmbunătăţirea condiţiilor
de dezvoltare economică a comunei.

Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 1
sunt:

Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 2
sunt:

D1.1.

D2.1. Dezvoltarea mediului de afaceri
D2.2. Dezvoltarea sectorului agricol
D2.3. Forţa de muncă
D2.4. Dezvoltarea turismului
Prin implementarea de proiecte pe
direcţiile de dezvoltare stabilite, se
vizează diversificarea economiei locale și
crearea de locuri de muncă pentru
populaţia din comună. În acest fel, vor
putea fi susţinute şi investiţiile publice din
Tătăruși, mediul economic contribuind la
formarea unui buget local care să susţină
îmbunătăţirea serviciilor publice.

Dezvoltarea reţelei de alimentare
cu apă și sistem de canalizare
D1.2. Dezvoltarea reţelei de alimentare
cu gaze naturale
D1.3. Dezvoltarea reţelei de drumuri și
trotuare
D1.4. Dezvoltarea reţelei de energie
electrica și iluminat public
D1.5. Îmbunătăţirea reţelei de energie
electrică și termică
D1.6. Crearea locurilor de agrement
D1.7. Crearea de spaţii de joacă pentru
copii
D1.8. Îmbunătăţirea
serviciilor
de
transport în comun
D1.9. Îmbunătăţirea
infrastructurii
educaţionale
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Prioritatea
3
Dezvoltarea
serviciilor publice și sociale

dezvoltarea infrastructurii existente
(unităţi educaţionale, instituţii culturale).

Dezvoltarea serviciilor publice și sociale
este considerată a fi prioritatea nr. 3 a
comunei Tătăruși, aici fiind incluse
educaţia, sănătatea, serviciile sociale
(asistenţă
și
protecţie
socială),
salubrizarea, siguranţa şi ordinea publică.

În cadrul serviciilor publice, un rol aparte
îl
are
salubrizarea,
rezolvarea
problemelor întâmpinate din acest punct
de vedere fiind stringentă.

Prioritatea 4 - Protecţia mediului
Prioritatea 4 la nivelul comunei Tătăruși
este protecţia mediului. Pe de o parte,
anumite probleme de mediu vor fi
rezolvate odată cu implementarea
proiectelor de investiţii în infrastructură,
însă trebuie preîntâmpinate și problemele
ce vor apărea odată cu dezvoltarea
economică, creşterea populaţiei stabile,
creşterea traficului rutier prin comună
etc.

Obiectivul general al acestei priorităţi
constă în creșterea calităţii vieţii
locuitorilor
comunei,
bazată
pe
implicarea comunităţii, civism cultură și
convieţuire multietnică.
Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 3
sunt:
D3.1. Dezvoltarea serviciilor educaţionale
furnizate de școli
D3.2. Administraţie publică locală
D3.3. Consolidarea
managementului
finanţelor publice
D3.4. Creșterea
facilităţilor
oferite
persoanelor fără adăpost
D3.5. Diminuarea
nivelului
de
infracţionalitate
D3.6. Dezvoltarea
infrastructurii
și
activităţilor culturale
D3.7. Dezvoltarea
sectorului
religiosecumenic
D3.8. Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii și serviciilor de sănătate
Principalele investiţii ce trebuie realizate
pentru dezvoltarea serviciilor publice ţin
atât de modernizarea, cât și de

Obiectivul general al priorităţii nr. 4
constă
în
prezervarea
mediului
înconjurător și combaterea poluării,
precum și valorificarea durabilă a
resurselor naturale, în concordanţă cu
cerinţele și directivele impuse de
standardele UE în domeniu.
Direcţiile de dezvoltare ale Priorităţii 4
sunt:
D4.1. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi
transport a deşeurilor
D4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea
factorilor de mediu
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3.2.

Direcții de dezvoltare durabilă
D1.1. Dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă și sistem de canalizare

Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la
reţelele de apă și de canalizare în satele Tătăruși,
Iorcani, Pietrosu și Uda
- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la
sistemul de alimentare cu apă și la sistemul de
canalizare
- Înfiinţarea și extinderea reţelelor de canalizare a apelor
uzate și a staţiilor de epurare în toate satele comunei
- Înfiinţarea și extinderea sistemului de alimentare cu
apă în satele comunei
- Creșterea gradului de conectare a locuinţelor la
reţelele de alimentare cu apă și sistem de canalizare
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- Furnizorii de utilităţi publice
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D1.2. Dezvoltarea reţelei de alimentare cu gaze naturale
Prioritatea
Obiective
Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la
reţeaua de alimentare cu gaze naturale
- Înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazului metan
- Înfiinţare reţea de distribuţie de gaze naturale în A.D.I
de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu
gaze naturale al localităţilor U.A.T Tătăruşi, U.A.T Valea
Seaca, U.A.T Vânători, U.A.T Lespezi, U.A.T Siretel, jud.
Iaşi
- Creșterea gradului de conectare a locuinţelor la
reţelele de alimentare cu gaze naturale
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- Furnizorii de utilităţi publice
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D1.3. Dezvoltarea reţelei de drumuri și trotuare
Prioritatea
Obiective
Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
- Creșterea procentului de drumuri modernizate
- Creșterea numărului de km de trotuare
- Modernizări de drumuri existente
- Modernizarea drumurilor de pământ și pietruite
- Înfiinţarea de drumuri
- Modernizarea drumurilor de exploataţie agricola
- Modernizarea și extinderea reţelei de trotuare
- Nr.km Drumuri înfiinţate/ modernizate
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- CNI
- Alte entităţi abilitate
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D1.4. Dezvoltarea reţelei de energie electrica și iluminat public
Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
- Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice din
comună
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizat
- Îmbunătăţirea infrastructurii TV și de internet
- Extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică
- Modernizarea reţelei de alimentare cu energie
electrică
- Modernizarea și extinderea reţelei de iluminat public
- Utilizarea de solutii moderne și regenerabile pentru
iluminatul public
- Investiţii
în
clădirile
publice
în
vederea
asigurării/îmbunătăţirii eficienţei energetice, inclusiv
activităţi de consolidare, după caz, în funcţie de
riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea unor
surse alternative de energie
- Nr. clădiri publice din comună ce beneficiază de
îmbunătăţirea eficienţei energetice
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- AFM
- Alte entităţi abilitate
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D1.5. Îmbunătăţirea reţelei de energie termică
Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
- Reabilitare termică și creșterea eficienţei energetice a
clădirilor publice din comună
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate
- Reabilitarea termică a clădirilor publice
- Investiţii
în
clădirile
publice
în
vederea
asigurării/îmbunătăţirii termice, inclusiv activităţi de
consolidare, după caz, în funcţie de riscurile
identificate și măsuri
- Nr. clădiri publice din comună ce beneficiază de
reabilitare termică
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- AFM
- Alte entităţi abilitate
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D1.6. Crearea locurilor de agrement
Prioritatea
Obiective

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
-

Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Tătăruși

-

Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului
liber
Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea
sportului și pentru desfășurarea activităţilor de
agrement și recreere
Modernizarea bazei sportive multifuncţionale
Amenajarea unei zone de agrement complexe

-

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

-

- Susţinerea echipelor sportive din comună
- Organizarea de competiţii sportive
- Construire Aqua parc
- Construire sală de sport
- Minim 2 spaţii de recreere modern amenajate
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D.1.7. Crearea de spaţii de joacă pentru copii
Prioritatea
Obiective
Proiecte

Rezultate estimate

Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
-

Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului
liber
- Amenajarea de spaţii de joacă pentru copiii din satele
componente ale comunei
- Extinderea și modernizarea spaţiilor verzi
- Extinderea și modernizarea spaţiilor de joacă pentru
copii
- Construirea unei baze sportive multifuncţionale
- Încurajarea participării tinerilor la activităţile sportive
și de petrecere a timpului liber
- Amenajare pârtie de schi și săniuș
- Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru copii cu
minim 10%
- Minim 2 spaţii de joacă pentru copii modern amenajate
- Creşterea numărului de echipamente de joacă pentru
copii la nivel local cu minim 10%
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D.1.8. Îmbunătăţirea serviciilor de transport în comun
Prioritatea

P1 - Dezvoltarea infrastructurii

Obiective

-

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

Modernizarea infrastructurii de transport
Amenajarea staţiilor de transport în comun
Contractarea unei companii private pentru servicii de
transport public
- Minim 3 staţii de transport în comun amenajate
- Minim 1 traseu de transport public
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Mediul de afaceri
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate

71

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

D.1.9. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate

Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităţilor
educaţionale
- Creşterea performanţelor școlare
- Perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor
didactice din unităţile de învăţământ
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea
unităţilor educaţionale din comună
- Modernizarea şi dotarea laboratoarelor școlare
- Înfiinţarea, modernizarea şi dotarea sălilor și
terenurilor de sport
- Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor
- Promovarea voluntariatului și a spiritului civic în rândul
tinerilor
- Creșterea eficienţei energetice și gestionarea
inteligentă a energiei pentru Școala Profesională
Tătăruși, Corp B, din satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
judeţul Iaşi
- Reabilitarea unui număr de minim 2 unităţi
educaţionale
- Amenajarea și/sau dotarea a minim 1 sală de sport,
minim 1 laborator, minim 5 săli de clasă
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Ministerul Educaţiei Naţionale
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D.1.10. Crearea de parcuri și spaţii verzi
Prioritatea
Obiective

P1 - Dezvoltarea infrastructurii
-

Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Tătăruși

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului
liber
- Amenajarea de spaţii de joacă pentru copiii din satele
componente ale comunei
- Extinderea și modernizarea spaţiilor verzi
- Extinderea și modernizarea spaţiilor de joacă pentru
copii
- Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru copii cu
minim 10%
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D2.1 Dezvoltarea mediului de afaceri

Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate

P2 – Dezvoltarea economică
- Diversificarea afacerilor și creșterea numărului lor
- Creșterea capacităţii comunei de a atrage investitori
- Creşterea numărului de locuri de muncă
- Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri și
autorităţile publice locale
- Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de
natura activităţii și beneficiile pe care aceștia le-ar putea
aduce bugetului local
- Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi
- Promovarea oportunităţilor de investiţii prin intermediul
mijloacelor online şi offline
- Organizarea de campanii de informare pentru accesare
de fonduri europene
- Evaluarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii
- Implementarea de programe de formare antreprenorială
și perfecţionare profesională
- Promovarea
activităţilor
de
servicii/mică
producţie/meșteșuguri la nivel local și/sau naţional
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat
- Organizarea de consultări publice periodice între
autorităţile locale și mediul de afaceri
- Înfiinţarea de pieţe agroalimentare și târguri de animale
-

Creşterea numărului de întreprinderi cu cel puţin 5%

-

Reducerea numărului de șomeri cu minim 10%

Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

Creşterea numărului de investiţii realizate prin accesarea
fondurilor europene de către mediul de afaceri
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- Fonduri europene i
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D.2.2 Dezvoltarea sectorului agricol

Prioritatea
Obiective

Proiecte
Rezultate estimate

P2 – Dezvoltarea economică
- Înfiinţarea și modernizarea de pieţe agroalimentare și
târguri de animale
- Dezvoltarea prelucrării și comercializării produselor din
producţia agricolă/animală
- Dezvoltarea gradului de creștere a animalelor
- Dotarea cu echipamente agricole
- Valorificarea superioară a potenţialului agricol existent
- Consiliere și instruire în domeniul agricol
- Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la
practicarea unei agriculturi de subzistenţă la o agricultură
comercială
- Încurajarea cooperării între producători-tip cooperativ
- Organizarea de pieţe/târguri
- Creșterea productivităţii agriculturii cu minim 10%
- Creșterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în
agricultură
-

Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

Creșterea suprafeţei terenurilor agricole valorificate cu
minim 5%
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi
- Camera Agricolă Judeţeană Iaşi
- Consiliul Judeţean Iași
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D.2.3 Forţa de muncă
Prioritatea
Obiective
Proiecte

Rezultate estimate

P2 – Dezvoltarea economică
- Creșterea oportunităţilor de a găsi un loc de muncă
- Crearea oportunităţilor de lucru de muncă
- Programe de formare, perfecţionare, recalificare,
reconversie profesională a adulţilor în vederea
satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii și promovării
adaptabilităţii angajaţilor
- Programe de consiliere și orientare profesională pentru
șomeri, mai ales pentru cei din satul Tătăruși și Pietrosu
- Promovarea programelor privind stoparea migraţiei
tinerilor
- Promovarea târgurilor de job-uri pentru a spori
oportunităţile de a găsi un loc de muncă în rândul
comunităţii
- Creșterea nivelului de instruire și calificare a locuitorilor
-

Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

Creșterea ratei de ocupare a populaţiei comunei cu
minim 10%
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi
- Camera Agricolă Judeţeană Iaşi
- Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D2.4 Dezvoltarea turismului
Prioritatea
Obiective

P2 – Dezvoltarea economică
- Creşterea notorietăţii comunei Tătăruși şi a atractivităţii
turistice a acesteia, la nivel regional și naţional
- Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – căi
de acces și alte utilităţi
- Încurajarea activităţilor de interes turistic
- Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice din toate
comunele, mai ales din satul Vâlcica

Proiecte

-

Rezultate estimate

-

Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru
valorificarea zonelor cu potenţial turistic/agroturistic
Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi în deschiderea de
afaceri în domeniu – pensiuni turistice etc.
Susţinerea dezvoltării infrastructurii de cazare și a
infrastructurii de alimentaţie publică
Iniţierea și desfășurarea de campanii de promovare a
potenţialul cultural local
Promovarea localităţii și a agro-turismului
Participarea la târguri de turism naţionale și
internaţionale
Proiect de promovare și marketing pentru tradiţiile și
meșteșugurile populare din comuna Tătăruși
Valorificarea potenţialului turistic al Rezervaţiei
Forestiere Pădurea Tătăruși și al Sit-ului Arheologic
Palanca
Creșterea numărului de turiști

Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă
obiective turistice de pe raza comunei
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Consiliul Judeţean Iași
- Mediul de afaceri
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.1. Dezvoltarea serviciilor educaţionale furnizate de școli
Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate

Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice și sociale
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităţilor
educaţionale
- Creşterea performanţelor școlare
- Perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor
didactice din unităţile de învăţământ
- Reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea
unităţilor educaţionale din comună
- Înfiinţarea și dotarea centrelor de tip „After School”
- Modernizarea şi dotarea laboratoarelor școlare
- Înfiinţarea, modernizarea şi dotarea sălilor și
terenurilor de sport
- Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor
- Facilitarea de parteneriate între Școala Profesională
Tătăruși şi mediul de afaceri
- Programe de consiliere și orientare școlară, programe
de tip „A doua șansă” pentru tinerii care au abandonat
școala timpuriu
- Desfășurarea unor parteneriate și proiecte de schimb
de experienţă în domeniul învăţământului
- Promovarea voluntariatului și a spiritului civic în rândul
tinerilor
- Reabilitarea unui număr de minim 2 unităţi
educaţionale
- Amenajarea și/sau dotarea a minim 1 sală de sport,
minim 1 laborator, minim 5 săli de clasă
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Ministerul Educaţiei Naţionale
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.2. Administraţie publică locală
Prioritatea
Obiective

Proiecte

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice
-

Îmbunătăţirea sectorului administraţiei publice
locale

-

Simplificarea procedurilor administrative
Introducerea de metode electronice de gestionare
și management a documentelor administrative

-

Construirea/modernizarea/extinderea/reabilitarea
și dotarea sediului primăriei
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
comunităţii
Desfășurarea unor programe de training pentru
funcţionarii publici
Organizarea de consultări publice periodice pentru
identificarea problemelor cetăţenilor
Realizarea de parteneriate, schimburi de
experienţă, activităţi de înfrăţire cu alte comunităţi
rurale din judeţ, ţară sau străinătate
Actualizarea și îmbunătăţirea conţinutului site-ului
Primăriei comunei Tătăruși
Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei comunei
Tătăruși prin standardizare elementelor de
identitate vizuală
Crearea unui sistem de monitorizare și evaluare a
calităţii serviciilor publice oferite locuitorilor
comunei
Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea
unui sistem de management al calităţii în serviciile
publice
Achiziţia de instrumente și sisteme informatice
necesare gestionării bazelor de date
Achiziţia de servicii ce privesc dezvoltarea de
sisteme inteligente integrate (utilizarea de
platforme pentru managementul documentelor
oficiale emise de U.A.T. Tătăruși), colectare de taxe
etc.
Instalarea, extinderea sistemelor de supraveghere
video inteligente;

-

-

-

-

-

-
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Rezultate estimate

-

Perfecţionarea a minim 10% din aparatul de
specialitate al Primăriei
- Organizarea unui minim de 1 consultare publică
anuală
Perioada de implementare 2021-2027
Responsabili
- Consiliul Local Tătăruși
Posibile surse de finanțare - Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.3. Consolidarea managementului finanţelor publice
Prioritatea
Obiective

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice
-

Elaborarea unei strategii pentru obţinerea de fonduri
extrabugetare care să susţină proiecte/programe de
interes local

-

Aplicarea de măsuri concrete și fezabile pentru
obţinerea veniturilor proprii, crearea și menţinerea
echilibrului bugetar

-

Aplicarea unui management financiar riguros care sa
permită un control strict și eficient asupra executării
bugetului

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

Planificarea eficientă a cheltuielilor și veniturilor;
Aplicarea de măsuri concrete de control asupra
cheltuielilor publice
- Planificare strategică și management al performanţei
la nivelul comunei Tătăruși
- Analiza funcţională a sectorului finanţelor publice din
cadrul U.A.T. Tătăruși
- Perfecţionarea sistemului de management la nivelul
U.A.T. Tătăruși în vederea alinierii la standarde
europene
- Management financiar performant
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Serviciile publice de asistenţă socială
- ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.4. Creșterea facilităţilor oferite persoanelor fără adăpost
Prioritatea
Obiective

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice și sociale
-

Încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării
sociale și creșterii calităţii vieţii persoanelor fără
adăpost

-

Proiecte

Rezultate estimate

Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

Creşterea gradului de implicare al beneficiarilor de
ajutor social și/sau ajutor de urgenţă în procesul de
reintegrare şi reconversie profesională.
- Înfiinţarea și dotarea unui centru integrat de servicii
sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţii
de risc
- Construirea de locuinţe sociale pentru persoanele
defavorizate
- Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul
ONG pentru servicii specializate adresate persoanelor
din grupuri vulnerabile
- Sprijinirea înfiinţării de întreprinderi sociale
- Creşterea gradului de implicare a persoanelor asistate
social în procesul de îmbunătăţirea a propriei situaţii
sociale;
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Serviciile publice de asistenţă socială
- ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.5. Diminuarea nivelului de infracţionalitate
Prioritatea
Obiective

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice și sociale
- Creşterea siguranţei populaţiei din comună

Proiecte

-

Rezultate estimate

Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

Îmbunătăţirea climatului de ordine și siguranţă publică
Dotarea cu echipamente și utilaje a serviciului public
comunal
Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor
publice cu infracţionalitate ridicată
Îmbunătăţirea dotării serviciului public de politie cu
echipamente și infrastructură specifică
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
cu echipamente necesare pentru intervenţii
Organizarea de campanii de informare cu privire la
siguranţa cetăţeanului, cunoașterea regulilor și
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor
Implementarea unor proiecte de prevenire a
infracţionalităţii
Reactualizarea planurilor de ordine, pază și siguranţă
publică

-

Asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu
infracţionalitate ridicată
- Reducerea ratei infracţionalităţii cu minim 5%
- Creşterea gradului de informare a populaţiei privind
siguranţa publică
- Compartimentul de servicii publice mai bine dotat
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Instituţiile culturale
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.6. Dezvoltarea infrastructurii și activităţilor culturale

Prioritatea
Obiective

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice
-

Modernizarea infrastructurii de cultură, întreţinerea și
conservarea obiectivelor culturale de pe raza comunei

-

Organizarea de activităţi culturale în comună

-

Diversificarea activităţilor culturale la nivelul comunei

-

Creșterea interesului comunităţii pentru păstrarea
identităţii și moștenirii culturale a comunei
Revitalizarea practicilor tradiţionale/artei populare,
valorificarea acestora și asigurarea transmiterii către
generaţiile viitoare
Modernizarea, reabilitarea și dotarea Căminelor
culturale
Înfiinţarea unui muzeu al satului
Iniţierea și desfășurarea de campanii de promovare a
potenţialul cultural local, evenimente culturale cu
participarea publicului larg;
Construirea de noi Așezăminte Culturale, monumente
culturale

-

Proiecte

-

-

-

-

Reabilitarea, extinderea, îmbunătăţirea dotărilor
bibliotecii comunale
Revitalizarea, valorificarea și asigurarea transmiterii
către generaţiile viitoare a obiceiurilor și tradiţiilor din
comună
Susţinerea înfiinţării de ansambluri, formaţii etc
Înfiinţarea unor centre de promovare a meșteșugurilor
tradiţionale
Sprijin pentru înfiinţarea, dezvoltarea, dotarea, inclusiv
digitalizarea atelierelor meșteșugărești care păstrează
și valorifica tradiţiile populare, inclusiv acţiuni de
promovare a acestora
Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase din
comună
Conservarea, protecţia și valorificarea durabila a
patrimoniului cultural și dezvoltarea de noi servicii
culturale
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-

Iniţierea și desfășurarea de campanii de promovare a
potenţialul cultural local

-

Restaurarea, consolidarea, protecţia și conservarea
monumentelor istorice

-

Dotări pentru expunerea și protecţia patrimoniului
cultural mobil și imobil

-

Construirea, extinderea, modernizarea, reabilitarea,
dotarea clădirilor cu funcţii culturale, biblioteci, muzee,
teatre

-

Rezultate estimate

Perioada de implementare
Responsabili
Posibile surse de finanțare

Reabilitare, modernizare drumuri de acces către
obiective de patrimoniu cultural, ecumenic, istoric
- Construirea și dotarea de centre culturale,
multifuncţionale
- Modernizarea a minim 1 Cămin Cultural
- Creșterea cu minim 5% a fondului de carte
- Creșterea numărului de evenimente culturale locale
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Instituţiile culturale
-

Fonduri europene
Fonduri guvernamentale
Buget local
Împrumuturi contractate
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D3.7. Dezvoltarea sectorului religios-ecumenic
Prioritatea
Obiective
Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice și sociale
-

Sprijinirea dezvoltării sectorului religios-ecumenic
Modernizarea și dotarea cimitirelor de pe raza
Comunei
- Modernizarea și dotarea instituţiilor de cult de pe raza
Comunei
- Dezvoltare turism ecumenic
- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase
- Nr. Obiective cultural-religioase reabilitate
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Serviciile publice de asistenţă socială
- ONG-uri care activează în domeniul serviciilor sociale
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D3.8. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și serviciilor de sănătate
Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P3 - Dezvoltarea serviciilor publice
- Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate și a condiţiilor
de desfășurare a activităţilor medicale
- Educarea locuitorilor comunei privind starea de
sănătate, cu scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a
acestora
- Înfiinţare și dotare substaţie de ambulanţă
- Extinderea infrastructurii medicale la nivelul satelor
componente ale comunei Tătăruși
- Construirea și dotarea de noi cabinete medicale
- Construire, modernizare și dotare punct sanitar
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente
a unităţilor medicale de la nivel local
- Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul
sănătăţii
- Înfiinţarea la nivel local a unui serviciu pentru urgenţe
medicale
- Înfiinţarea unui cabinet de planificare familială
- Organizarea unor evenimente pentru promovarea
sănătăţii populaţiei, acţiuni de conștientizare, campanii
de informare privind igiena, educaţia sexuală etc.
- Derularea unor parteneriate cu ONG-uri specializate pe
probleme de sănătate
- Înfiinţare și dotare substaţie de ambulanţă
- Reabilitarea a minim 1 unitate medicală
- Înfiinţarea a minim 1 dispensar medical
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Direcţia de Sănătate Publică Iași
- Ministerul Sănătăţii
- ONG-uri
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D4.1 Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor

Prioritatea
Obiective

P4 – Protecția mediului
-

Proiecte

-

-

Rezultate estimate

-

Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane
asupra mediului
Dezvoltarea unui sistem eficient de management al
deșeurilor
Protejarea și îmbunătăţirea factorilor de mediu
Implementarea unui sistem de colectare selectivă a
deșeurilor
Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea
selectivă a deşeurilor
Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor
Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi
Desfășurarea de campanii de informare a populaţiei cu
privire la importanţa şi procedurile de colectare
selectivă a deşeurilor
Promovarea utilizării resurselor de energie alternativă,
a practicilor de agricultură ecologică
Restructurarea activităţilor gospodărești pentru
eliminarea surselor de poluare a aerului, apei și solului
Stoparea poluării și depoluarea cursurilor de apă
Promovarea colectării selective a deşeurilor de
echipamente electrice și electronice
Amenajarea de platforme betonate pentru colectarea
gunoiului, gunoi de grajd și pentru materiale de
construcţii
Dotarea cu utilaje moderne pentru curăţenia și
îngrijirea comunei
Dotarea cu utilaje moderne pentru curăţenia și
îngrijirea comunei
Reducerea poluării
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei
Creşterea cu 20% a gradului de acoperire a serviciilor de
salubrizare
Minim 1 campanie de educaţie şi conștientizare a
populaţiei
Creşterea cu minim 10% a numărului de pubele de gunoi
din spaţiile publice
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Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Operatorul de salubrizare
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
- Garda de mediu
- Ministerul Mediului
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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D4.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu
Prioritatea
Obiective

Proiecte

Rezultate estimate
Perioada de implementare
Responsabili

Posibile surse de finanțare

P4 - Protecția mediului
-

Îmbunătăţirea calităţii mediului
Creşterea gradului de conștientizare al populaţiei vis-àvis de problemele de mediu

-

Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului
natural
- Realizarea de acţiuni de împădurire
- Organizarea a minim 2 acţiuni de ecologizare
2021-2027
- Consiliul Local Tătăruși
- Operatorul de salubrizare
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi
- Garda de mediu
- Ministerul Mediului şi Pădurilor
- Direcţia Silvică a Judeţului Iaşi
- Fonduri europene
- Fonduri guvernamentale
- Buget local
- Împrumuturi contractate
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Logica de intervenţie a Strategiei de dezvoltare locală
Obiective strategice

Priorităţi

Direcţii de acţiune
D1.1. Dezvoltarea
reţelei de alimentare cu
apă și sistem de
canalizare
D1.2.Dezvoltarea reţelei
de alimentare cu gaze
naturale
D1.3. Dezvoltarea reţelei
de drumuri și trotuare
OS1
Dezvoltarea
infrastructurii fizice P1
- D1.4. Dezvoltarea reţelei
de energie electrică și
prin
dezvoltarea Dezvoltarea
infrastructurii
de infrastructurii iluminat public
D1.5.
Îmbunătăţirea
utilități
reţelei
de
energie
termică

Obiective specifice
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţelele de apă și de
canalizare
- Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la sistemul de
alimentare cu apă și la sistemul de canalizare
-

Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţeaua de alimentare
cu gaze naturale

-

Cresterea procentului de drumuri modernizate
Cresterea numărului de km de trotuare
Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice din comună
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizat
Îmbunătăţirea infrastructurii TV și de internet
Reabilitare termică și creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice
din comună
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate

-

Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Tătăruși

D1.6. Crearea locurilor de agrement
-

Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului și pentru
desfășurarea activităţilor de agrement și recreere

D1.7 Crearea de spaţii de
joacă pentru copii

Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
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D1.8.
Îmbunătăţirea
serviciilor de transport în - Modernizarea infrastructurii de transport
comun
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităţilor educaţionale
D1.9.
Îmbunătăţirea
- Creşterea performanţelor școlare
infrastructurii
- Perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de
educaţionale
învăţământ

OS2
Stimularea
dezvoltării economice
în zonă și creșterea
P2
nivelului de trai al
Dezvoltarea
populației,
prin
economică
diversificarea
activităților
economice

D1.10. Crearea de parcuri - Îmbunătăţirea aspectului general al comunei Tătăruși
și spaţii verzi
- Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
- Creşterea numărului de societăţi comerciale din comună
- Diversificarea activităţilor economice de la nivel local
D2.1.
Dezvoltarea
- Creşterea numărului de locuri de muncă
mediului de afaceri
- Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri și autorităţile publice
locale
-

Valorificarea superioară a potenţialului agricol existent

D2.2
Dezvoltarea sectorului agricol
-

Consiliere și instruire în domeniul agricol
Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei
agriculturi de subzistenţă la o agricultură comercială
Creșterea gradului de ocupare a forţei de muncă și integrare pe piaţa
muncii a grupurilor dezavantajate
Facilitarea accesului la formare profesională în vederea calificării sau
recalificării profesionale

D2.3. Forţa de muncă

D2.4. Dezvoltarea
turismului

-

Crearea de noi locuri de muncă, în diverse domenii de activitate
Creşterea notorietăţii comunei Tătăruși şi a atractivităţii turistice a
acesteia, la nivel regional și naţional
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-

OS3 Dezvoltarea și
modernizarea
serviciilor publice prin
modernizarea
infrastructurii
de
învățământ, cultură,
sănătate și servicii
sociale

-

Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – căi de acces și alte
utilităţi
Încurajarea activităţilor de interes turistic
Îmbunătăţirea condiţiilor de desfășurare a activităţilor educaţionale
Creşterea performanţelor școlare
Perfecţionarea și formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de
învăţământ
Îmbunătăţirea sectorului administraţiei publice locale
Simplificarea procedurilor administrative
Introducerea de metode electronice de gestionare și management a
documentelor administrative
Elaborarea unei strategii pentru obţinerea de fonduri extrabugetare
care sa susţină proiecte/programe de interes local;
Aplicarea de masuri concrete și fezabile pentru obţinerea veniturilor
proprii, crearea și menţinerea echilibrului bugetar;
Aplicarea unui management financiar riguros care sa permită un control
strict și eficient asupra executării bugetului;
Planificarea eficienta a cheltuielilor și veniturilor;
Aplicarea de masuri concrete de control asupra cheltuielilor publice;

D3.4. Creșterea
facilităţilor
oferite
persoanelor
fără adăpost

Încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii
calităţii vieţii persoanelor fără adăpost
Creşterea gradului de implicare al beneficiarilor de ajutor social și/sau
ajutor de urgenţă în procesul de reintegrare şi reconversie profesională.

D3.1. Dezvoltarea
serviciilor educaţionale furnizate de școli
D3.2.
Administraţie publică locală
P3
Dezvoltarea
serviciilor
Consolidarea
publice
și D3.3.
managementului
sociale
finanţelor publice
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D3.5. Diminuarea
nivelului
infracţionalitate

de -

Modernizarea infrastructurii de cultura, întreţinerea și conservarea
obiectivelor culturale de pe raza comunei
Organizarea de activităţi culturale în comună
Diversificarea activităţilor culturale la nivelul comunei
Creșterea interesului comunităţii pentru păstrarea identităţii și
moștenirii culturale a comunei
Revitalizarea practicilor tradiţionale/artei populare, valorificarea
acestora și asigurarea transmiterii către generaţiile viitoare
Sprijinirea dezvoltării sectorului religios-ecumenic

D3.6.
Dezvoltarea
infrastructurii
și
activităţilor culturale
D3.7.
sectorului
ecumenic

OS4
Îmbunătățirea
managementului
deșeurilor
și
protejarea
solului,
apei și cadrului natural

Creşterea siguranţei populaţiei din comună
Îmbunătăţirea climatului de ordine și siguranţă publică

Dezvoltarea religios-

D3.8. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
și
serviciilor de sănătate
D4.1. Dezvoltarea
serviciilor de colectare şi P4 - Protecţia transport al deşeurilor
mediului
D4.2. Intervenţii
pentru
îmbunătăţirea factorilor de mediu

Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate și a condiţiilor de desfășurare
a activităţilor medicale
Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate, cu scopul
îmbunătăţirii stării de sănătate a acestora
Înfiinţare și dotare substaţie de ambulanta
Reducerea efectelor negative ale activităţilor umane asupra mediului
Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor
Protejarea și îmbunătăţirea factorilor de mediu
Îmbunătăţirea calităţii mediului
Creşterea gradului de conștientizare al populaţiei vis-à-vis de
problemele de mediu
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3.3.

pentru
Școala
Profesională
Tătăruși, Corp B, din satul Tătăruși,
comuna Tătăruși, judeţul Iași
7. Modernizarea
și
extinderea
sistemului de transport public în
comună
8. Dezvoltarea programelor de
promovare
a
activităţii
antreprenoriale
9. Captarea unor acumulări de apă în
vederea
irigării
suprafeţelor
agricole
10. Înfiinţarea
de
pieţe
agroalimentare și târguri de
animale
11. Amenajarea de spaţii de joacă
pentru
copiii
din
satele
componente ale comunei Tătăruși
12. Construire tabără pentru copii
13. Construire bază de agrement
14. Înfiinţarea unui centru de activităţi
recreative (copii si adulţi)
15. Înfiinţarea unui centru de creaţie
costume populare
16. Extinderea proiectului Bucovina
Mică și valorificarea culturală a
zonei
17. Dezvoltarea
agroturismuluiînfiinţarea de pensiuni turistice
18. Construirea a 85 de puncte de
colectare selectivă a deșeurilor
19. Centru de colectare și prelucrare
materii prime rezultate din
sectorul agricol
20. Reînfiinţarea iazului Vâlcica
21. Realizare punte pietonală în
Țigulea
22. Construirea unui cămin pentru
persoane vârstnice și persoane cu
handicap

Portofoliu de proiecte

Proiectele care necesită a fi demarate și
implementate la nivelul comunei Tătăruși,
în perioada 2021-2027, în vederea
dezvoltării echilibrate a comunităţii, au
fost selectate în urma procesului de
consultare publică.
Selectarea acestor proiecte s-a realizat în
funcţie
de
următoarele
criterii:
contribuţia la dezvoltarea economică a
comunei, contribuţia la creşterea nivelului
de trai, contribuţia la menţinerea și
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și
intensitatea problemei. Astfel, portofoliul
de proiecte prioritare ale comunei
Tătăruși este format din următoarele
investiţii:
1. Înfiinţare reţea de distribuţie gaze
naturale în A.D.I. de utilităţi
publice pentru serviciul de
alimentare cu gaze naturale al
localităţilor U.A.T. Tătăruși, U.A.T.
Valea Seacă, U.A.T. Vânători,
U.A.T. Lespezi, U.A.T. Sireţel,
jud.Iași
2. Înfiinţarea și extinderea reţelelor
de canalizare a apelor uzate și a
staţiilor de epurare în toate satele
comunei
3. Modernizare drumuri de interes
local în comuna Tătăruși
4. Modernizarea
și
extinderea
iluminatului stradal
5. Reabilitarea termică și creșterea
eficienţei energetice a clădirilor
publice din comună
6. Creșterea eficienţei energetice și
gestionarea inteligentă a energiei
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23. Modernizarea
și
dotarea
instituţiilor de cult de pe raza
comunei
24. Achiziţionare autospecială vidanjă
25. Amenajare pârtie de schi și săniuș
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1. Înființare rețea de distribuție gaze naturale în A.D.I. de utilități publice
pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale al localităților U.A.T.
Tătăruși, U.A.T. Valea Seacă, U.A.T. Vânători, U.A.T. Lespezi, U.A.T. Sirețel,
jud.Iași
Descrierea
proiectului

Proiectul are ca obiectiv înfiinţarea unei reţele de distribuţie gaze
naturale în A.D.I. de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu
gaze naturale al localităţilor U.A.T. Tătăruși, U.A.T. Valea Seacă, U.A.T.
Vânători, U.A.T. Lespezi, U.A.T. Sireţel, jud.Iași
Justificarea
La nivel local nu există reţea de distribuţie gaze naturale astfel încât
proiectului
prin realizarea proiectului se oferă locuitorilor o alternativă la
actualele soluţii de încălzire. Realizarea reţelei de distribuţie gaze
naturale în cele două localităţi prezintă avantaje economice și din
punct de vedere al protecţiei mediului: îmbunătăţirea calităţii vieţii
prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor; reducerea gradului de
poluare a mediului prin înfiinţarea unei reţele inteligente de gaz;
reducerea cheltuielilor pentru încălzire și preparare hrană.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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2. Înființarea și extinderea rețelelor de canalizare a apelor uzate și a stațiilor
de epurare în toate satele comunei
Descrierea
Realizarea de investiţii în scopul înfiinţării canalizării și staţiilor de
proiectului
epurare
Justificarea
La nivel local nu există reţea de canalizare și nici staţie de epurare
proiectului
modernă, lucru care contribuie la fenomenul de poluare a apelor de
suprafaţă și subterane deoarece există infiltrări necontrolate. Apele
reziduale sunt o sursă de poluare, atât pentru sol, cât și pentru subsol,
pânza freatică și apa de suprafaţă. Totodată, prin implementarea
proiectului se vor asigura facilităţi moderne locuitorilor, ce vor asigura
creșterea nivelului de trai
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare

3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătăruși
Descrierea
Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind modernizarea
proiectului
drumurilor de interes local în comuna Tătăruși
Justificarea
Reabilitarea drumurilor de interes local din comuna Tătăruși este de o
proiectului
importanţă mare atât pentru locuitorii comunei cât și pentru mediul
de afaceri din comună.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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4. Modernizarea și extinderea iluminatului stradal
Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii de reabilitare,
modernizarea instalaţiei de iluminat public (lămpi solare), creşterea
eficientei energetice prin utilizarea tehnologiilor de tip LED
Justificarea
Creşterea costurilor producătorilor de energie, determinată de efortul
proiectului
tot mai mare pentru extragerea surselor impune atât utilizarea
raţională a energiei, cât şi necesitatea limitării efectelor conexe asupra
mediului înconjurător. Utilizarea lămpilor solare ȋn iluminatul public a
început să devină din ce ȋn ce mai răspândită datorită eficienţei
energetice și a durabilităţii sistemului ȋn timp.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Mediul de afaceri din comună
Potenţialii investitori
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
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5. Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
din comună
Descrierea
Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea eficienţei energetice
a
proiectului
clădirilor publice din comuna în comuna Tătăruși
Justificarea
Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanţei
proiectului
energetice în clădirile și obiectivele de utilizare a energiei,
eficientizarea mobilităţii rurale și a serviciilor publice se numără
printre principalele obiective și priorităţi ale administraţiei publice ale
U.A.T. Tătăruși. De asemenea, proiectul vizează asigurarea unui
confort termic adaptat, a calităţii aerului interior și a unui iluminat
interior respectând normele lumino tehnice în vigoare.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Mediul de afaceri din comună
Potenţialii investitori
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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6. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei pentru
Școala Profesională Tătăruși, Corp B, din satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
județul Iași
Descrierea
Proiectul are ca obiectiv îmbunătăţirea eficienţei energetice a Școlii
proiectului
Profesionale Tătăruși, Corp B, din satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
judeţul Iași
Justificarea
Reducerea costurilor, consumului și creșterea performanţei
proiectului
energetice în școli și obiectivele de utilizare a energiei, eficientizarea
mobilităţii rurale și a serviciilor publice se numără printre principalele
obiective și priorităţi ale administraţiei publice ale U.A.T. Tătăruși. De
asemenea, proiectul vizează asigurarea unui confort termic adaptat, a
calităţii aerului interior și a unui iluminat interior respectând normele
lumino tehnice în vigoare.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Mediul de afaceri din comună
Potenţialii investitori
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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7. Modernizarea și extinderea sistemului de transport public în comună
Proiectul are ca obiectiv reabilitarea infrastructurii de transport a
comunei Tătăruși prin investiţii care conduc la dezvoltarea unui sistem
de transport public în comun de înaltă calitate.
Justificarea
Modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun din comuna
proiectului
Tătăruși în vederea creşterii mobilităţii rurale a populaţiei și a
dezvoltării de ansamblu a comunei. Prin proiect se propune achiziţia
de microbuze, realizarea de copertine (zone de așteptare) și dotarea
acestora cu bănci și coşuri de gunoi, amplasarea de panouri de afișaj,
asigurarea iluminatului în staţiile modernizate; Construirea unor
standuri securizate pentru biciclete, amenajări de parcare.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Mediul de afaceri din comună
Potenţialii investitori
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
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8. Dezvoltarea programelor de promovare a activității antreprenoriale
Realizarea de investiţii pentru construirea unui centru capabil să ofere
informaţii în vederea facilitării iniţierii unei afaceri.
Dezvoltarea și sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale este de o
importanţă esenţială, în vederea asigurării bunăstării comunităţii
locale. În comuna Tătăruși nu există în prezent nici o instituţie
responsabilă cu oferirea de consiliere antreprenorială. De aceea,
construirea unui centru capabil să ofere informaţii în vederea facilitării
iniţierii unei afaceri este vital pentru creşterea numărului
întreprinderilor, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru
creșterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele locale. impozite și
alte contribuţii plătite.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

9. Captarea unor acumulări de apă în vederea irigării suprafețelor agricole
Descrierea
Proiectul are ca obiectiv realizarea de investiţii privind captarea unor
proiectului
acumulări de apă în vederea irigării suprafeţelor agricole
Justificarea
Populaţia din comuna Tătăruși dorește dezvoltarea sectorului agricol.
proiectului
De aceea, realizarea acestui proiect ar aduce plus valoare muncii
lucrătorilor agricoli din comună prin creșterea eficienţei utilizării apeii,
contribuind de asemenea, și la conservarea resurselor de apă printrun management durabil adaptat la schimbările climatice.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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10. Înființarea de piețe agroalimentare și târguri de animale
Realizarea de investiţii privind încurajarea desfăşurării de activităţi de
comerţ.
Locuitorii comunei Tătăruși și-au exprimat nevoia de a avea în comună
o piaţă agroalimentară și un târg de animale. Implementarea
proiectului va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor de comerţ la nivel local, dar şi la creşterea veniturilor
bugetului local cât și a comercianţilor locali.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

11. Amenajarea de spații de joacă pentru copiii din satele componente ale
comunei Tătăruși
Descrierea
Realizarea de investiţii privind amenajarea de spaţii de joacă pentru
proiectului
copiii din comuna Tătăruși
Justificarea
Soluţionarea pe cât posibil a problemei cu care se confruntă cetăţenii
proiectului
comunei, din pricina faptului că nu sunt locuri special amenajate
pentru copii. În special spaţii unde aceştia pot să îşi dezvolte cultura
generală, să îşi petreacă timpul liber făcând diferite activităţi
recreative, cu scop educaţional, unde pot să îşi dezvolte creativitatea,
imaginaţia şi simţul petrecerii timpului liber în cadrul spaţiilor verzi, nu
doar în faţa calculatorului.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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12. Construire tabără pentru copii
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Realizarea de investiţii pentru înfiinţarea unei tabere pentru copii.

Un astfel de club dedicat tinerilor ar spori interacţiunea culturaleducaţionalǎ, gradul de interes al acestora faţǎ de ce poate comuna
sǎ le ofere, astfel ȋncât pe viitor sǎ rǎmânǎ ȋn comunǎ și sǎ se reducǎ
fenomenul de migrare a acestora cǎtre mediul urban.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare

13. Construire bază de agrement
Descrierea
Realizarea de investiţii privind construirea unei baze de agrement.
proiectului
Justificarea
La nivelul comunei se resimte o nevoie de diversificare a posibilităţilor
proiectului
de petrecere a timpului liber, de dezvoltare a cadrului necesar pentru
practicarea sportului și pentru desfășurarea activităţilor de agrement
și recreere
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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14. Înființarea unui centru de activități recreative (copii si adulți)
Realizarea de investiţii privind înfiinţarea unui centru de activităţi
recreative pentru copii și adulţi
Obiectivul proiectului propus este de a construi și dota un centru de zi
pentru bǎtrâni și copii care sǎ asigure prevenirea dezechilibrelor ȋn
viaţa persoanelor vârstnice și a copiilor, respectiv integrarea lor ȋn
viaţa comunitǎţii locale.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

15. Înființarea unui centru de creație costume populare
Descrierea
Realizarea de investiţii privind înfiinţarea unui centru de creaţie
proiectului
costume populare
Justificarea
Pentru păstrarea identităţii culturale a comunei Tătăruși și pentru
proiectului
promovarea tradiţiilor locale, înfiinţarea unui centru de creaţie
costume populare este necesar.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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16. Extinderea proiectului Bucovina Mică și valorificarea culturală a zonei
Descrierea
Realizarea de investiţii privind extinderea proiectului Bucovina Mică și
proiectului
valorificarea culturală a zonei
Justificarea
În condiţiile lumii actuale moderne, tradiţiile și obiceiurile din strǎbuni
proiectului
se sting dacǎ nu sunt luate mǎsuri și iniţiate demersuri ȋn scopul
păstrării tradiţiilor și specificului cultural vii pentru generaţiile viitoare.
Prin proiect se urmǎreşte desfǎşurarea de campanii care sǎ revigoreze
potenţialul cultural local, prin derularea de evenimente de promovare
a culturii locale a comunei Tătăruși.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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17. Dezvoltarea agroturismului- înființarea de pensiuni turistice
Realizarea de investiţii privind dezvoltarea agroturismului-înfiinţarea
de pensiuni turistice
În comuna Tătăruși oferta turistică este slab dezvoltată. Înfiinţarea
de pensiuni turistice sporește dorinţa turiștilor de a vizita și
descoperi zona și ar permite comunităţii șansa de a-și valorifica
potenţialul. De asemenea, înfiinţarea de pensiuni turistice ar crește
potenţialul economic al comunei Tătăruși.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

18. Construirea a 85 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor
Realizarea de investiţii privind construirea a 85 de puncte de colectare
selectivă a deșeurilor
În societatea modernă, colectarea selectivă a deșeurilor devine din ce
în ce mai importantă datorită poluării tot mai mari a naturii.
Construirea unor puncte de colectare selectivă a deșeurilor va ajuta
comunitatea să conștientizeze mai mult rolul important pe care il are
reciclarea și modul în care fiecare cetăţean poate contribui la
refacerea treptată a naturii și la menţinerea ei în parametrii normali.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului
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19. Centru de colectare și prelucrare materii prime rezultate din sectorul
agricol
Descrierea
Realizarea de investiţii privind construirea unui centru de colectare și
proiectului
prelucrare materii prime rezultate din sectorul agricol
Justificarea
Realizarea unui centru de colectare și prelucrare materii prime
proiectului
rezultate din sectorul agricol este necesar pentru o bună desfășurare
a activităţilor agricole din comună.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare

20. Reînființarea iazului Vâlcica
Descrierea
Realizarea de investiţii privind reînfiinţarea iazului Vâlcica
proiectului
Justificarea
Pârâul Vâlcica străbate satul cu același nume și are un debit mic.
proiectului
Reînfiinţarea iazului Vâlcica ar micșora riscul de inundaţie și exces de
umiditate în șesuri.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

21. Realizare punte pietonală în Țigulea
Realizarea de investiţii privind punctele pietonale din Țigulea

Realizarea unei punţi pietonale în Țigulea este necesară pentru
siguranţa populaţiei. Prin construcţia ei se va asigura un confort sporit
de circulaţie, o siguranţă în exploatare,
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare

22. Construirea unui cămin pentru persoane vârstnice și persoane cu handicap
Descrierea
Realizarea de investiţii privind construirea unui cămin pentru persoane
proiectului
vârstnice și pentru persoane cu handicap
Justificarea
În comuna Tătăruși nu existǎ un centru de zi pentru vârstnici, fiind
proiectului
identificată necesitatea ȋnfiinţǎrii unui astfel de centru pentru persoanele
vârstnice din comunǎ.
Persoanele ȋn vârstă din comuna Tătăruși se confruntă, pe lângă veniturile
financiare reduse şi cu problema singurătăţii, copiii acestora fiind ȋn mare
parte, la muncă ȋn străinătate.
Vârstnicii și persoanele cu handicap au resurse insuficiente pentru a duce
o viaţă decentǎ, ceea ce duce la restricţionarea accesului acestora la
serviciile medicale și sociale pentru care au nevoi specifice (tratamente și
medicamente adecvate bolilor de care suferǎ, ȋmbrǎcǎminte, lemne de foc,
articole de igienǎ, plata facturilor). Starea de vulnerabilitate a acestora
poate duce la starea de izolare, pe lângǎ lipsa resurselor pentru asigurarea
nevoilor primare, existǎ suferinţa pricinuitǎ de singurǎtate.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse
de Buget local
finanțare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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23. Modernizarea și dotarea instituțiilor de cult de pe raza comunei
Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

Realizarea de investiţii privind modernizarea și dotarea instituţiilor de cult
de pe raza comunei
Proiectul vizează reabilitarea lăcașurilor de cult, renovarea de biserici
precum și construcţiilor anexe, construire capele mortuare, construire
respectiv renovare case de rugăciune, amenajarea spaţiilor din jurul
imobilelor de cult
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse
de Buget local
finanțare
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare

Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

24. Achiziționare autospecială vidanjă
Realizarea de investiţii privind achiziţionarea unei autospeciale vidanjă

Achiziţionarea unei autospeciale vidanjă este necesară pentru
intervenţiile pe străzile comunei cât și în alte contexte. Utilitatea ei
pentru satele din comuna Tătăruși este una mare.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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Descrierea
proiectului
Justificarea
proiectului

25. Amenajare pârtie de schi și săniuș
Realizarea de investiţii privind amenajarea unei pârtii de schi și săniuș

Proiectul are ca obiectiv amenajarea unei pârtii de schi și săniuș plus
alte facilităţi care să permită practicarea sporturilor de iarnă în condiţii
moderne.
Grupuri țintă
Populaţia comunei Tătăruși
Surse de finanțare
Buget local
Buget de stat
Fonduri europene
Alte surse
Perioada
de 2021-2027
implementare
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3.4.

Surse de
proiectelor

finanțare

comunităţile rurale, este lider al
dezvoltării durabile a agriculturii UE și
reflectă ambiţia UE legată de grija pentru
mediu și acţiunile climatice.

a

Elaborarea și implementarea proiectelor
de dezvoltare a comunei Tătăruși se
poate realiza numai cu susţinerea
financiară din diferite surse de finanţare:
Bugetul Local, Bugetul Consiliului
Judeţean, Fonduri Guvernamentale,
Fonduri Europene rambursabile ori
nerambursabile, fonduri provenite din
parteneriate
public-private,
credite
bancare etc.

Politicile regionale şi-au dovedit deja
valoarea adăugată semnificativă în
propagarea creșterii şi prosperităţii la
nivelul întregii Uniuni și abordarea
dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp,
s-au dovedit a fi politici dinamice,
reacţionând rapid și eficace în faţa crizei,
prin redirecţionarea fondurilor către
zonele prioritare, precum şi prin investiţii
în sectoare cheie care să genereze
creștere economică și locuri de muncă.

Surse de finanţare nerambursabilă
Politica de coeziune este una din cele mai
importante și mai complexe politici ale
Uniunii Europene. Această politică are un
unic și de neînlocuit rol în coagularea de
strategii de dezvoltare integrată, care
reunesc intervenţii din diferite domenii,
precum infrastructură, cercetare și
inovare, ocuparea forţei de muncă,
educaţie, mediul de afaceri, protecţia
mediului, schimbări climatice și eficienţa
energetică, într-un pachet de politici
coerente, care se adresează contextului
regional sau chiar local, fiind una dintre
cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia
cu cetăţenii.

Fondurile propuse a fi alocate României
pentru perioada 2021-2027 sunt de
aproximativ 27 miliarde € în cadrul politicii
de coeziune cu 8% în plus faţă de perioada
precedentă, la care se adaugă
aproximativ 20,5 miliarde € în cadrul
politicii agricole comune.
Fondurile Structurale și de Coeziune sunt
instrumente financiare ale Politicii de
Coeziune a UE și au ca obiectiv reducerea
disparităţilor de dezvoltare economică și
socială în cadrul Uniunii Europene.
Instrumentele structurale ale Uniunii
Europene au rolul de a stimula creşterea
economică a statelor membre ale Uniunii
şi de a conduce la reducerea disparităţilor
dintre regiuni. Ele nu acţionează însă
singure, necesitând asigurarea unei
contribuţii din partea statelor membre
implicate. Ele sunt cofinanţate în principal
din resursele publice ale statului membru,

Politica agricolă comună (PAC) a UE
pentru perioada 2021-2027 prevede
măsuri de modernizare și simplificare a
politicii agricole comune (PAC). Datorită
acestor propuneri, PAC rămâne o politică
pregătită să facă faţă viitorului, care
continuă să sprijine fermierii și
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însă în multe domenii este necesară și
contribuţia financiară privată, aceasta
fiind încurajată în cele mai multe cazuri.

7. FSI: Fondul pentru securitate
internă
RDC reunește șapte fonduri europene
puse în practică prin gestiune partajată.
Obiectivul îl reprezintă crearea unui set
comun de norme simplificate și
consolidate, reducând astfel sarcina
administrativă
impusă
autorităţilor
responsabile
de
programe
și
beneficiarilor acestora.

Comisia Europeană a adoptat o
propunere referitoare la următorul cadru
financiar multianual pentru perioada
2021-2027 ce vizează totodată o
simplificare administrativă. Prezenta
propunere de Regulament (RDCRegulament privind dispoziţiile comune)
reduce fragmentarea normelor, oferind
un set comun de norme de bază pentru
șapte fonduri:
1. FSE+: Fondul social european plus
2. FEDR: Fondul european de
dezvoltare regională
3. FC: Fondul de coeziune
4. FEPAM: Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime
5. FAMI: Fondul pentru azil și
migraţie
6. IMFV:
Instrumentul
pentru
managementul frontierelor și
vize4

Prin acest Regulament s-a procedat la o
simplificare, în urma căreia unsprezece
obiective tematice utilizate în perioada
2014-2020 au devenit cinci obiective de
politică clare, respectiv:
✓ Europă mai inteligentă - o
transformare
economică
inovatoare și inteligentă
✓ Europă mai ecologică, cu emisii
scăzute de carbon
✓ Europă mai conectată - mobilitate
și conectivitate TIC regională

Europă mai
inteligentă
Europă mai
conectată

Europă mai
verde

Europă mai
apropiată de
cetățenii săi

Europă mai
socială
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✓ Europă
mai
socială
implementarea
Pilonului
european al drepturilor sociale
✓ Europă mai aproape de cetățeni dezvoltarea
sustenabilă
și
integrată a zonelor urbane, rurale
și de coastă prin iniţiativele locale.
Fondul Social European plus (FSE+) este
principalul instrument prin care Europa
susţine crearea de locuri de muncă, ajută
oamenii să obţină locuri de muncă mai
bune și asigură oportunităţi profesionale
mai echitabile pentru toţi cetăţenii UE.

muncă și inovare socială; Programul UE în
domeniul sănătăţii.
Obiectivele (FSE+) pentru perioada 20212027 sunt:
✓ Concentrarea pe preocupările
cetăţenilor și pe priorităţile
esenţiale: În consultare cu statele
membre,
resursele
vor
fi
direcţionate către măsuri care
abordează principalele priorităţi și
preocupările cetăţenilor europeni;
✓ Sprijinirea accesului tinerilor pe
piaţa muncii și accent pe
incluziunea
socială:
Statele
membre cu o proporţie mare de
tineri fără loc de muncă, fără
educaţie sau formare vor trebui să
aloce cel puţin 10% din FSE+ pentru
finanţarea unor măsuri de
stimulare a ocupării forţei de
muncă în rândul tinerilor. De
asemenea, cel puţin 25% din
finanţările FSE+ ar trebui alocate
măsurilor
care
promovează
incluziunea socială și vizează
persoanele cu cele mai mari
necesităţi.
✓ Reducerea birocraţiei. Comisia
propune atenuarea complexităţii
normelor în următorul buget pe
termen lung al UE, reducând
birocraţia și facilitând accesul la
finanţarea din surse diferite
pentru autorităţile, cetăţenii sau
organizaţiile care beneficiază de
sprijinul UE;
✓ Sprijin
personalizat
pentru
asistenţa medicală: componenta
de sănătate va pune accentul pe

Pentru viitorul buget aferent perioadei
2021-2027, Comisia Europeană propune
consolidarea în continuare a dimensiunii
sociale a Uniunii prin lansarea unui Fond
social european reînnoit – Fondul social
european plus (FSE+) și prin consolidarea
și sporirea eficacităţii Fondului european
de ajustare la globalizare (FEG).
Fondul social european plus (FSE+) se va
concentra pe investiţiile în capitalul uman
și pe sprijinirea punerii în aplicare a
Pilonului european al drepturilor sociale.
Acesta contribuie la acţiunile de abordare
a provocărilor globale, menţine echitatea
socială, dar stimulează și competitivitatea
Europei. Fondul social european plus va fi
o versiune mai flexibilă, mai simplă a
actualului Fond social european, creată
prin fuziunea a cinci fonduri și programe
existente. Fondul social european plus va
reuni: Fondul social european (FSE) și
Iniţiativa privind ocuparea forţei de
muncă în rândul tinerilor (YEI); Fondul de
ajutor european destinat celor mai
defavorizate
persoane
(FEAD);
Programul UE pentru ocuparea forţei de
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•
•

domeniile prioritare în care
cooperarea la nivelul UE și-a
dovedit eficacitatea.
Fondul european de ajustare la
globalizare este o expresie a solidarităţii
UE cu lucrătorii europeni care și-au
pierdut locul de muncă din cauza
impactului combinat al schimbărilor
survenite în structura comerţului mondial
și al evoluţiilor tehnologice. Obiectivul
acestuia este de a menţine sau a reintegra
lucrătorii pe piaţa forţei de muncă.

Programul Naţional Sănătate
Programul Operaţional Asistenţă
tehnică
• Programul Operaţional Transport
Fondul de Coeziune (FC) ajută statele
membre cu un produs naţional brut (PNB)
pe cap de locuitor de mai puţin de 90% din
media comunitară să-şi reducă diferenţele
dintre nivelurile de dezvoltare economică
și socială şi să-şi stabilizeze economiile.
Acesta susţine acţiuni în cadrul
obiectivului „Convergenţă” şi se află sub
incidenţa acelorași reguli de programare,
de gestionare și de control ca în cazul FSE
şi FEDR. Fondul de Coeziune finanţează
acţiuni
următoarele
programe
operaţionale:
• Programul Operaţional Dezvoltare
Durabilă
• Programul Operaţional Transport
Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime (FEPAM) este fondul UE
destinat politicilor europene în domeniul
pescuitului și al afacerilor maritime în
perioada 2021-2027. Fondul sprijină
operatorii în tranziţia către un pescuit
durabil, ajută comunităţile din zonele de
coastă să își diversifice economiile,
finanţează proiecte care creează noi
locuri de muncă și îmbunătăţesc calitatea
vieţii în regiunile de coastă ale Europei,
facilitează accesul la finanţare. FEPAM
finanţează
Programul
Operaţional
Pescuit și afaceri maritime.

FSE+ în România finanţează cinci
programe operaţionale:
• Programul Operaţional Dezvoltare
teritorială integrată (CLLD)
• Programul Naţional Sănătate
• Programul Operaţional Asistenţă
tehnică
• Programul Operaţional Capital
Uman
• Programul Operaţional Ajutorarea
persoanelor dezavantajate
Fondul european de dezvoltare regională
(FEDR) urmărește consolidarea coeziunii
economice și sociale în cadrul Uniunii
Europene prin corectarea dezechilibrelor
existente între regiunile acesteia. FEDR îşi
concentrează investiţiile asupra mai
multor domenii prioritare cheie.
FEDR
finanţează
șase
programe
operaţionale:
• Programul Operaţional Creștere
inteligentă și digitalizare
• Programul Operaţional Dezvoltare
Durabilă
• Programul Operaţional Dezvoltare
teritorială integrată (CLLD)

Fondul pentru azil și migraţie (FAMI)
promovează managementul eficient al
fluxurilor
migratorii,
respectiv
implementarea,
consolidarea
și
dezvoltarea unei abordări unitare în ceea
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ce privește azilul și migraţia. FAMI
finanţează Programul Operaţional Afaceri
Interne.

Fondurile FEADR disponibile pot fi
accesate în baza Planului Naţional
Strategic 2021-2027 pentru Dezvoltare
Rurală.

Fondul pentru securitate internă (FSI) are
ca obiectiv general asigurarea unui nivel
înalt de siguranţă în cadrul Uniunii,
facilitând, în același timp, călătoriile
efectuate în scopuri legitime, printr-un
control la frontierele externe uniform și
de înaltă calitate și prin prelucrarea
eficace a vizelor Schengen, cu
respectarea angajamentelor Uniunii cu
privire la libertăţile fundamentale și la
drepturile omului. FSI finanţează
Programul Operaţional Afaceri interne.

Aceste instrumente sunt aplicate prin
intermediul programelor operaţionale şi
sectoriale.
•
•
•
•
•

Instrumentul pentru managementul
frontierelor și vize (IMFV) are ca obiectiv
asigurarea gestionării europene integrate
solide și eficace a frontierelor externe,
prin intermediul Programului Operaţional
Afaceri interne.

•
•
•

Celor șapte instrumente structurale, li se
adaugă și Fondul European pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală.

•

Fondul European pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă o
sursă de finanţare din partea UE, utilizată
de statele membre pentru a realiza o
gamă largă de obiective ale politicii de
dezvoltare
rurale,
cum
ar
fi:
îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor agricole, forestiere și
agroalimentare, susţinerea protecţiei
mediului natural; susţinerea economiilor
rurale, asigurarea calităţii vieţii în zonele
rurale.

•

Planul Naţional Strategic 20212027
Programul Operaţional Dezvoltare
Durabilă (PODD)
Programul Operaţional Transport
(POT)
Programul Operaţional Creștere
Inteligentă și Digitalizare (POCID)
Programul
Operaţional
de
Sănătate (POS)
Programul Operaţional Capital
Uman (POCU)
Programul
Operaţional
Combaterea Sărăciei (POCS)
Programele
Operaţionale
Regionale – implementate la nivel
de regiune (8 POR)
Programul Operaţional Asistenţă
Tehnică (POAT)
Program Operaţional Pescuit și
afaceri maritime

Planul Naţional Strategic 2021-2027
Sursa de finanţare: FEADR
Obiective specifice Politicii Agricole
Comune:
• Creșterea competitivităţii
• Venituri echitabile pentru fermieri
• Siguranţa
alimentară
și
bunăstarea animalelor
• Dezvoltarea zonelor rurale
117

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

•
•
•
•
•

✓ Diminuarea
dependenţei
fermierilor de veniturile obţinute
din producţia agricolă prin
realizarea unor producţii integrate
în fermele agricole în vederea
reducerii variabilităţii veniturilor
agricole;
✓ Creșterea veniturilor agricultorilor
și populaţiei din mediul rural;
✓ Atragerea tinerilor în agricultură;
✓ Sporirea gradului de asociere;
✓ Creșterea rolului cercetării în
obţinerea producţiei agricole în
contextul schimbărilor climatice și
utilizarea eficientă a resurselor din
agricultură;
✓ Creșterea calităţii vieţii în mediul
rural.
Programul
Operaţional
Dezvoltare
Durabilă (PODD)

Sprijinirea reînnoirii generaţionale
Conservarea peisajelor și a
biodiversităţii
Managementul
durabil
al
resurselor
Combaterea
schimbărilor
climatice
Reechilibrarea lanţului alimentar

Direcţii de acţiune:
- sprijinirea veniturilor agricole
viabile și rezilienţa pentru a spori
siguranţa alimentară;
- orientarea spre piaţă și creşterea
competitivităţii, inclusiv un focus
mai mare pe cercetare, tehnologie
și digitalizare;
- îmbunătăţirea poziţiei fermierilor
în lanţul valoric;
- atragerea și susţinerea tinerilor
agricultori și facilitarea dezvoltării
afacerilor în mediul rural;
- promovarea ocupării forţei de
muncă, creșterea economică,
incluziunea socială și dezvoltarea
locală în mediul rural, inclusiv bioeconomia și silvicultura durabilă.

Sursa de finanţare: FSE+, FC (multifond)
Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare:
1. Tranziţie energetică bazată pe
eficienţă
energetică,
emisii
reduse, sisteme inteligente de
energie, reţele și soluţii de stocare
(intervenţii adresate mediului
privat)
2. Dezvoltarea infrastructurii de apă
și apă uzată și tranziţia la o
economie circulară
3. Protecţia
mediului
prin
conservarea
biodiversităţii,
asigurarea calităţii aerului şi
decontaminarea siturilor poluate
4. Promovarea
adaptării
la
schimbările climatice, prevenirea
şi gestionarea riscurilor

Rezultate așteptate ale implementării
PAC 2021-2027:
✓ Creșterea
productivităţii
și
competitivităţii
sectorului
agroalimentar;
✓ Creșterea gradului de rezistenţă a
exploataţiilor agricole la factorii
climatici și asigurarea securităţii
alimentare;
✓ Sporirea valorii adăugate a
produselor agricole;
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Programul Operaţional Transport (POT)

Programul Operaţional Creștere
Inteligentă și Digitalizare (POCID)

Sursa de finanţare: FSE+, FC (multifond)
Sursa de finanţare: FSE+
Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare:
1. Îmbunătăţirea conectivităţii prin
dezvoltarea reţelei TEN-T de
transport rutier
2. Îmbunătăţirea conectivităţii prin
dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate teritorială
3. Îmbunătăţirea conectivităţii prin
dezvoltarea reţelei TEN-T de
transport pe calea ferată
4. Îmbunătăţirea
mobilităţii
naţionale, durabilă și rezilientă în
faţa schimbărilor climatice prin
creșterea calităţii serviciilor de
transport pe calea ferată
5. Îmbunătăţirea conectivităţii prin
creşterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în
regiunea Bucureşti-Ilfov
6. Îmbunătăţirea conectivităţii şi
mobilităţii urbane, durabilă şi
rezilientă în faţa schimbărilor
climatice prin creșterea calităţii
serviciilor de transport pe calea
ferată
7. Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal
8. Creșterea gradului de utilizare a
căilor navigabile și a porturilor
9. Creșterea gradului de siguranţă şi
securitate pe reţeaua rutieră de
transport
10. Asistenţă tehnică

Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare:
1. Creșterea
competitivităţii
economice prin cercetare și
inovare
2. Dezvoltarea unei reţele de mari
infrastructuri de CDI
3. Creșterea
competitivităţii
economice prin digitalizare
4. Dezvoltarea
infrastructurii
Broadband
5. Instrumente financiare pentru
întreprinderi
6. Creșterea
capacităţii
administrative
Programul Operaţional de Sănătate (POS)
Sursa de finanţare: FSE+
Priorităţi de investiţii/Axe Prioritare:
1. Continuarea investiţiilor în spitale
regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a
II-a
2. Servicii de asistenţă medicală
primară, comunitară și servicii
oferite în regim ambulatoriu
3. Servicii de recuperare, paliaţie şi
îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului
demografic
de
îmbătrânire a populaţiei și
profilului
epidemiologic
al
morbidităţii
4. Creșterea eficacităţii sectorului
medical
prin
investiţii
în
infrastructură și servicii

119

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

5. Abordări inovative în cercetarea
din domeniul medical
6. Informatizarea sistemului medical
7. Măsuri FSE care susţin cercetarea,
informatizarea în sănătate și
utilizare metode moderne de
investigare,
intervenţie,
tratament

9. Consolidarea
participării
populaţiei în procesul de învăţare
pe
parcursul
vieţii
pentru
facilitarea
tranziţiilor
și
a
mobilităţii
Programul Operaţional
Sărăciei (POCS)

Programul Operaţional Capital Uman
(POCU)

Sursa de
(multifond)

Sursa de finanţare: FSE

Axe Prioritare:
1. Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea
comunităţii
(intervenţii adresate grupurilor
de acţiune locală)
2. Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii
3. Comunităţi marginalizate
4. Reducerea disparităţilor între
copiii în risc de sărăcie și/sau
excluziune socială și ceilalţi copii
5. Servicii pentru persoane vârstnice
6. Sprijin pentru persoanele cu
dizabilităţi
7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile
8. Ajutorarea
persoanelor
defavorizate

Axe Prioritare:
1. Valorificarea potenţialului tinerilor
pe piaţa muncii
2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii
și creșterea accesului și a
participării
grupurilor
dezavantajate la educaţie și
formare profesională
3. Creșterea calităţii și asigurarea
echităţii în sistemul de educaţie și
formare profesională
4. Adaptarea ofertei de educaţie și
formare profesională la dinamica
pieţei muncii și la provocările
inovării și progresului tehnologic
5. Creșterea
accesibilităţii,
atractivităţii
și
calităţii
învăţământului profesional și
tehnic
6. Creșterea accesului pe piaţa
muncii pentru toţi
7. Antreprenoriat
și
economie
socială
8. Susţinerea reformelor pe piaţa
muncii în acord cu dinamica pieţei
muncii

finanţare:

Combaterea

FSE+,

FEDR

Programele Operaţionale Regionale –
implementate la nivel de regiune (8 POR)
Axe Prioritare:
1. O regiune competitivă prin
inovare,
digitalizare
și
întreprinderi dinamice
2. O regiune cu orașe Smart
3. O regiune cu orașe prietenoase cu
mediul
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4. Dezvoltarea
sistemelor
încălzire centralizate
5. O regiune accesibilă
6. O regiune educată
7. O regiune atractivă
8. Asistenţă tehnică

de

comunicare,
management,
inclusiv
management financiar, monitorizare şi
control, pe baza responsabilităţilor
împărţite între Statele Membre şi Comisia
Europeană.
Obiectivul global al POAT 2014-2020 este
de a asigura capacitatea şi instrumentele
necesare pentru o eficientă coordonare,
gestionare și control al intervenţiilor
finanţate din Fondurile Europene
Structurale și de Investiţii.

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
(POAT)
Sursa de
(multifond)

finanţare:

FSE+,

FEDR

POAT 2014-2020 are drept scop
asigurarea unui proces de implementare
eficientă şi eficace a Fondurilor Europene
Structurale și de Investiţii în România în
conformitate cu principiile și regulile de
parteneriat,
programare,
evaluare,

Arhitectura programelor operaţionale
prin intermediul cărora va fi administrat
bugetul alocat României în perioada 2021
– 2027 este semnificativ modificată faţă
de actualul sistem.
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Guvernul României stabilește anual
limitele pentru finanţările rambursabile
care pot fi contractate de administraţiile
locale, pentru încadrarea în nivelul
deficitului bugetului general consolidat.
Astfel, conform Hotărârii nr. 2/2020
privind aprobarea limitelor anuale,
aferente anilor 2020, 2021 și 2022, pentru
finanţările rambursabile care pot fi
contractate și pentru tragerile din
finanţările rambursabile contractate sau
care urmează a fi contractate de
unităţile/subdiviziunile
administrativteritoriale, pentru încadrarea în nivelul
anual al deficitului bugetului general
consolidat, limitele anuale privind
finanţările rambursabile care pot fi
contractate,
reprezentând
datorie
publică locală, sunt în sumă de 1.200
milioane lei pentru fiecare dintre anii
2020, 2021 și 2022. De asemenea, pentru
încadrarea în nivelul anual al deficitului
bugetului general consolidat, limitele
anuale privind tragerile din finanţările
rambursabile contractate sau care
urmează a fi contractate sunt în sumă de
1.300 milioane lei pentru anul 2020 și 1.200
milioane lei pentru fiecare dintre anii 2021
și 2022. Legislaţia naţională, care
plafonează
tragerile
din
fonduri
rambursabile contractate sau noi, precum
şi gradul maxim de îndatorare, nu este
aplicabilă creditelor contractate pentru
cofinanţarea proiectelor europene.

Parteneriate de tip public-privat
Parteneriatele de tip public-privat sunt o
soluţie
general
recomandată
și
promovată
pentru
rezolvarea
problemelor sau eficientizarea serviciilor
publice. Apariţia Legii nr. 39/2018 (cu
modificările și completările ulterioare)
care reglementează parteneriatul publicprivat este privită drept o oportunitate
reală de a implementa proiectele
propuse.
La nivelul administraţiilor publice există
posibilitatea dezvoltării parteneriatelor
de tip public-privat în diverse domenii. În
urma adoptării legii parteneriatului
public-privat s-ar putea externaliza o serie
de servicii şi activităţi publice, partenerii
locali putând fi atât mediul de afaceri, cât
și sectorul nonprofit.

Creditarea
Din punct de vedere procedural,
creditarea este o modalitate relativ
simplă, de obţinere a finanţării pentru
proiectele de investiţii. Costurile aferente
creditelor sunt mari şi implică și un anumit
grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de
rambursare a datoriilor, mai ales într-o
situaţie de incertitudine cum este cea
generată de crizele financiare. În plus, un
grad ridicat de îndatorare poate
reprezenta o blocare a posibilităţilor de
investiţii pe termen scurt şi mediu, cu atât
mai mult cu cât o organizaţie cu datorii
mari devine neeligibilă atât pentru
accesarea altor credite, cât și pentru
atragerea de fonduri nerambursabile.
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3.5.

scontată: şi-a îndeplinit viziunea
obiectivele specifice menţionate.

Monitorizarea și evaluarea
strategiei

și

În cazul apariţiei unor situaţii de
criză/devieri de la planificare sau de forţă
majoră, a unor reacţii negative sau
neașteptate din partea participanţilor la
strategie, activitatea de monitorizare va
genera acţiuni de ajustare/restructurare
/alocări suplimentare, prin care să se
asigure cele mai eficiente și raţionale
soluţii de remediere și readucere a
strategiei sau proiectelor pe sensul de
implementare prevăzut, asigurându-se
astfel impactul așteptat.

Scopul monitorizării și evaluării strategiei
este de a aprecia gradul de realizare al
obiectivelor propuse în document,
constatarea durabilităţii proiectelor
implementate, precum și fundamentarea
eventualelor revizuiri şi modificări ale
obiectivelor, rezultatelor, planurilor de
direcţii şi proiecte.
Strategia de dezvoltare 2021-2027 a
comunei Tătăruși a fost construită pe
baza valorizării extinse a expertizei
existente în comunitate. Succesul
implementării este direct dependent de
existenţa unui parteneriat permanent
între administraţia locală și comunitate.

Tipul de planificare ales de comuna
Tătăruși, precum și profilul strategic
complex al comunei necesită un
mecanism permanent de implementare,
monitorizare și evaluare care să
reunească administraţia
locală și
comunitatea.

Monitorizarea
reprezintă
procesul
continuu de colectare şi analiză a
informaţiilor relevante despre modul de
implementare a Strategiei, cu scopul de a
fundamenta procesul de luare a deciziei
de către autorităţile locale, asigurând
transparenţă în luarea deciziei şi
furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni
de evaluare, presupunând resurse
considerabile alocate (sisteme de
colectare, prelucrare şi raportare) și o
pregătire specifică (definirea indicatorilor
cantitativi și calitativi, corelat cu
potenţialele
surse
de
colectare/
producere a acestora).

Pe baza expertizei acumulate în perioada
anterioară de programare de către toţi
actorii implicaţi (comunitatea, mediul de
afaceri și administraţia publică locală,
consultanţii, mediul politic la toate
nivelurile, inclusiv cel care generează
repercusiuni asupra politicilor publice la
nivel macro) se poate concluziona că
există trei condiţii preexistente de creare
a cadrului general al implementării
strategiei de dezvoltare:

Evaluarea este un proces care folosește
informaţiile obţinute pe parcursul
monitorizării, pentru a stabili dacă
strategia şi-a atins ţinta și a avut eficienţa

1. Existenţa Strategiei de Dezvoltare
Locală asumată de către toţi
actorii locali
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2. Existenţa capacităţii operaţionale
și financiare de implementare a
Strategiei de Dezvoltare Locală
3. Existenţa spaţiului temporal optim
de implementare a Strategiei de
Dezvoltare Locală

Evaluarea implementării strategiei se
bazează pe compararea gradului de
atingere a rezultatelor propuse iniţial cu
situaţia dezvoltării comunei la diferite
momente. Pentru aceasta, trebuie avută
în vedere evoluţia indicatorilor de
evaluare şi a stadiului la care aceștia se
află în funcţie de ţintele aferente stabilite
în cadrul obiectivelor specifice.

Monitorizarea implementării strategiei va
fi realizată în permanenţă de către un
departament al Primăriei Comunei
Tătăruși, desemnat prin decizie a
Primarului
comunei
Tătăruși.
Monitorizarea va consta în verificarea
implementării în perioada programată a
activităţilor, colectarea datelor necesare
pentru popularea bazei de date a
indicatorilor de evaluare etc. Această
activitate contribuie și la o îmbunătăţire a
coordonării proiectelor realizate la nivel
local cu cele realizate la nivel judeţean şi
regional.

Evaluarea va fi efectuată de către
departamentul care va realiza și
activitatea de monitorizare. La o perioadă
stabilită de Primarul comunei Tătăruși (se
recomandă perioade nu mai mici de 1 an),
acest departament va prezenta în plenul
Consiliului Local un raport de evaluare a
implementării strategiei care va conţine
situaţia indicatorilor de evaluare. În baza
acestei situaţii, departamentul va
propune eventuale modificări sau
actualizări ale prevederilor strategiei.

În cadrul etapei de monitorizare vor fi
parcurși următorii pași:
1. Stabilirea rezultatelor privind
monitorizarea și evaluarea
2. Selectarea indicatorilor cheie
3. Colectarea datelor iniţiale
4. Îmbunătăţirea și stabilirea ţintelor
(realiste dar ambiţioase)
5. Stabilirea proceselor și sistemelor
de colectare a informaţiei
6. Efectuarea studiilor de colectare a
datelor
7. Elaborarea de rapoarte și
comunicarea rezultatelor
8. Aplicarea de măsuri pentru
îmbunătăţirea performanţei.

Se recomandă ca în cazul unor schimbări
socio-economice sau administrative
majore să se efectueze o revizuire a
documentului strategic.
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Indicatori de evaluare

•

Dezvoltarea infrastructurii
• Lungimea drumurilor modernizate
• Lungimea
trotuarelor
modernizate
• Lungimea pistelor pentru biciclete
• Lungimea reţelei de apă potabilă
• Lungimea reţelei de canalizare
• Lungimea reţelei de distribuţie a
gazului metan
• Gradul de conectare la reţeaua de
electricitate
• Gradul de conectare la reţeaua de
apă potabilă
• Gradul de conectare la reţeaua de
canalizare

•
•
•
•

Numărul volumelor din Biblioteca
Publică
Numărul de abonaţi ai Bibliotecii
Publice
Numărul așezămintelor culturale
reabilitate/construite
Evenimente culturale organizate
Numărul obiectivelor culturalreligioase reabilitate

Sănătate şi servicii sociale
• Unităţi medico-sanitare reabilitate
• Incidenţa bolilor frecvente
• Numărul de parteneriate în
domeniul furnizării serviciilor
sociale
• Numărul de ONG-uri active în
domeniul social
• Numărul cazurilor de abandon
școlar
• Numărul cazurilor de violenţă
domestică
• Numărul cazurilor de abandon
familial
• Număr persoane care beneficiază
de serviciile sociale
• Gradul de acoperire cu servicii
sociale pentru copii proveniţi din
medii defavorizate
• Rata
șomajului
în
rândul
persoanelor defavorizate

Dezvoltarea economică
• Numărul întreprinderilor
• Densitatea IMM-urilor (număr
IMM-uri la 1.000 de locuitori)
• Număr proiecte finanţate din
fonduri europene
• Cifra de afaceri totală
• Numărul șomerilor înregistraţi
• Numărul mediu al salariaţilor
• Producţia agricolă vegetală şi
animală
• Suprafaţa terenurilor agricole
valorificate
• Număr silozuri agricole
• Capacitatea de cazare existentă

Servicii publice
• Numărul staţii de transport
amenajate
• Numărul trasee de transport
public
• Funcţionari publici beneficiari ai
sesiunilor de specializare și

Educaţie și cultură
• Numărul sălilor de clasă
• Unităţi de învăţământ reabilitate
• Numărul laboratoarelor școlare
• Numărul sălilor de sport
• Șomeri absolvenţi de studii liceale
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•
•
•
•
•
•
•

perfecţionare în domenii de
interes
Numărul stâlpilor de iluminare
stradală
Zone publice supravegheate video
Rata infracţionalităţii (număr
infracţiuni la 10.000 de locuitori)
Numărul
echipamentelor
în
parcurile de joacă pentru copii
Numărul băncilor instalate în
spaţiile publice
Numărul de coșuri de gunoi
montate în spaţiile publice
Numărul zonelor de agrement

Colectarea
și
analiza
datelor
administrative va permite concentrarea
pe aspectele procedurale și pe realizările
preliminare.
Pentru evaluarea Strategiei de dezvoltare
locală a comunei Tătăruși se va utiliza un
mix de metode și tehnici, cantitative și
calitative,
care
să
asigure
complementaritatea datelor obţinute,
pentru a asigura o înţelegere sporită a
rezultatelor obţinute prin intermediul
fiecărei metode, respectiv tehnici
utilizate.
De aceea, Primăria comunei Tătăruși va
recurge la următoarele metode și tehnici:

Protecţia mediului
• Cantitatea de deşeuri menajere
generate
• Gradul de acoperire a serviciilor de
salubrizare
• Cantitatea
de
deşeuri
de
echipamente
electrice
şi
electronice colectată selectiv pe
locuitor
• Numărul de acţiuni de ecologizare

1)
Studiul/analiza documentelor;
analiza datelor administrative
(cantitativă)
2)
Observaţia (calitativă)
3)
Focus grup (calitativă)
4)
Interviul (calitativă)
5)
Sondaj opinie (cantitativă)
Echipa de evaluatori va colecta informaţii
referitoare la stadiul implementării
Strategiei de dezvoltare locală și a
aspectelor specifice legate de fiecare
prioritate și direcţie de acţiune, obstacole
și blocaje întâmpinate, precum și sugestii
de îmbunătăţire a strategiei.

Metodologia abordată pentru evaluarea
Strategiei va cuprinde un mix între
colectarea
și
analiza
datelor
administrative, ancheta pe bază de
chestionar, interviuri, observaţia, atelier
de lucru, metode cantitative pentru
analiza indicatorilor și focus grupuri.
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Anexe
CHESTIONAR
Sondarea opiniei publice
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Tătăruși județul Iași
pentru perioada 2021 – 2027. Primăria comunei Tătăruși a contractat în urma unei
proceduri de achiziții publice serviciile pentru realizarea acestui document. Pentru
fundamentarea acestuia vom realiza o cercetare pe bază de anchetă la nivelul populației,
motiv pentru care vă solicităm sprijinul și implicarea în acest demers, în măsura în care
aveți disponibilitatea și dorința să o faceți.
Citiți cu atenție fiecare întrebare și decideți răspunsul dumneavoastră. Nu exista
răspunsuri corecte sau greșite.
SECȚIUNEA 1: EVALUAREA STĂRII ACTUALE DE DEZVOLTARE A COMUNITĂȚII
1.1.
Vă rugăm să apreciați, per ansamblu, nivelul de dezvoltare economică a Comunei
Tătăruși:
Foarte slab dezvoltat
1

Slab dezvoltat
2

Dezvoltat
3

Foarte dezvoltat
4

1.2 Care considerați ca sunt principalele PUNCTE TARI ale Comunei Tătăruși ? (bifați 5
variante de răspuns)
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Domeniul
Răspuns
Poziția geografică
Agricultura
Apa și canalizare
Energie electrica
Gaz
Iluminat public
Infrastructura rutiera (drumuri)
Servicii de transport în comun
Curățenia și îngrijirea comunei
Forța de munca
Implicarea autorităților publice locale
Demografia (migrația, natalitatea, gradul de îmbătrânire al
populației)
Sănătate (numărul unităților sanitare/ cabinete stomatologice/
farmacii, dotările din unitățile sanitare)
Învățământ și educație (numărul de grădinițe/școli/licee din
comună; condițiile și dotările acestora)
Centre de zi (pentru copii, pentru bătrâni)
Cultură și divertisment (spații culturale pentru petrecerea timpului
liber; condițiile și dotările acestora)
Sport și recreere (săli de sport, parcuri, locuri de joacă și starea lor)
Investițiile în comună (investițiile private sau publice în comună)
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19
20
21
22
23
24
25

Protecția socială
Resurse naturale existente la nivelul localității
Absorbția fondurilor europene
Nivelul de trai
Agenți economici existenți în comuna
Potențialul turistic al zonei
Alt răspuns. Care? R:

1.3
Care considerați ca sunt principalele PUNCTE SLABE ale Comunei Tătăruși ? (bifați
5 variante de răspuns)
Nr. Crt. Domeniul
Răspuns
1
Poziția geografica
2
Apa și canalizare
3
Energie electrica
4
Gaz
5
Iluminat public
6
Infrastructura rutiera (drumuri)
7
Servicii de transport în comun
8
Curățenia și îngrijirea comunei
9
Lipsa forței de munca calificata
10
Lipsa locurilor de munca
11
Implicarea autorităților publice locale
12
Demografia (migrația, natalitatea, gradul de îmbătrânire al
populației)
13
Sanatate (numărul unităților sanitare/ cabinete stomatologice/
farmacii, dotările din unitățile sanitare)
14
Învățământ și educație (numărul de grădinițe/școli/licee din
comună; condițiile și dotările acestora)
15
Centre de zi (pentru copii, pentru bătrâni)
16
Cultură și divertisment (spații culturale pentru petrecerea timpului
liber; condițiile și dotările acestora)
17
Sport și recreere (săli de sport, parcuri, locuri de joacă și starea lor)
18
Investițiile în comună (investițiile private sau publice în comună)
19
Protecția socială
20
Nivelul de trai scăzut
21
Lipsa agenților economici
22
Absorbția fondurilor europene
23
Alt răspuns. Care? R:
1.4
Care considerați că sunt principalele 3 FENOMENE SOCIALE NEGATIVE ale Comunei
Tătăruși? (bifați 3 variante de răspuns)
Nr. crt.
CATEGORIE
Răspuns
1.
Absenteismul, abandonul școlar și analfabetismul
2.
Migrația tinerilor și îmbătrânirea populației
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Infracționalitatea
Mame adolescente
Șomajul
Lipsa calificării forței de muncă
Violența domestică
Alt răspuns. Care? R:

1.5 Cum evaluați în prezent nivelul de dezvoltare a Comunei Tătăruși pe următoarele
domenii de interes? (pentru fiecare domeniu, bifați în dreptul variantei care se
potrivește cel mai bine)
Nr.
crt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DOMENIUL

Foarte
Putin
Dezvoltat
Bine
NȘ /
slab
dezvoltat
dezvoltat
NR
dezvoltat
sau deloc
INFRASTRUCTURA
Starea drumurilor locale și 1
2
3
4
99
a trotuarelor din comună
Starea drumurilor care fac 1
2
3
4
99
legătura cu orașele din
apropiere
Retea energie electrica
1
2
3
4
99
Retea alimentare cu gaze 1
2
3
4
99
naturale
Retea alimentare cu apa și 1
2
3
4
99
sistem de canalizare
Iluminatul public
1
2
3
4
99
Accesul la servicii de 1
2
3
4
99
telecomunicație (telefonie
fixă, mobilă, TV, internet)
Parcuri și spații verzi
1
2
3
4
99
Locuri de agrement
1
2
3
4
99
Spații de joacă pentru copii 1
2
3
4
99
Infrastructură educațională 1
2
3
4
99
Servicii de transport în 1
2
3
4
99
comun
MEDIU
Curățenia din comună
1
2
3
4
99
Servicii de colectare a 1
2
3
4
99
gunoiului și deșeurilor
Calitatea aerului
1
2
3
4
99
ECONOMIE
Oportunități de a găsi un loc 1
2
3
4
99
de muncă
Numărul și diversitatea 1
2
3
4
99
afacerilor din comună
Capacitatea de atragere a 1
2
3
4
99
investitorilor
Suprafețele agricole din 1
2
3
4
99
comună
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20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
1.6

Dotarea
echipamente
agricole
Creșterea animalelor
Prelucrarea
și
comercializarea de produse
din
producția
agricolă/animală existentă
Piețe agroalimentare și
târguri de animale
Posibilitatea de a face
cumpărături în comună
Valorificarea zonelor și
obiectivelor turistice

1

2

3

4

99

1
1

2
2

3
3

4
4

99
99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

4

99

4

99

4
4

99
99

4
4

99
99

4

99

4

99

4

99

4

99

4
4
4

99
99
99

4

99

4

99

4

99

4

99

4

99

SOCIAL
Serviciile
de
asistenta 1
2
3
sociala
Serviciile
de
sănătate 1
2
3
oferite
de
personalul
dispensarelor
Dotarea dispensarelor
1
2
3
Posibilitatea de a cumpăra 1
2
3
medicamente din comună
Persoane fără adăpost
1
2
3
Serviciile
educaționale 1
2
3
furnizate de școlile din
comună
Serviciile
educaționale 1
2
3
furnizate de grădinițele din
comună
Spatii destinate activităţilor 1
2
3
culturale și sportive
Organizarea de activități 1
2
3
culturale în comună
Posibilități de practicare a 1
2
3
activităților sportive
Nivelul infracționalității
1
2
3
Siguranța cetățeanului
1
2
3
Persoane fără loc de muncă 1
2
3
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Serviciile Consiliului Local 1
2
3
și a Primăriei
Vizibilitatea
acțiunilor 1
2
3
administrației
publice
locale
Informarea
locuitorilor 1
2
3
comunei
Modul de încasare a taxelor 1
2
3
locale
Liniștea și ordinea publică
1
2
3
În general, cât de mulțumit(a) sunteți de felul în care trăiți?
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Foarte
nemultumit
1

Nemultumit
2

Multumit
3

Foarte
multumit
4

NS/NR
99

SECȚIUNEA 2: EVALUAREA NECESARULUI DE DEZVOLTARE ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ
DE PROGRAMARE
2.1 Credeți că veți începe o afacere pe cont propriu în Comuna Tătăruși în următorii 3 – 5
ani?
Răspuns
DA
1
NU
2
NU ȘTIU / NU RĂSPUND
99
2.2 Dacă răspunsul la întrebarea anterioara este „DA”, care este domeniul vizat? (bifați o
variantă de răspuns)
Nr. crt. Domeniul vizat
Răspuns
1
2
3
4
5
6

Agricultura și industria alimentară
Turism
Comerț
Construcții
Servicii meșteșugărești
Alt domeniu. Care? R:

2.3 Dacă răspunsul la întrebarea anterioară 2.2. este „NU”, care este motivul principal
pentru care nu vă gândiți să vă deschideți o afacere în viitorul apropiat?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________
2.4 În ce sector credeți că ar trebui promovate cu prioritate investițiile în comuna dvs.?
(bifați trei variante de răspuns)
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRIORITATI DE INVESTITII

Răspuns

Agricultura
Pomicultura (livezi)
Silvicultura (păduri)
Turism
Creșterea animalelor
Viticultura (vii și vinuri)
Meșteșuguri
Construcții
Alte servicii
Industrie

2.5. Care considerați ca sunt principalele obstacole în calea dezvoltării economiei locale?
(bifați trei variante de răspuns)

131

Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei Tătăruși, județul Iași
pentru perioada 2021-2027

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
2.6.

Nr.
Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRIORITATI DE INVESTITII
Infrastructura rutiera slab dezvoltată
Lipsa resursei umane calificate corespunzător
Lipsa accesului la piețe de desfacere
Puterea mica de cumpărare
Lipsa resurselor financiare de dezvoltare
Sărăcia
Corupția
Birocrația

Răspuns

Vă rugăm să apreciați necesitatea îmbunătățirii situației din Comuna Tătăruși
pentru următoarele domenii de interes? (unde 1 reprezintă necesitate minimă, iar 4
necesitate maximă)
DOMENIUL

Deloc
necesar
de 1

Asigurarea de locuri
muncă
Oferta turistica
Infrastructura de învățământ
Resurse umane de calitate în
învățământ
Viața culturala locala
Serviciile
medicale
și
sanitare
Curățenia
și
îngrijirea
comunei
Drumurile,
aleile
și
trotuarele
Servicii de transport în
comun
Rețea alimentare cu apa și
sistem de canalizare
Rețea energie electrica
Rețea alimentare cu gaze
naturale
Servicii telefonie fixa
Siguranța cetățeanului
Spatii de joaca pentru copii
Iluminatul public
Servicii de salubritate
Reducerea poluării
Infrastructura sportiva
Infrastructura de TV, internet

2

3

Foarte
necesar
4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

99
99
99

1
1

2
2

3
3

4
4

99
99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1
1

2
2

3
3

4
4

99
99

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

99
99
99
99
99
99
99
99
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SECȚIUNEA 3: DATE DEMOGRAFICE
3.1 Care este nivelul studiilor dvs. finalizate?
Opțiune
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EDUCATIE
1 - 4 clase
5- 8 clase
Liceu
Postliceale
Universitare
Postuniversitare

3.2 În ce categorie dintre cele de mai jos vă încadrați?
Optiune
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PIATA MUNCII
In derulare cu studiile
Salariat, în mediul privat.
Salariat, în mediul public
Întreprinzător, administrator de firma
Liber-profesionist, meșteșugar, agricultor
Șomer, cu îndemnizație de șomaj
Șomer, fără indemnizație și în căutare de loc de munca
Pensionar pe caz de boala
Pensionar la limita de vârstă

3.3 În ce categorie de vârstă vă încadrați?
Opțiune
1.
2.
3.
4.
5.

VARSTA
Sub 25 de ani
Intre 25 și 35 de ani
Intre 35 și 50 de ani
Intre 50 și 65 de ani
Peste 65 ani

3.4 Sexul dvs. este?
Opțiune
1.
2.

SEX
Masculin
Feminin

3.5 Etnia ?
Opțiune
1.
2.
3.

ETNIA
Roma
Română
Alta. Care? R: ………………………

3.6 Statutul respondentului?
Opțiune
1.
2.

STATUT
Membru al comunității locale
Reprezentant al autorităților locale
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3.7 Domiciliul / reședința respondentului?
Opțiune
1.
2.
3.
4.
5.

DOMICILIU
Sat Tătăruși
Sat Iorcani
Sat Pietrosu
Sat Uda
Sat Vâlcica

Data aplicării chestionarului:
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