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CAPITOLUL I  

 

PREZENTARE GENERALĂ 
 

INTRODUCERE 

 

1. Principii care stau la baza elaborării documentului 

 

Strategia reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura şi direcţia unei 

comunităţi. Aceasta ajută la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate în termenii 

obiectivelor sale operaţionale şi furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea 

acesteia spre atingerea scopului principal şi a obiectivelor stabilite. 

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a Comunei Tudora reprezintă instrumentul 

participativ care implică întreaga comunitate şi care are drept scop asigurarea dezvoltării 

ecomomice şi sociale. De cele mai multe ori, o asemenea Strategie de Dezvoltare Locală este un 

demers pe termen scurt, mediu şi lung, aceasta reprezentând o modalitate de protecţie pentru 

viitorul comunităţii. 

De asemenea, trebuie menţionat faptul că Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 

Comunei Tudora este instrumentul principal pentru luarea unor decizii şi care are la bază 

evaluării anterioare cu caracter justificativ. Construirea acesteia se realizează cu ajutorul datelor 

colectate în teren şi a analizei documentelor oficiale întemeiate de specialişti din domenii 

diferite. 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora se adresează 

dezvoltării socio-economice a teritoriului în vederea asigurării unor condiţii de viaţă decente 

pentru locuitori.  

În vederea realizării unei dezvoltări durabile a Comunei Tudora este indispensabilă 

elaborarea și promovarea unei viziuni strategice despre viitor. Lipsa viziunii și a planificării 

strategice are ca rezultat o activitate administrativă cu eficiență scăzută, cu mari risipe de resurse 

materiale și umane. 
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Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală este unul complex şi implică 

utilizarea unei game largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării 

nevoilor de dezvoltare ale comunei Tudora. 

Elementele Strategiei de Dezvoltare Locală se fundamentează ţinând cont de orientările 

strategice privind politica de coeziune la nivel european şi naţional, de priorităţile determinate de 

Strategia Europa 2000, de priorităţile stabilite în cadrul Strategic Comunitar, de planificarea 

strategică naţională, precum şi de cea regională şi judeţeană. 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Tudora are ca scop identificarea, 

analiza și implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a comunității locale în domeniile 

de acțiune identificate la nivel local, și integrate în cele la nivel judetean, regional, național și 

european. 

Metode şi tehnici de cercetare utilizate pentru elaborarea studiului au fost: 

 Recenzia lucrărilor (cărţi, monografii, studii, articole etc.); 

 Consultarea documentelor programatice (de la nivelul Uniunii Europene, 

României, a judeţului Botoşani, aferente perioadei de programare curentă dar şi 

ale celor pregătitoare pentru următoarea perioadă de programare); 

 Consultarea surselor de informaţie online; 

 Organizarea de chestionare la nivelul populaţiei, al mediului de afaceri şi la 

nivelul aparatului instituţiei primarului. 

Etapele Planificării Strategice: 

 Identificarea actorilor locali care se pot implica în realizarea strategiei; 

 Constituirea Grupului de Lucru şi stabilirea calendarului în funcţie de activităţile 

stabilite; 

 Analiza documentelor realizate la nivelui comunei Tudora (Monografie, Plan 

Urbanistic etc); 

 Analiza documentelor cu caracter strategic realizate la nivele ierarhice superioare 

(nivel judeţean,  regional,  national şi european); 

 Culegerea datelor despre comunitate (studiu de opinie asupra populaţiei, asupra 

mediului de afaceri, asupra capacităţii administrative şi date oficiale furnizate de 

către Institutul Naţional de Statistică); 
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 Analiza SWOT; 

 Identificarea scopului/ obiectivului general şi a obiectivelor specifice; 

 Stabilirea direcţiilor strategice; 

 Identificarea domeniilor prioritare de intervenţie şi a proiectelor prioritare; 

 Stabilirea planului de acţiune; 

 Implementarea acţiunilor cu ajutorul resurselor proprii sau a celor din 

parteneriate; 

 Redactarea documentului final. 

 

Actorii care participă la procesul de planificare 

Dezvoltarea documentului de planificare strategică este un proces consultativ de mare 

avengură, implicând o mare varietate de grupuri, pe care le putem exprima sub forma a trei 

concepte dominante: 

1. Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în comuna Tudora, împreună 

cu Societatea Civilă formată din cetăţeni, asociaţi sub diferite forme, care au aceleaşi 

interese şi care îşi dedică timpul, cunoştinţele şi experienţa pentru a-şi promova şi 

apăra aceste drepturi şi interese. 

2. Mediul de Afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care îşi desfăşoară 

activitatea pe raza comunei Tudora (Societăţi cu Răspundere Limitată, Societăţi pe 

Acţiuni, Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale, Întreprinderi Individuale, 

Oraganizatii non- guvernamentale etc), 

3. Statul, reprezentat la nivelul comunităţii prin Administraţia Publică Locală. 

În activitatea de consultare în vederea elaborării prezentei strategii au fost chestionați un 

numar de 49 persoane domiciliate în satele din Comuna Tudora, acestea oferind, prin 

răspunsurile date o imagine clară despre linia de dezvoltare și proiectele care vor trebui 

implementate in comună. 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora va fi instrumentul de 

lucru al administrației publice locale, adecvat întregii comunități locale, care va ghida 

gândirea, decizia și acțiunea către îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare stabilite fără ca pe 

parcurs să intervină abateri. De asemenea, Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 
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Comunei Tudora este, în același timp, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor 

actorilor locali preocupați de progresul și dezvoltarea economico-socială a comunei. 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora reprezintă un ghid de 

prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare semnalând totodată direcțiile de dezvoltare 

specifice ce se vor transforma în viitoare proiecte ale administrației publice locale. 

Strategia a fost elaborată cu contribuția comunității, a angajaților din administrația 

publică locală, agenților economici și organizațiilor locale, prin intermediul chestionarelor, 

consultării și dezbaterii publice care au reunit comunitatea într-un exercițiu de democrație 

participativă și efort colectiv de creionare a propriului viitor. 

Ca urmare, din punct de vedere metodologic, strategia are la bază și se fundamentează pe 

următoarele instrumente și proceduri de lucru: 

- analiza de conținut; 

- analiza de date statistice; 

- analiza SWOT; 

- analiza și interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii și norme locale, 

județene, regionale, naționale și europene. 

Conceptul de dezvoltare durabilă a comunităţilor rurale își are originile la nivel mondial 

din anul 1992, în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro, 170 de state, printre care şi 

România, au căzut de acord în mod unanim asupra nevoii clare și imediate de a adopta o 

strategie globală pentru secolul următor, denumită „AGENDA 21”. 

Conform prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are 

obligaţia de a realiza propria strategie de dezvoltare durabilă. Agenda 21 Locală implică 

nevoia ca autorităţile locale să colaboreze cu toate sectoarele comunităţii respective, punând 

accentul pe participarea comunităţii şi pe democraţia locală lărgită, furnizând astfel o 

modalitate de integrare și centralizare a problemelor sociale, economice şi de mediu, care să 

conducă, în final, la enunțarea de obiective, strategii, politici şi acţiuni la nivel local. 

Agenda 21 recunoaşte că autorităţile locale au de jucat un rol esențial în dezvoltarea 

durabilă, deoarece: 

 reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei; 

  au un impact major în mediul economic; 
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 au un rol programator însemnat, deoarece desfăşoară, deleagă sau influenţează multe din 

serviciile care determină calitatea vieţii; 

 administrează părţi importante din patrimoniul natural sau construit; 

 pot influenţa comunitatea prin educaţie, informaţii şi exemplu propriu; 

 pot declanșa colaborări cu alte organizaţii; 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop principal eradicarea sărăciei la nivel 

local, punând accent pe valorificarea potențialului și a resurselor locale, care pot fi structurate 

în patru categorii: 

 capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de adaptare; 

capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.; 

 capitalul natural: sol, aer, apa, flora, fauna etc.; 

 capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea, cultura. 

Dezvoltarea rurală poate fi privită ca o inițiativă de dezvoltare teritorială, ea cuprinzând 

aspecte economice, social-politice, culturale, ecologice etc., prin stimularea şi favorizarea 

dezvoltării interne, antrenând, în acest sens, mijloacele umane şi financiare care iau parte la 

această dezvoltare şi garantând convergenţa. 

Scopul strategiei de dezvoltare locală este acela de a se trasa direcţiile viitoare de 

acţiune a comunităţii locale, prin valorificarea resurselor autohtone, care să permită 

continuarea măsurilor adoptate în perioada 2021 - 2027, fără a fi ignorată incluziunea 

socială şi protecţia mediului. 
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CAPITOLUL II  
 

Administraţia Publică Locală 
 

1. Organizare și dezvoltare 

 

Administraţia publică în Comuna Tudora este organizată şi funcţionează potrivit 

prevederilor Codului administrativ din 2019, şi în conformitate cu hotărârile Consiliului 

Local. 

Administraţia publică din Comuna Tudora se organizează şi funcţionează în temeiul 

principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. Autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei 

publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiativă în toate domeniile, cu excepţia 

celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

Distincţia dintre administraţia publică centrală şi cea locală are la bază utilizarea mai 

multor criterii cumulative, criterii care au în vedere competenţa teritorială şi materială a 

organelor ce compun administraţia publică şi natura interesului pe care îl promovează.  

Prin urmare, administraţia publică centrală îşi exercită competenţa teritorială la nivelul 

întregului teritoriu naţional, iar cea locală doar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale în 

care au fost alese autorităţile respective. Însă dacă privim dintr-o altă perspectivă, organele ce 

compun administraţia publică centrală dispun fie de o competenţă materială generală, precum 

Guvernul, fie de una de domeniu, cum sunt ministerele, pe când autorităţiile locale au o 

competenţă materială ce se circumscrie în jurul realizării interesului local. Desigur mai e şi 

promovarea interesului, care poate fi general-naţional, evident de către administraţia centrală, 

sau al localităţii respective, de către administraţia publică locală.  

Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al Primarului, 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la 

îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele 

curente ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi 
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gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor 

publice, în condiţiile legii.  

În administraţia publică locală, Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul, ca autoritate 

executivă este ales în mod democratic de către cetățenii Comunei Tudora, reprezintă comuna 

în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară sau din 

străinătate, precum şi în justiţie.  

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Comunei cuprinde 35 de posturi 

dintre care:  

 Funcții de demnitate publică alese: 2 (1 Primar și 1 Viceprimar);  

 Funcții publice: 19 posturi din care 9 posturi ocupate și 4 vacante 

 Funcții contractuale: 11 posturi din care 10 posturi ocupate și 10 vacante 

 

Consiliul Local Tudora are în componență 15 consilieri locali. 

Primarul are în subordine următoarele servicii și/sau compartimente: 

 Cabinet demnitar – 1 C.M. 

 Birou financiar contabil, Impozite și taxe locale – 1 F.P.C, 5 F.P. 

 S.V.S.U. – 1 F.P., 1 C.M. 

 Compartiment achiziții publice – 1 F.P. 

 Compartimentul cultură, sport, tineret – 2 C.M. 

 Serviciul asistență socială – 2 F.P., 1 C.M., 2X1/2 C.M. 

 Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului – 1 F.P. 

 Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanei – 3F.P. 

 

Viceprimarul are în subordine următoarele servicii și/sau compartimente: 

 Administrator public – 1 C.M. 

 Compartiment Administrativ – 2 C.M. 

 Compartiment Gospodărie Comunală – 1 C.M. 

 Șofer microbuz școlar – 1 C.M. 
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Secretarul (1 F.P.C.) are în subordine următoarele servicii și/sau compartimente: 

 Compartiment juridic, Registru Agricol, Statistică, Fond Funciar, Cadastru, Resurse 

Umane, Secretariat, Relații– 5 F.P. 

 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

 

Pagina 12 din 134 

 

 Administraţia publică din comuna Tudora este formată din Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă, şi Primarul, ca autoritate executivă. 

Consiliul Local este compus dintr-un număr de consilieri pe care legea îi determină în 

funcţie de numărul populaţiei unităţii administrativ- teritoriale. Consilierii sunt aleşi prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. 

Consiliul Local are inţiativă şi hotărăşte, cu respectarea legii, problemele de interes local cu 

excepţia celor care sunt date prin interes local cu excepţia celor care sunt date prin lege în  

competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale. 

Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege 

organică,  în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav sau in 

situația actuala a pandemiei virusului SARS-COV-2. Acesta îşi exercită mandatul de la data 

constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a 

prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui 

României, a ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. Primarul 

dispune măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu 

caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților administrației 

publice centrale, ale prefectului, a dispozițiilor președintelui consiliului județean, precum și a 

hotărârilor consiliului județean, în condițiile legii. 

  În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai dacă sunt aduse la cunoştiinţă publică sau după ce 

au fost comunicate persoanelor interesate, după caz Primarul, viceprimarul, secretarul 

comunei, împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local.  

   Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Validarea 

mandatului se face de către judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ- teritorială, 

de către un judecător desemnat de preşedintele instanţei. Rezultatul validării alegerii 

primarului se aduce la cunoştinţă prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a 

consiliului local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecător  desemnat de  

preşedintele judecătoriei. Primarul depune în faţa consiliului local jurământul în limba română. 
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Mandatul primarului încetează de drept în condiţiile statutului aleşilor locali. Dacă acesta 

se află imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate, care nu permite 

desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursului unui an calendaristic, sau 

dacă primarul nu îşi exercită, în mod nejustificativ, mandatul timp de 45 de zile consecutive, 

mandatul acestuia poate înceta. 

Implementarea eficientă a proiectelor și inițiativelor de dezvoltare implică colaborarea 

între participanții mai sus menţionaţi. Însă, un rol deosebit îl are administraţia publică locală, 

care este implicată atât în procesul de elaborare cât şi în cel de implementare a demersurilor de 

dezvoltare locală. 

În cadrul Primăriei Comunei Tudora, își desfășoară activitatea un colectiv competent, cu 

sarcini precise, organizat în compartimente și servicii puse în slujba cetățenilor localității.  

Întregul colectiv al administrației publice locale Tudora, alături de Consiliul Local, 

organizați pe comisii de specialitate, își aduc contribuția la materializarea tuturor proiectelor și 

programelor propuse cetățenilor în vederea îmbunătățirii și menținerii calității vieții acestora 

precum și crearea unor condiții favorabile dezvoltării unui mediu de afaceri sănătos și prosper 

pentru următorii ani.  

 

2 . Ecomonie locală  

 

În general, nivelul dezvoltării economice şi sociale al comunei Tudora, judeţul Botoşani 

este modest. Acest lucru nu se datorează în cea mai mare parte potenţialului oferit de condiţiile 

naturale, care se înscrie între slab şi mediu de favorabilitate, ci mai ales lipsei investiţiilor, 

maşinilor şi utilajelor cu ajutorul cărora să fie puse în valoare resursele naturale locale, implicit și 

a locurilor de muncă. 

În consecinţă, la nivelul comunei există un deficit de forţă de muncă din cauza plecării la 

muncă în străinătate, și totodată o lipsă a locurilor de muncă pentru cei care au rămas în comuna.  

Calitatea vieții este  rezultatul unui cumul de factori, cu impact asupra tuturor locuitorilor 

și categoriilor de vârstă. Privind lucrurile din această perspectivă, cele mai multe fonduri din 

bugetul local s-au alocat investițiilor în învățământ, în sănătate și asistență socială, transport în 

comun sau infrastructură. 
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Comuna este membră a unor asociații de dezvoltare comunitară împreună cu alte unități 

teritoriale formate în scopul dezvoltării unor proiecte și activități comune, după cum urmează: 

- Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOŞANI" 

 

1. Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus:

 

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus s-a constituit juridic în 

luna august 2010, la iniţiativa a 9 unităţi administrativ-teritoriale şi 23 membri din mediul privat.  

În această formulă, în perioada 2011 – 2015, a fost implementat Planul de Dezvoltare Locală, 

finanţat prin PNDR – Axa IV LEADER. 
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Localităţile cuprinse în teritoriul Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de 

Sus au o populaţie totală de 66.282 de locuitori, cu o densitate totală de 71,78 locuitori/km2 şi 

însumează o suprafaţă totală de 923,44 km2. 

Teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea Siretului de Sus este  compus din oraşul 

Liteni, parte a Judeţului Suceava, şi 13 comune, parte a Judeţului Botoşani, acestea fiind: 

Băluşeni, Blândeşti, Corni, Coşula, Cristeşti, Curteşti, Gorbăneşti, Liteni, Răchiţi, Stăuceni, 

Tudora, Unţeni, Vlădeni şi Vorona. 

De asemenea, partenerii privaţi sunt în număr de 48, din care: 8 ONG-uri care activează 

în diferite domenii (creşterea animalelor, activităţi sportive etc.), 6 cooperative agricole ale 

fermierilor din teritoriul GAL şi 34 de întreprinzători privaţi. 

Din numărul total al partenerilor, respectiv 62 de parteneri, 14 parteneri sunt parteneri 

publici, reprezentând 22,58%, iar 48 de parteneri sunt parteneri privaţi, reprezentând 77,42%. 

Având în vedere experienţa anterioară de implementare a strategiei de dezvoltare locală 

(prin actorii locali şi prin echipa GAL), prin noua strategie 2016-2023, se urmăreşte combaterea 

obstacolelor din calea dezvoltării, în următoarele direcţii principale: 

 Participarea membrilor comunităţii la procesul de dezvoltare rurală şi încurajarea 

acţiunilor inovatoare; 

 Încurajarea parteneriatelor între fermieri, crearea de grupuri de producători; 

 Promovarea tradiţiilor locale şi conservarea autenticităţii satului românesc, 

specific teritoriului GAL; 

 Acţiuni dedicate conservării şi păstrării mediului; 

 Acţiuni de conştientizare şi educare a populaţiei privind protecţia mediului; 

 Valorizarea resurselor turistice locale; 

 Acţiuni de promovare a produselor locale prin crearea de spaţii de comercializare; 

 Investiţii în servicii de bază (educaţie, sănătate, servicii sociale); 

 Acţiuni de diversificare a activităţilor neagricole şi de stimulare a 

antreprenoriatului în teritoriul GAL. 
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2. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOŞANI" 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA BOTOŞANI" s-a constituit în scopul 

reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun 

a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării 

şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza 

strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

 Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor 

de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în 

condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul 

"poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, 

precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.  

Dezvoltarea economică locală reprezintă activitatea prin care administraţia publică locală 

şi/sau comunitatea, formată din grupuri, manageriază resursele actuale şi formează un 

angajament de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, în vederea creării de noi 

locuri de muncă şi stimulării și diversificării activităţilor economice într-o zonă economică bine 

definită. 

Dezvoltarea economică implică dezvoltarea capacităţii economice regionale sau locale şi 

enunțarea răspunsului la modificările economice, tehnologice, sociale, etc. Satisfăcând 

exigențele generaţiei actuale, dezvoltarea durabilă asigură generaţiilor viitoare îndeplinirea 

propriilor opţiuni. 
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CAPITOLUL III  

 

 CORELAREA CU STRATEGII ŞI PROGRAME EUROPENE 

REGIONALE ŞI NAŢIONALE 
 

 
 

 

1. Contexul european de dezvoltare 

 

“Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat anii de progrese economice și 

sociale și a pus în evidență deficiențele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea 

evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, 

îmbătrânirea) se intensifică. 

Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creșteri economice viitoare este mult mai greu de 

realizat. Situația încă fragilă a sistemului financiar frânează redresarea, având în vedere dificultățile 

cu care se confruntă atât întreprinderile, cât și gospodăriile pentru a obține credite, a cheltui și a 

investi. 

 

       Europa poate reuși dacă acționează în mod colectiv, ca Uniune, trebuind să facă față 

următoarelor provocări: deficiențe structurale (rata medie de creștere a Europei este net inferioară 
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față de a pricipalilor parteneri economici, ratele de ocupare a forței de muncă în Europa sunt 

inferioare cu a altor state ale lumii ca SUA sau Japonia, accelerarea îmbătrânirii populației), 

intensificării provocărilor globale (economii globale tot mai interconectate, nevoia finanțelor 

mondiale de măsuri corective, provocări globale legate de climă), trecerea la acțiune pentru evitarea 

declinului și ieșirea din criză. 

 

2. Strategia Europa 2020 

 

Uniunea Europeană a fost grav afectată de criza financiară debutând cu anul 2008, criză care  

s-a metamorfozat într-un ritm accelerat într-o criză economică globală cu vaste consecințe 

sociale și care a umbrit efectele pozitive aduse de Strategia Lisabona pentru creștere economică 

și locuri de muncă. 

    Uniunea a reacționat rapid în fața acestei noi provocări, inițial printr-un „Plan European de 

Redresare Economică“ și, mai apoi, prin conceperea unei strategii economice mai realiste pentru 

orizontul de timp al anului 2020. 

      În luna martie 2010, Comisia Europeană a lansat această nouă strategie prin comunicarea 

„Europa 2020 – O strategie europeană pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii“, care include, chiar în titlul său, prioritățile principale ale strategiei. 

Strategia Europa 2020, realizată de către Comisia Europeană în 2010, are la bază un 

trinom de componente: 

• o dezvoltare inteligentă care organizează eficientizarea investițiilor în educație, 

cercetare și inovare; 

• o dezvoltare durabilă care sprijină orientarea clară și concretă către o economie cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon; 

• o dezvoltare favorabilă incluziunii care prioritizează crearea de locuri de muncă și 

reducerea sărăciei. 
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DEZVOLTARE INTELIGENTĂ  

Agenda digitală pentru Europa 

 pornește de la influența puternică a tehnologiilor de ultimă generația asupra tuturor 

sectoarelor economice; 

 stimularea investițiilor în acestă direcție este un element esențial în creșterea 

productivității; 

 susține crearea unui piețe digitale comune, bazată pe Internet ultra-rapid și o serie de 

aplicații interoperabile, precum și facilitarea accesului tuturor gospodăriilor la o 

conexiune de Internet de peste 100M bps până în 2020. 

O Uniune a inovării  

 susține colaborarea între sectorul public și cel privat în ceea ce privește investițiile în 

cercetare, precum și facilitarea colaborării dintre universități și actorii privați;  

  își propune ca până în 2020 3% din PIB-ul Uniunii Europene să fie investit în domeniul 

cercetării.  

 Tineretul în mișcare 

 urmărește creșterea performanței sistemelor de educație, încurajarea mobilității 

studenților și a tinerilor profesioniști, precum și facilitarea intrării tinerilor pe piața 

muncii; 

 în acest sens, Comisia Europeană se angajează să promoveze antreprenorialul prin 

programe de mobilitate și să lanseze Youth Employment Framework (EURES). 

 

DEZVOLTARE DURABILĂ 

 O politică industrială pentru era globalizării 

 pornește de la necesitatea îmbunătățirii mediului economic, precum și a ofertei de pe 

piața muncii; 

 are două obiective cheie: - o reglementarea competiției prin eficientizarea legislației anti-

trust; - o promovarea spiritului antreprenorial prin reducerea birocrației legate de 

demararea unei afaceri și susținerea mediului start-up. 
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O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor 

 resursele naturale, precum apa potabilă, aerul nepoluat sau terenul arabil, reprezintă un 

factor fundamental în menținerea unei calități ridicate a vieții, motiv pentru care este 

necesar să limităm exploatarea nejustificată; 

  utilizarea eficientă a resurselor se traduce într-o serie de beneficii economice: 

posibilitatea de a crea noi locuri de muncă și de a crește competitivitatea la nivel 

european. A face mai mult cu mai puțin înseamnă a crea oportunități majore pentru 

companii și angajați, a îmbunătăți productivitatea sau a reduce costurile; 

  inițiativa vine în ajutorilor acestor demersuri, oferind un cadru pentru elaborarea unui 

set de politici și măsuri ce luptă împotriva schimbărilor climatice și susțin utilizarea 

eficientă a resurselor. 

Pentru a măsura progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020, au fost 

stabilite 5 obiective majore la nivelul Uniunii Europene. Acestea sunt transpuse și în obiective 

naționale pentru a reflecta circumstanțele fiecărui stat membru, atingând următoarele aspecte: 

- ocuparea forței de muncă; 

- cercetare și dezvoltare; 

- schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei; 

- Educație; 

- Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale; 

        Pe plan național, s-au demarat o serie politici în vederea implementării acestor obiective. Cu 

toate acestea, în special în domeniul incluziunii sociale sau al investițiilor în cercetare și 

dezvoltare, provocările rămân deschise. 

 

3. Contextul Național  

 

Planul național de dezvoltare este o noțiune specifică politicii europene de coeziune 

economică și socială. Aceasta are ca scop dezvoltarea echilibrată a statelor membre ale Uniunii, 

prin reducerea disparităților de dezvoltare dintre statele membre și este sprijinită, în acest scop de 

instrumentul financiar denumit Fonduri Structurale. 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene începând cu anul 

1997, prin includerea sa în Tratatul de la Maastricht. În anul 2001, Consiliul European de la 
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Goteborg a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, căreia i-a fost adăugată 

o dimensiune externă la Barcelona, în anul 2002. Pe aceleași obiective se axează și Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030.  

În perioada 1997-1999 a fost elaborată pentru prima dată, cu asistenţă din partea 

Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), o Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, 

care a fost definitivată în urma unui număr mare de contribuţii asamblate într-un cadru larg 

participativ şi adoptată ca document oficial al Guvernului României. Deşi impactul acestui 

document asupra politicilor publice la nivel naţional a fost relativ restrâns, el a oferit cadrul 

conceptual şi metodologia de consultare a factorilor interesaţi pentru implementarea cu succes a 

programului Agenda Locală 21 într-un număr de circa 40 municipalităţi şi judeţe. După aderarea 

României la UE, Strategia din 1999 a format obiectul unei raportări interimare către Comisia 

Europeană asupra aplicării obiectivelor dezvoltării durabile, în iulie 2007.  

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României Conform Legii 350/2001 privind 

Amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu modificările și completările ulterioare în 

martie 2016, strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial trebuie 

fundamentate pe Strategia de dezvoltare teritorială a României. Strategia de dezvoltare teritorială 

a României (SDTR), adoptată de către Guvernul României în 05.10.2016, este rezultatul unui 

demers amplu de planificare strategică care transpune în plan teritorial obiectivele și direcțiile de 

dezvoltare ale României pentru orizontul de timp 2035. Scopul documentului strategic este de a 

asigura un cadru integrat de planificare strategică care să orienteze procesele de dezvoltare a 

teritoriului național. Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru 

între nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european 

și global. 

 

4. Contextul Regional de Dezvoltare Durabilă 

 

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor județene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană.  

Aceste regiuni nu au personalitate juridică și nici statut administrativ deși ele devin din ce 

în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 
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Regiunile de dezvoltare coodonează proiecte regionale și au devenit membre ale 

Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de 

dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană.  

 Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 

151/1998, privind dezvoltarea regională în România. România este împărțită în 8 regiuni de 

dezvoltare, numite după poziția geografică în țară, respectiv Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, 

Sud-Est, Sud, Vest, Centru, București și Ilfov. 
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CAPITOLUL IV  

 

 PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI TUDORA 
 

1. LOCALIZARE 

 

 

 
 

Din perspectiva geografică, linia peisajului variază de la lanţurile muntoase împădurite 

din Vest, spre podişurile linei din centru şi apoi către câmpii în Est, cu lacuri, vii şi zone agricole 
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extinse. Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbină în mod 

armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia putând fi folosit 

pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului şi a resurselor umane. 

Judeţul Botoşani este situat în extremitatea nord-estică a ţării noastre, învecinându-se la 

sud cu judeţul Iaşi, la vest cu judeţul Botoşani, la nord cu Ucraina şi la est cu Republica 

Moldova. Are o suprafaţă de 4.986 km2 ceea ce reprezintă 2,1% din suprafaţa ţării.  

Din punct de vedere geografic comuna Tudora este aşezată  în partea de N-E a ţării între: 

 26°30′ – 26°45′ longitudine E, 

 47°20′ – 47°40′ latitudine  N, 

ceea ce corespunde părţii de S-SE a Podişului Sucevei, S-SV judeţului Botoşani, la poalele 

Masivului Dealul Mare în bazinul văii pârâului Pleşu, în cea mai mare parte, dar şi în bazinul 

hidrografic al pârâului Turbata,  aşezare ce-i conferă  particularităţi deosebite sub toate aspectele 

fizice şi economico-geografice. 

Datorită aşezării sale în cadrul celei mai înalte cote a Podişului Moldovei (Masivul 

Dealul Mare-Tudora – 587 m), comuna Tudora cuprinde elemente fizico-geografice specifice 

caracterizate prin îmbinarea peisajului forestier cu cel  de stepă, prezenţa elementelor climatice 

de tranziţie reflectate atât în temperaturi cât mai ales în circulaţia maselor de aer şi precipitaţii. 

Comuna are ca vecini : 

-la N comunele Liteni, corona, Cristeşti; 

-la S comunele Dolhasca şi Sireţel; 

-la V comunele Dolhasca şi Liteni; 

-la E comunele Frumuşica şi Deleni. 

  

Hotarul spre Vest îl face Râul Siret; iar cel dinspre E culmile Hârlăului şi Oneaga; limita 

nordică a comunei se situează pe culmea Piciorul Străchinarului iar cea sudică culmea Comorii. 

Între aceste limite comuna Tudora ocupă o suprafaţă de 73,13 km², şi o populaţie de 

4.994 locuitori (la 1 iulie 2020, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică 

Botoșani), organizate în 1904 locuințe (conform RPL 2011, date furnizate de Direcția Județeană 

de Statistică Botoșani). 
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Teritoriul administrativ al comunei cuprinde mai multe cătune (Turbata, Geamăn, Arini, 

Plugăreni, Capu Codrului, Ruşi, Cornăţel, Vale etc.), şi este străbătut de drumul judeţean D.J. 

208 I ce face legătura între Botoşani şi Paşcani. Faţă de oraşele apropiate comuna este situată la 

32 km de Botoşani şi Paşcani. Faţă de oraşele Suceava şi Fălticeni se găseşte la 40 de km. 
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2. SUPRAFAŢĂ ŞI RELIEF/TERITORIU 

 

 

  

Aspectul general al reliefului este dat de litologia ţinutului precum şi de agenţii modelatori 

externi. Se încadrează în unitatea fizico-geografică a Podişului Sucevei cuprinzând bazinul 

Tudora, înconjurat de dealurile ce alcătuiesc Masivul Dealu Mare şi terasele Siretului. 

Privit de pe Dealu Mare -Tudora ca şi de pe Dealul Găina sau Rediu se observă dispunerea în 

trepte a reliefului de la Lunca Siretului şi urmând uşor până la altitudinea de 275-300 m pentru 

ca apoi să urce brusc la 416 m – Dealul Găina, 470 m – Dealul Pleşuţa, 586 m –Dealul Bobeica, 

593m- Dealul Mare-Tudora. 

Configuraţia generală a reliefului este dată de Valea Siretului cu terasele sale largi şi de 

pantele mari ce caracterizează partea de est a teritoriului comunei. Versanţii prezintă abrupturi de 

40º-60º îndreptate spre N-V sau S-SE fiind o caracteristică a zonei care închide bazinul ca nişte 

pungi ce avansează dinspre Siret (Pleşu, Turbata). 

Altitudinea reliefului variază între 230 m în albia Siretului şi 593 m Dealu Mare-Tudora. 

Trăsăturile caracteristice ale reliefului sunt date de succesiunea culmilor, de aplecarea 

generală a stratelor V-E  care imprimă reliefului aspect monoclinal. Din punct de vedere 

geomorfologic pe teritoriul comunei se întâlnesc următoarele tipuri de relief : 

- relief structural; 

- relief fluvial (de acumulare); 
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- relief fluvio-denudaţional; 

- relief biogen; 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Tudora aparţine Podişului 

Moldovei reprezentat în această zonă, prin subunitatea Dealu Mare şi culoarul Siretului în aval 

de confluenţa râului Suceava. 

Bazinul Pleşu avansează spre est, spre dealurile înalte ca şi cel al râului Turbata sub 

forma unor pungi. 

Evoluţia şi alcătuirea geologică, ca şi întregul ansamblu de condiţii şi factori care ţin de 

domeniul modelării externe, se reflectă în mod clar, în peisajul geografic şi în special în 

morfologia sa. 

 

3. CLIMA 

 

Teritoriul comunei se încadrează în tipul de climă temperat continentală, într-o zonă de 

influenţă directă a climatului continental al Europei de Est, cu nuanţe de ariditate şi a curenţilor 

atmosferici de nord-est şi nord cu mase de aer reci şi umede care pătrund nestingheriţi, întrucât 

în calea lor nu se interpune nici un obstacol introducând uneori, iarna sau vara o nuanţă climatică 

aparte (baltică). 

Influenţele climatului Europei Vestice sunt atenuate de obstacolul care-l reprezintă 

Carpaţii, deşi majoritatea precipitaţiilor sunt opera maselor de aer şi a fronturilor atmosferice 

care se deplasează dinspre vestul şi nord-vestul continentului, care din cauza poluării masive a 

aerului dau naştere la ploi acide în lunile iunie şi iulie, cu efecte negative asupra unor culturi 

(legume, cartofi, pomi fructiferi, în special la pruni, a altor culturi şi asupra pădurii). 

Pe teritoriul comunei se pot individualiza o serie de topoclimate, cum ar fi: al văii 

Siretului, al platourilor şi culmilor interfluviale, de pădure şi de adăpost în partea vestică a 

dealurilor, unde sunt condiţii foarte bune pentru cultura pomilor fructiferi şi a viţei de vie.  

În ultimii ani, din cauza schimbărilor climatice și încălzirii globale s-a observat o ușoară 

creștere a mediei temperaturii și totodata dispariția celor două anotimpuri de tranziție, primăvara 

și toamna. 
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Comuna se încadrează în tipul de climă temperat-continentală, fiind rezultatul atât al 

circulaţiei generale a atmosferei, a celorlalţi factori genetici generali cât şi al factorilor 

climatogeni locali care provoacă numeroase inversiuni termice. 

Circulaţia generală a atmosferei este aceeaşi ca şi a întregii regiuni colinare din N 

Moldovei, masele de aer dinspre V-NV aducând, cu tot obstacolul Carpaţilor, cele mai bogate 

precipitaţii. Masele de aer est Europene sunt caracteristice iarna prin răcire accentuată iar vara 

prin secetă prelungită. 

Factorii locali influenţează în mod deosebit clima aşezării având în vedere atât relieful 

înalt, acoperit cu vegetaţie care modelează temperaturile din timpul verii, cât şi forma de pungă a 

satului unde masele de aer rece, venite dinspre N pe ulucul depresionar al Siretului şi Sucevei, 

persistă vreme mai îndelungată. 

 

 

 

 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 29 din 134 

3. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 

 

 
 

Reţeaua hidrografică cu caracter permanent şi semipermanent are o densitate cu valori 

cuprinse între 0,15-0,6 km / kmp, ca o consecinţă a climatului continental, care îşi spune 

cuvântul mai ales prin intermediul valorilor modeste ale scurgerii lichide specifice şi chiar mai 

ridicate în anii cu o frecvenţă mai ridicată a ploilor, şi a evapotranspiraţiei mai scăzute. 

Din punctul de vedere al alimentării cursurile din această regiune au o alimentare de tip 

pluvial-moderat(72% din scurgerea  superficială provine din ploi, şi aproximativ 18% o 

constituie alimentarea pluvio-nivală  asigurată de topirea zăpezilor). 

Cele mai importanta cursuri ce străbat comuna Tudora sunt: 

Pârâul Pleşu: acesta face parte din bazinul hidrografic al Siretului, are o lungime de 9,5 

km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 38,25 km2. În perioada de secetă, debitul pârâului 

Pleşu scade foarte mult. 

Pârâul Zârna are o vale largă, de 400-500 m cu versanţii afectaţi de intense procese 

deluviale. Este o vale subsecventă, foarte aproape de tipul resecvent care retează stratele 
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geologice monoclinale pe o lungime de 3 km şi confluează cu Pleşul în aval de casele lui V 

Cepoi după ce şi-a adâncit valea la aproape 10 m. 

Pârâul Cornăţel are ca şi Zârna un caracter subsecvent. Este alcătuit din pârâul Fundoaia 

care izvorâte dintr-o zonă mlăştinoasă situată la baza versantului de nord-est al dealurilor 

Cornăţel şi straja. În zona izvoarelor s-a dezvoltat, datorită eroziunii laterale şi proceselor de 

versant o microdepresiune ocupată de păşuni şi fâneţe de calitate redusă. Versanţii sunt afectaţi 

de alunecări de sub care ies numeroase izvoare care alimentează permanent râul. 

Pârâul Racului.Denumirea provine de la numeroşii raci care îşi găsesc adăpost sub 

lespezile de gresie ce căptuşesc albia pârâului. Deşi are un curs torenţial, nu seacă, dovedind 

consistenţa stratelor acvifere din care se alimentează. Bulhacele situate în spatele valurilor de 

alunecare completează cantitatea de apă care se scurge prin secţiunea îngustă a albiei. Având o 

lungime de 1,5 km, cu o diferenţă de nivel de cca. 130 m, acesta îşi sapă ovale care, în unele 

sectoare ajunge la 25-30 m, situaţie pe care o întâlnim şi la pârâul Tisei, pârâul afluent care are 

un profil presărat cu numeroase praguri, unele de peste 10 m, determinate de prezenţa unor 

orizonturi dure alcătuite din gresie calcare oolitice intercalate cu marne şi nisipuri. Pârâul 

Racului confluează cu Pleşu într-o mică depresiune situată la baza culmei Dealului. Ţăruş la o 

altitudine de 320 m. 

Pârâul Popii este al doilea afluent ca lungime pe stânga, având un traseu de 3 km. Îşi are 

izvoarele în deluviile de alunecare de pe versantul nordic al D. Mare. Străbate ca pârâul Racului 

o zonă împădurită având o vale destul de largă, în unele porţiuni afectată de alunecări sau 

parazitată de conuri de dejecţie, aşa cum este cel din poiana de la Bordeiul de pândă. 

Cel mai important afluent al Pleşului este pârâul Pietrosu. Denumirea vine de la faptul că 

albia este pavată cu pietre (fragmente de gresii şi calcare) dizlocate din stratele geologice. Are o 

lungime de peste 5 km, porţiune în care valea are două aspecte distincte. În cursul superior este 

adâncă de peste 50 m, îngustă şi cu pereţii abrupţi. În cursul mijlociu, situat în zona înşeuării de 

la Căbăniţă, valea este largă, terasele având o dezvoltare de 200-250 m. După acest sector ce se 

desfăşoară pe aproximativ 700 m, capătă, până la confluenţă aspectul din cursul său superior dar 

mai atenuat. 
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Îşi are izvoarele în stratele de pe versantul de NV al D. Trei Pietre şi cel de nord al 

Dealului Mare. Confluează cu Pleşul la cca. 300 m în aval de pârâul Popii şi cca. 100 m în 

amonte de confluenţa pârâului Zârna, zonă pe care am numi-o o mică piaţă de adunare a apelor. 

În afara acestor cursuri de apă pe care le primeşte Pleşul mai trebuie amintit pârâul Capu 

Codrului cu o vale cu caracter torenţial care izvorăşte din deluviile de alunecare prezente pe 

abruptul cuestiform din vestul D. Huci, în zona numită Capu Codrului de unde-i vine şi numele. 

Valea este bine schiţată doar în cursul său inferior, în apropierea zonei de confluenţă când 

străbate terasa de 10-12 m a Pleşului pe care şi-a adâncit-o la peste 7 m. Confluenţa se află la 100 

m în amonte de podul de la Surugiu. 

Pârâul Turbata face parte din bazinul hidrografic al Siretului. Îşi are izvoarele în versantul 

vestic al D. Trei Pietre, extremitatea estică a Culmii Comorii, şi îşi desfăşoară bazinul în partea 

de sud a satului denumită Turbata, pe o lungime de aproximativ 4,5 km. 
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5.  VEGETAŢIA ŞI  FAUNA 

  

Vegetaţia spontană 

Având în vedere factorii care contribuie la răspândirea vegetaţiei; aşezarea geografică a 

localităţii în zona dealurilor înalte de pe stânga Siretului, zonă ce aparţine Podişului Sucevei, 

relieful dispus în trepte de la est spre vest, clima temperat-continentală, localitatea Tudora este 

situată din punct de vedere biogeografic la interferenţa provinciilor dacică şi ponto-sarmatică. 

Pe teritoriul localităţii deosebim două categorii de vegetaţie : spontană-lemnoasă şi 

ierboasă. 

  

 

Pădurea  

Vegetaţia spontană lemnoasă din teritoriul studiat este alcătuită din pădurile de gorun, 

stejar şi fag care acoperă cea mai mare parte a bazinului superior al pârâului Pleşu, şi al bazinului 

pârâului Turbata. 
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În ultimele secole au fost defrişate peste 1000 de ha de pădure fapt determinat de 

necesităţile de ordin economic (mărirea suprafeţelor arabile, a celor de păşune şi fânaţ) care au 

dus la transformarea versanţilor cu pante mari în terenuri neproductive sau slab productive. 

Pădurea prezintă două subzone, respectiv, stejar şi fag şi subzona fagului caracteristică 

dealurilor înalte (D. Mare, Bobeica, Pleşu ş.a.) unde uneori acesta se întâlneşte în stare pură. 

Tăierile efectuate în ultimii 30 de ani au determinat unele schimbări în structura 

arboretelor, în sensul că au fost aclimatizate specii de mare valoare economică cum ar fi : 

molidul, pinul, laricea ş.a. 

Pădurile acestor locuri sunt alcătuite din stejar pedunculat, gorun cu care se asociază 

carpenul, teiul pucios, teiul argintiu, frasinul, arţarul, jugastrul, speciile de ulm. Apar de 

asemenea mărul pădureţ, părul pădureţ, cireşul etc. 

În această compoziţie floristică variată îşi face simţită prezenţa tot mai mult pe măsură ce 

altitudinea creşte fagul care în unele zone ajunge în stare pură. 

Acolo unde pădurea este mai luminoasă îşi fac apariţia arbuştii : alunul, cornul, călinul, 

lemnul râios, porumbarul, măceşul, sângerul, lemnul câinesc, păducelul, murul, socul etc. 

La acestea se adaugă şi o bogată floră ierboasă din care amintim pe cele mai 

semnificative : floarea paştelui, ferigi, laptele câinelui, mierea ursului, pecetea lui Solomon, 

pochivnicul, rogozul de pădure, firuţa de pădure, urzica moartă precum şi efemeridele de 

primăvară – ghiocelul, viorele, toporaşi, brebenei, lăcrămioare ş.a. care alcătuiesc flora de mull 

din pădurea localităţii. 

În mediul de pădure se dezvoltă şi diverse specii de ciuperci, multe din ele fiind 

comestibile, ca de exemplu : zbârciogii, hribii, gălbiorii, râşcovii, iuţarii, ghebele ş.a. 

În poienele pădurii se află o floră ierboasă alcătuită mai ales din graminee din care 

menţionăm : Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Koeleria maerantha iar dintre dicotiledonate 

sunt prezente sunt prezente Trifolium campestre, Trifolium repens, Medicago lupulina, Vicea 

eraceae, Primula officinalis ş.a.  
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Pajiştile 

Ocupă suprafeţe întinse (peste 1000 ha) atât pe platourile despădurite în scopul 

transformării pădurii în păşune, respectiv Bolohani şi Trei Pietre cât şi pe versanţi. 

Datorită păşunatului uneori excesiv şi fără măsuri de regenerare şi ameliorare, în parte, 

acestea sunt degradate, exemplu – păşunea Rediu, păşunea Capu Codrului etc. 

Dintre graminee se întâlnesc : păiuşul, firuţa, golomăţul, obsiga, firuţa de stepă, pirul 

gros, coada vulpii etc. 

Amintim şi leguminoasele care împreună cu gramineele formează aproape întreaga 

compoziţie floristică a păşunilor şi fâneţelor : trifoiul alb, trifoiul roşu, lucerna galbenă, sulfina, 

măzărichea ş.a. Între plantele ierboase am mai determinat : scaiul dracului, pălămidă, 

lumânărica, talpa gâştii, cimbrişorul, cârcelul, zâzania, peliniţa, laptele câinelui, coada şoricelului 

etc. 
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Vegetaţia intrazonală 

În afara asociaţiilor vegetale prezentate mai întâlnim şi o vegetaţie intrazonală care 

corespunde luncii Siretului, luncii Pleşului cât şi unor versanţi, îndeosebi cei afectaţi de alunecări 

şi chiar unele platouri. 

În cadrul acestei vegetaţii distingem : 

Vegetaţia luncilor  alcătuită din esenţe lemnoase slabe ca : plopul alb, plopul negru, 

răchita albă, salcia, salcia căprească, arinul, şi cu ierburi ca : stuf, papură, menta broaştei, pipirig, 

rogoz, piciorul cocoşului de baltă  ş.a. 

În perioada după 1960, vegetaţia luncilor şi zăvoaielor a fost înlocuiră cu plantaţii de plop 

euroamerican care au schimbat aspectul pitoresc, liber şi sălbatec ,apărând peisajul sobru, 

ordonat  şi sever. 

Vegetaţia de mlaştini (palustră)   apare pe areale mici  pe întregul  teritoriu. Vegetaţia 

este alcătuită din plante higrofile  cum ar fi: rogozul, pipirigul, papura, stuful ,la care se adaugă 

răchitanul, săgeata apei, stânjenelul de baltă precum şi plante hidrofile dintre care menţionăm: 

iarba broaştei, otrăţelul, cosorul,  broscăriţa, lintiţa ş.a. 

Vegetaţia palustră ocupă suprafeţe mai restrânse în prezent ca urmare a lucrărilor 

hidroameliorative efectuate în anii  1980-1990 pe terasele inferioare ale Siretului, prin desecarea 

unor bălţi şi introducerea  acestor suprafeţe în circuitul agricol.  Trebuie amintit că, pe alocuri 

apare şi o vegetaţie de sărături(halofilă). 

In acelaşi timp, unele acţiuni antropice, mai ales păşunatul au dus la deteriorarea unor 

arborete, creând  poteci, consumul lăstarilor tineri  şi au determinat condiţii improprii pentru 

regenerarea naturală a pădurii. Toate acestea au afectat serios echilibrul natural fapt ce a 

determinat  plantarea  unor arbori valoroşi, lucrări de întreţinere şi exploatare raţională, 

tratamente contra dăunătorilor ş.a. 

Pajiştile şi fâneţele care ocupă aprox. 15 % sunt  situate pe terenuri în pantă expuse 

eroziunii şi degradate în cea mai mare parte. Neexecutarea  unor lucrări de  întreţinere, modul 

iraţional de exploatare au condus la degradarea accentuată, reducerea numărului de specii 

valoroase, apariţia şi dezvoltarea plantelor ruderale şi a celor toxice. 

Compoziţia floristică a pajiştilor este de aprox. 60% graminee, 10 % leguminoase, 10 % 

alte specii  şi cca. 20% specii de buruieni dăunătoare animalelor. Le vom indica pe cele mai 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 36 din 134 

dăunătoare întrucât se impun măsuri pentru stârpirea sau reducerea lor deoarece plantele toxice 

conţin alcaloizi, saponine, taninuri, uleiuri eterice dăunătoare animalelor iar cele ruderale 

sunt  nefurajere sau slab furajere. 

Principalele plante toxice sunt: mătrăguna, cucuta, coada calului, piciorul cocoşului, 

floarea paştelui, ciumăfaia,  măsălariţa,  dalacul, stânjenelul, săpunariţa, pelinul, pojarniţa, 

măcrişul, laptele câinelui, bozul etc. 

Plantele ruderale mai des întâlnite sunt: păpădia, pălămida, brusturele, lumânărica, 

morcovul sălbatec, scaiul, nalba, traista ciobanului, turiţa, urzica, urzica moartă etc. 

  

Fauna 

Deşi cu o mobilitate mai mare, fauna se corelează cu vegetaţia care îi este suport de viaţă 

şi adăpost. Se deosebeşte astfel, o faună proprie zonei de pădure  şi o faună de silvostepă. 

Fauna de pădure  a cunoscut modificări, datorită, pe de o parte vânatului care a 

determinat reducerea sau chiar dispariţia unor specii cum ar fi lupul, pe de altă parte a măsurilor 

protecţioniste care au condus la formarea unor populaţii numeroase la unele specii. Dintre 

mamifere sunt bine reprezentate căpriorul, mistreţul, vulpea. Ultima fiind în număr tor mai redus 

datorită vânatului brutal. Se mai semnalează pisica sălbatecă iar dintre mustelide nevăstuica şi 

dihorul. Iepurele devine tot mai rar datorită atât vânatului cât  şi folosirii substanţelor toxice  în 

agricultură în perioada înmulţirii. 

Alte rozătoare caracteristice sunt: şoarecele de pădure, veveriţa, hârciogul etc. In ultima 

perioadă este semnalată prezenţa cerbului carpatin, colonizat în scopul sporirii potenţialului 

cinegetic. 

Dintre speciile de păsări cităm: ciocănitoarea, cucuveaua, buha, mierla, gaiţa, mai rar 

piţigoiul şi pitulicea, cinteza ,sticletele, botgrosul, scatiul, privighetoarea, ciocârlia, ciocârlanul, 

guguştiucul – care în ultimii ani aproape a dispărut. Dintre corvidee amintim, coţofana, cioara, 

stăncuţa. Rareori apar răpitoarele de zi.  Apar cu frecvenţă mare cucul, vrabia, rândunica, 

lăstunul ş.a. 

Reptilele sunt puţin numeroase. Mai caracteristice sunt 

 şarpele de pădure, năpârca, guşterul şi diferite specii de şopârle. 
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Amfibienii sunt destul de numeroşi în ochiurile de baltă şi în mlaştinile din pădure. Se 

întâlnesc buhaiul de baltă, broasca roşie de pădure, salamandra şi brotăcelul. 

Deosebit de bogată este fauna de frunzar(litiera) reprezentată prin gasteropode, 

miriapode,  furnici,  cu o importanţă deosebită în igiena pădurii. 

Fauna de silvostepă   este reprezentată de  popândău, căţelul pământului, hârciog, 

şoarecele de câmp. Se mai întâlneşte vulpea, iepurele de câmp, ariciul şi o serie de mustelide. 

Păsările sunt bine reprezentate, caracteristice fiind pitpalacul şi potârnichea. In 

ultima  perioadă s-au  înmulţit foarte mult cioara şi vrabia. 

Dintre reptile, mai frecvente sunt şopârlele iar dintre batracieni broasca râioasă, broasca 

de lac, buhaiul de baltă şi mai rar broasca ţestoasă. 

La acestea se adaugă numeroase specii de insecte(cosaş greier ,lăcuste etc). 

Fauna acvatică  este  mai săracă şi mult modificată  datorită restrângerii suprafeţei 

lacurilor, poluării accentuate a râului Siret şi a Pleşului ş.a. 

Mai reprezentative sunt şobolanul de apă şi bizamul. In Luncă se  întâlnesc în timpul 

primăverii  şi toamnei, dar şi permanent specii de raţe şi gâşte sălbatice precum şi lişiţa, cârstelul 

de baltă, sitarul. 

Primăvara şi tomna şi mai rar vara se întâlneşte barza albă. 

Ihtiofauna este mai slab reprezentată. În apele pârâului Pleşu şi afluenţilor săi predomină 

porcuşorul comun, scobarul şi svârluga ş.a. 

În apele Siretului şi ale lacurilor din lunca sa se întâlnesc crapul, ştiuca, carasul, cosacul, 

svârluga, mreana, cleanul, chişcarul, obletele etc. 

La nivelul județului Botoșani au fost nominalizate, conform Raportului privind starea 

mediului în regiunea Nord-Est în anul 2014, 103 elemente de faună de interes comunitar și 49 de 

interes național, care beneficiază de un regim special de ocrotire, însă cele mai multe dintre 

acestea trăiesc în habitate naturale relativ îndepărtate de municipiul Botoșani (de ex. în Lunca 

Prutului, Turbăria de la Dersca, Pădurea Tudora, etc.). De asemenea, au fost identificate 11 

specii de plante de interes comunitar și 37 de interes național.  
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6. PROTECŢIA MEDIULUI 

 

Calitatea aerului 

        Sursele de poluare a aerului sunt naturale (procesele fiziologice ale omului şi 

animalelor, pulberile de sol, substanţele organice şi anorganice, radioactivitatea datorată 

emisiilor de roci sau de origine cosmică, incendierea maselor vegetale, descompunerea materiilor 

organice vegetale şi animale) sau antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto şi 

feroviar, industria alimentară, depozitarea şi conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului, 

activitatea agricolă şi zootehnică). 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani monitorizează factorul de mediu aer 

efectuând determinări lunare la pulberi sedimentabile. Sursele de poluare cu pulberi 

sedimentabile sunt în general aceleaşi cu cele pentru pulberi în suspensie: arderea combustibililor 

solizi, traficul rutier, activităţi economice. Nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor maxime 

admisibile pentru acest poluant. 

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental, reprezentate 

prin următoarele activităţi umane: 

- procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor social-economice cu 

cărbuni, produse petroliere, lemne, care generează gaze şi pulberi specifice, fum, funingine; 

- circulaţia şi transporturile rutiere, care generează prin sursele mobile gaze de 

eşapament, pulberi, zgomot. 

- sisteme necorespunzătoare de colectare şi de depozitare a deşeurilor. 

Efectele poluării aerului se manifestă, atât asupra omului cât şi asupra celorlalţi factori de 

mediu. De asemenea, poluarea aerului creează senzaţia de disconfort, prin mirosuri dezagreabile, 

străzi şi vegetaţie prăfuită, zgomote supărătoare. 

 

Calitatea solului 

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi suport al întregii 

activităţi umane, este influenţat puternic de acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a 

unor fenomene naturale. Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor şi tehnologiei 

de cultivare a solurilor), chimice (utilizarea îngrăşămintelor, pesticidelor, erbicidelor), biologice 
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(nerespectarea concentraţiei de reziduuri, dejecţii solide şi lichide aplicate) şi poluarea 

radioactivă din aer. 

Principalele activităţi şi fenomene care influenţează negativ solul pe teritoriul oraşului 

Săveni sunt reprezentate prin: 

• Depuneri întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd de la populaţie; 

• Deşeurile şi reziduurile provenite din agricultură; 

• Aerosolii încărcaţi cu diferite substanţe poluante; 

• Administrarea incorectă a substanţelor chimice fertilizante şi pentru combaterea 

dăunătorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor în sol; în ultimii ani folosirea 

acestor substanţe în agricultură s-a redus mult; 

• Poluarea aerului cu pulberi şi gaze. 

Dejecţiile zootehnice sunt foarte bogate în elemente fertilizante, dar conţin alături de 

materia organică biodegradabilă şi de substanţe nutritive, unele metale grele cum ar fi cupru şi 

zincul introduse în alimentaţia animalelor. Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut 

resimţit la distanţe mari, impun aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe terenurile agricole moderat 

şi după ce au fost compostate în condiţii controlate, deoarece în cantităţi prea mari există riscul 

poluării solului prin faptul că plantele nu pot absorbi întreaga cantitate de fertilizanţi. 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor 

pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul Botosani este cuprins în anexa 

acestui ordin cu 76 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Comuna 

Tudora se încadrează și ea în această listă. 

Depunerile necorespunzătoare de deşeuri provenite din gospodării şi din agricultură 

ocupă neraţional şi nejustificat terenurile. Deşeurile menajere sunt depozitate uneori pe terenuri 

sensibile (în apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane). Depozitele nu sunt 

amenajate corespunzător pentru protecţia mediului, depozitarea deşeurilor fiind necontrolată, 

deschisă, fără suprafaţă de nivelare, conducând la poluarea solurilor din zonele respective. 

Deşeurile sunt depozitate neselectiv, fiind depuse la întâmplare pe toată suprafaţa 

spaţiului alocat, iar fracţiunile mai uşoare sunt răspândite prin antrenarea eoliană pe o suprafaţă 

apreciabilă în jurul acestora. 
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Deşeurile menajere pot fi surse de contaminare a mediului cu diverşi germeni microbieni, 

gaze rezultate din descompunere, cu miros respingător (amoniac, hidrogen sulfurat şi altele), şi a 

solului prin infiltraţiile care ar trebui colectate şi epurate înainte de a fi evacuate. 

Poluarea aerului cu pulberi şi gaze reprezintă o cauză de impurificare a solurilor în mod 

indirect, prin depunerea pulberilor şi gazelor eliminate iniţial în atmosferă. 

Fenomenele fizice care afectează solurile determinând degradarea lor, sunt reprezentate 

prin alunecări de teren, eroziuni, exces de umiditate, salinizări, compactări. Aceste fenomene se 

produc datorită unor condiţii naturale care acţionează în interdependenţă: apele subterane, 

pantele şi energia reliefului, substratul geologic, regimul pluvial, caracterul argilos al terenurilor 

de luncă, gradul de acoperire cu vegetaţie ş.a. Acestora li se adaugă influenţele unor activităţi 

antropice vechi (desţeleniri, defrişări, agrotehnici înapoiate, exploatări de roci utile) sau mai noi 

(neîntreţinerea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, agrotehnici improprii terenurilor în pantă, 

desţelenirea unor versanţi predispuşi alunecărilor şi eroziunilor). 

 

În funcţie de natura problemelor care afectează solul, se disting zone cu: 

• soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în zona joasă de şes; 

• soluri degradate de alunecări de teren şi eroziuni torenţiale, localizate pe versanţii cu 

pante mari şi medii; 

• soluri degradate prin eroziune de suprafaţă, localizate pe versanţii cu înclinări ce 

depăşesc 5%. 

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului 

lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Cele mai grave 

efecte asupra solurilor sunt generate de fenomene de degradare care determină scăderea 

potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări ale modului de folosinţă. 

 

Radioactivitatea mediului 

Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost 

înfiinţată în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale 

privind radioprotecţia mediului. 
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La nivelul anului 2018, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor 

pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul 

Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM. 

7. INFRASTRUCTURĂ 

 

 Alimentare cu apă potabilă 

            Accesul la apa potabilă reprezintă o nevoie elementară a omului, calitatea vieţii fiind grav 

afectată de absenţa acesteia. 

 Reţeaua publică pentru alimentarea cu apă, denumită şi reţeaua de distribuţie, reprezintă 

partea din sistemul public de alimentare cu apă alcătuită din conducte, armuri şi construcţii anexe 

care asigură distribuţia apei tuturor utilizatorilor. 

Reţeua publică de alimentare cu apă este amplasată de regulă pe domeniul public. În 

cazul în care condiţiile tehnico- economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu 

apă poate fi amplasată, cu acordul deţinătorilor, pe terenuri private . 

Racordarea la reţeaua de apă potabilă, cât şi la canalizare reprezintă o necesitate pentru 

întraga populaţie. Astfel, este stimulată dezvoltarea durabilă ceea ce duce la o creştere a nivelului 

de trai. 

În comună nu există reţea de distribuţie a apei. Alimentarea cu apă se realizează din 

fântâni, dintre care o mare parte conţin apă nepotabilă, cu concentraţii mai mare decât cele 

admise pentru nitraţi, nitriţi, alţi compuşi chimici cu grad de toxicitate sau care conduc la 

formarea apei dure.  

În prezent este în implementare un proiect de instalare a rețelei de apă potabilă care, însă 

nu va deservi întreaga populație a comunei ci doar pe cei care locuiesc la străzile principale. În 

concluzie, acest proiect nu va avea o eficiență maximă din punct de vedere al scopului final, 

acela ca fiecare gospodărie să fie racordată la rețeaua de apă. În situația în care și străzile 

secundare se vor racorda la rețeaua principală, se va ajunge la un alt impediment și anume acela 

că debitul de apa de pe rețeaua principală nu va fi suficient pentru rețeaua secundară. 

În concluzie, vor trebui găsite soluții de a realiza toate proiectele în concordanță cu 

potențialii beneficiari. 
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În perioada 2000-2010 doar 2% din totalul gospodăriilor aveau baie cu toaletă în locuință, 

odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, nivelul de trai a crescut și s-a observat 

creșterea procentului locuințelor dotate cu baie proprie de până la 15-20%. Totuși, raportându-ne 

la media europeană putem spune că acest procent se situează mult sub aceasta. 

 

 Canalizare menajeră şi pluvială  

     Reţeaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale 

colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură 

preluarea, evacuarea şi transportul apelor uzate. De menţionat este faptul că existenţa unui sistem 

de canalizare condiţionează calitatea mediului înconjurător şi împlicit ca vieţii. 

Nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi pluviale, singurele alternative realizate 

fiind puţine şanţuri de scurgere a apei, dar acestea sunt netaluzate şi nebetonate cu rol în 

protecţia drumurilor.  

 

 Agent termic 

Nu există nici o sursă de producere a agentului termic în sistem centralizat şi nici reţea de 

distribuţie, locuinţele fiind încălzite cu combustibil solid (lemn) şi aparate electrice. Au fost 

montate centrale termice  la şcolile din comună.  

 Au fost elaborate mai multe acte normative în ceea ce priveste alocarea fondurilor 

disponibile pentru implementarea unor astfel de investiții precum şi normele metodologice de 

aplicare. Racordarea unui număr cât mai mare de locuințe la rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale va duce la scăderea cererii pentru lemn de foc ceeace va avea un impact pozitiv asupra 

mediului. 

 

 Infrastructură rutieră 

 

Este un element central într-un sistem de transport rutier. Acesta poate fi definită ca fiind 

alcătuită din facilităţile, serviciile şi instalaţiile de bază necesare pentru funcţionarea 

transportului de autostrăzi, şosele şi străzi.  
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Infrastructura rutieră este un domeniu vast şi include utilizarea terenului şi planificarea 

reţelei, (re)construcţia şi proiectarea secţiunilor de drum şi a intersecţiilor, semnalizarea şi 

marcajele, menţinerea şi, în egală măsură, proceduri de asigurarea a calităţii cum ar fi auditurile, 

analizele de impact şi inspecţiile privind siguranţa. 

Situaţia actuală a României indică faptul că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de 

bază şi servicii în zonele rurale.  

Lungimea drumurilor publice este de 55,08 km, din care drumuri modernizate doar 6,3 km, 

majoritatea fiind pietruite 45,66 km, dar mai există şi drumuri de pământ 3,12 km. 

Străzile principale au şanţuri laterale pentru evacuarea apei pluviale, nu întotdeauna bine 

întreţinute pentru a fi eficiente. Străzile din intravilan nu au trotuare, cu mici excepţii, nu sunt 

iluminate şi nu au nici locuri de parcare amenajate, parcarea făcându-se pe carosabil. 

Se poate constata starea deficitară a reţelei stradale prin lipsa infrastructurii de circulaţie şi 

trafic, precum şi inadecvarea acesteia la caracteristicile terenului. 

Comuna Tudora este străbătută de drumul judeţean DJ 208 (13 km) pe direcţia Nord - Sud, 

asigurând legătura cu oraşele Paşcani (32 KM) şi Botoşani (32 KM) şi indirect către Suceava 

(33 km) şi Fălticeni (45 km). 

Singura arteră asfaltată este DJ 208 plus 1 km DC 55 (şi acest drum comunal face legătura 

cu Botoşani, însă este foarte puţin folosit datorită neamenajării corespunzătoare – alunecări de 

teren în zona Straja). 

Drumul judeţean 208, ce străbate localitatea Tudora, nu face parte, deocamdată, din lista 

tronsoanelor ce vor fi modernizate datorită apartenenţei la culoarele de transport europene. 

 

              2.Calea ferată.  

      Comuna nu beneficiază de reţea de transport feroviar, cea mai apropiată gară fiind în oraş 

Liteni, la o distanţă de cca. 14 km de centrul comunei. 

Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere, orașul Liteni este străbătut de: 

- drumul judeţean DJ 208A: Suceava (DN 29A) – Ipoteşti – Luncuşoara – Ruşii 

Mănăstioara – Udeşti – Chilişeni – Ştirbăt – Liteni – Corni – Poiana – Dolhasca (DJ 208); 

- drumul judeţean DJ 208C: DN 28 (Limita Jud. Botoşani) – Vercicani – Liteni – Valea 

Glodului – Vulturești – Hârtop; 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 44 din 134 

Orașul Liteni dispune de infrastructură feroviară, prin gara orașului trecând 20 de trenuri 

Regio, având următoarele rute: 

-  R – 5501, 5503 – Paşcani – Dolhasca – Vereşti – Suceava – Suceava Nord; 

-  R – 5502, 5504, 5505, 5506, 5508 – Suceava Nord – Suceava – Vereşti – Dolhasca – 

Paşcani; 

-  R – 5601, 5603 – Iaşi – Podu Iloaiei – Paşcani – Dolhasca – Vereşti – Suceava – 

Suceava Nord; 

-  R – 5442, 5441, 5443 - Suceava Nord – Suceava – Vereşti – Dolhasca – Paşcani – 

Roman – Bacău; 

- R – 5604, 5606, 5605, 5602, 5608, 5610 – Iaşi – Suceava Nord – Suceava – Vereşti – 

Dolhasca – Paşcani – Podu Iloaiei – Iaşi; 

-  R – 5421, 5423 – Adjud – Bacău – Roman – Paşcani – Dolhasca – Vereşti – Suceava 

– Suceava Nord. 

 

3.Transportul în comun.  

       Nu există operatori de transport în public local care să deservească locuitorii din comună. 

Trasee care leagă centrul administrativ al comunei de municipiul reşedinţă de judeţ şi alte 

comune învecinate sunt asigurate de SC Lorion SRL, firma cu vastă experienţă în domeniul 

transportului de persoane judetean, national si chiar international. Majoritatea angajatilor firmei 

de transport sunt locuitori ai comunei Tudora. 

 

4.Energie electrică 

Comuna este electrificată 100%, lungimea totală a reţelei electrice este de 55,08 km pe 

total comună. Nu există surse alternative de energie eoliană. Sistemul de iluminat public este 

asigurat de către primărie prin compartimentul de gospodărire comunală. Au fost amplasate cca. 

790 de corpuri de iluminat din care 760 lămpi cu tehnologie LED cu consum redus și 30 lampi ce 

folosește lumină incandescentă. Totuși, există un număr de 510 stâlpi care nu au montat lampă. 

În ceea ce priveşte iluminatul public, acesta ocupă un loc deosebit în societate datorită 

implicaţiilor pe care le are în viaţa cotidiană şi are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia 
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în siguranţă pe timp de noapte a vehiculelor şi pietonilor, cât şi asigurarea unui mediu ambiant 

corespunzător în orele de timp fară lumină naturală. 

Potrivit datelor furnizate de către Primăria Tudora, iluminatul public din teritoriu este 

asigurat cu ajutorul a aproximativ 1300 stâlpi, cu o stare de funcţionare bună. 

Reţeaua de asigurare a energiei electrice din comuna Tudora are o vechime de peste 50 de 

ani, aceasta nerespectând valorile calitative impuse de standardele europene în vigoare. Ca 

urmare a uzurii fizice se produc defectări dese, cauzând disconfort cetățenilor în special în 

condiții meteo nefavorabile (ninsori abundente, ploi, vânt puternic). Astfel, având în vedere 

vechimea rețelei publice de energie electrică este necesară realizarea unor investiții care să 

vizeze modernizarea și extinderea acesteia în conformitate cu standardele europene. 

Luând în considerare perspectivele de dezvoltare ale comunei Tudora din punct de vedere 

social și economic, extinderea rețelelor electrice și redimensionarea echipamentelor specifice 

reprezintă un factor important în vederea susținerii creșterii consumului de energie electrică. 

Autorităţile locale pot utiliza surse alternative de energie pentru iluminatul public, respectiv 

panouri fotovoltaice, panouri solare, fiind realizate astfel economii la bugetul public şi protejate 

resursele epuizabile. 

 

5. Reţele de comunicare 

În prezent, infrastructura de comunicații reprezintă un element semnificativ pentru 

dezvoltarea locală și desfășurarea eficientă a activităților socio-economice. Astfel, facilitarea 

accesului la informație contribuie în mod pozitiv la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. 

Serviciile poştale sunt asigurate de către CN POŞTA ROMÂNĂ S.A., aceasta 

desfăşurându-și activitatea într-un singur sediu în localitatea Tudora. 

În ceea ce priveşte serviciile de comunicaţii, în comună există  abonamente la reţeaua de 

telefonie fixă Telekom, abonaţi la radio şi abonaţi la TV. Menţionăm că există conexiune TV atât 

prin cablu cât şi prin montarea de antene satelit proprii. Numărul de abonaţi la serviciul telefonic 

este de 439, abonaţi la serviciul TV este de 820/518 şi radio, 1820. 

Numărul persoanelor care sunt abonate la diferite reţele de telefonie mobilă este în 

continuă creştere, având în vedere nevoia din ce în ce mai mare de comunicare atât cu membrii  

familiei plecaţi din comună, cât şi cu diferiţi parteneri sociali.  
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În ceea ce privește conexiunea la rețeaua de internet situația se prezintă astfel: 

 

Evoluția permanentă a serviciilor informaționale reprezintă o necesitate din ce în ce mai 

stringentă a reducerii decalajului existent în comuna Tudora cu privire la furnizarea serviciilor 

IT&C de calitate. Astfel, sunt necesare realizarea de investiții continue din fonduri proprii sau 

prin utilizarea de fonduri nerambursabile europene în vederea dezvoltării și extinderii 

infrastructurii de comunicații prin facilitarea accesului tuturor locuitorilor la servicii de calitate. 

- Toate unitățile școlare sunt racordate la rețeaua de internet de mare viteză și dispun de 2 

laboratoare de infomatică dotate cu un număr de 42 de calculatoare; 

- Toate instituțiile care își desfășoară activitatea în diferite domenii (Primărie, dispensare 

medicale, farmacii etc. ) sunt conectate la rețeaua de internet; 

Situația copiilor înscriși la unitățile de învățământ din comuna Tudora se prezintă astfel: 

- 92 copii înscriși la grădiniță,  

- 270 de copii înscriși în clasele pregătitoare-IV,  

 -201 de copii înscriși în clasa a V-a - VIII-a. 

 

Din situațiile efectuate de Inspectoratul Școlar Botoșani în colaborare cu unitățile școlare din 

Comuna Tudora a rezultat că din totalul elevilor de 1186 elevi 890 elevi dispun de tehnică 

informatică pentru a desfășura cursurile online, respectiv, tabletă, laptop, calculator, smartphone. 

 

8.   URBANISM 

 

Serviciile publice de gospodărie comunală  reprezintă ansamblul activităţilor şi acţiunilor 

de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea Administraţiei Publice Locale, având 

drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură: alimentarea cu apă, 

canalizarea, salubrizarea localităţilor, alimentarea cu energie termică produsă centralizat, 

alimentarea cu gaze naturale, administrarea domeniului public. 

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de 

îmbunătăţirea infrastructurii rurale exixtente şi a serviciilor de bază. 

 Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care 

menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din România şi care, cu atât mai 
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mult, reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării socio- economice a zonelor 

de bază. 

Pentru diminuarea decalajelor care persistă încă între mediul rural şi cel urban şi pentru 

crearea unor condiţii decente de viaţă la nivelul populaţiei rurale, sunt necesare realizarea de 

investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază a spaţiului rural. 

Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru 

a asigura condiţii de sănătate, protecţie mediului, accesibilitate şi în general, condiţii optime de 

trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei economii rurale. 

Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu 

apă şi infrastructura de canalizare) a fost susţinută din fonduri naţionale şi europene, este încă 

subdezvoltată împiedicând creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. 

În perioada următoare, cu ajutorul fondurilor europene, se doreşte îmbunătăţirea 

infrastructurii de apă-canal, astfel comuna datorită proximității de municipiul reședință de județ 

va fi atractiv pentru persoanele care vor să scape de poluarea și zgomotul orașului. 

În ceea ce priveşte numărul de locuinţe construite după anul 2016, se remarcă 

următoarele aspecte: 

Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

Primăria Tudora* 21 33 26 34 20 

*Date furnizate de Primăria comunei Tudora * 

 

Numărul de autorizaţii de construire între anii 2016 şi 2020 a fost de 134. 

Starea urbanistică actuală a comunei Tudora se poate caracteriza astfel: 

- asigurarea condiţiilor urbanistice pentru construire prin aplicarea Planului urbanistic general 

existent  din anul 2015;  

- primarul şi reprezentanţii acestuia exercită controlul aplicării prevederilor legale în domeniul 

amenajării teritoriului, îmbunătăţirea confortului şi funcţionalităţii clădirilor, cu precizarea 

zonelor rezidenţiale, a celor destinate activităţilor economice şi de agrement; 

- realizarea unor finisaje de calitate inferioară, mai puţin durabile atât pentru construcţiile de 

locuinţe cât şi pentru alte categorii de construcţii – anexe. 
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9. SALUBRIZARE 

 

Administrația publică locală de la nivelul comunei Tudora joacă un rol important în 

asigurarea implementării la nivel local a obligațiilor privind gestionarea deșeurilor, asumate de 

România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană 

În comună  există pubele de gunoi şi containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor.     

Deşeurile provenite de la animale sunt reutilizate ca îngrăşăminte naturale, deşeurile manajere 

solide sunt colectate la rampele de gunoi şi apoi transportate la unitatea de depozitare din 

comuna Stăuceni, județul Botoșani. 

Pe raza comunei Tudora nu a fost semnalată existenţa unor cazuri de apariţie a deşeurilor cu 

grad de toxicitate sau a materialelor radioactive. 

 

10. FACTORI DE MEDIU 

 

Capitalul natural reprezentat de ecosisteme naturale şi seminaturale asigură resursele şi 

serviciile care stau la baza dezvoltării socio-economice. Valorile biodiversităţii formează 

patrimoniul natural care trebuie folosit de generaţiile actuale fără a periclita şansa generaţiilor 

viitoare de a se bucura de aceleaşi condiţii de viaţă. O modalitate de a conserva patrimoniul 

natural european este de a crea o reţea de arii naturale protejate, reprezentativă pentru 

diversitatea speciilor şi habitatele care trebuie protejate.  

Cu privire la starea mediului ambiant este necesar să prezentăm succint, situaţia din 

comună. Comuna  reprezintă o zonă puţin dezvoltată economic, motiv pentru care factorii 

poluanţi sunt resimţiţi în mică măsură. Totuşi, în perioada următoare, prin dezvoltarea 

activităţilor cu caracter economic şi creşterea consumului casnic apare necesitatea construirii 

unui sistem de epurare a apelor menajere uzate din  comuna; dezvoltarea economică şi creşterea 

consumului casnic de apă prin realizarea alimentării cu apă potabilă constituie factori majori cu 

contribuţii în procesul de degradare ecologică a  întregului teritoriu al comunei şi a cursurilor de 

apă.  

Capitalul natural reprezentat de ecosisteme naturale şi seminaturale asigură resursele şi 

serviciile care stau la baza dezvoltării socio-economice. Valorile biodiversităţii formează 
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patrimoniul natural care trebuie folosit de generaţiile actuale fără a periclita şansa generaţiilor 

viitoare de a se bucura de aceleaşi condiţii de viaţă. O modalitate de a conserva patrimoniul 

natural european este de a crea o reţea de arii naturale protejate, reprezentativă pentru 

diversitatea speciilor şi habitatele care trebuie protejate. Dezvoltarea unei reţele cu arii de 

conservare a naturii se bazează pe Directivele Uniunii Europene dintre care: Directiva 92/43 

privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice) şi Directiva 79/409 

referitoare la conservarea păsărilor sălbatice. 

În perimetrul comunei nu au fost semnalate în ultimii ani cazuri de plante modificate 

genetic. 

Protecția mediului trebuie să reprezinte un obiectiv principal în vederea reducerii 

disparităților regionale și creșterii economice. Astfel, este necesară limitarea efectelor negative 

ale activităților economice asupra acestuia și conservarea biodiversității, prevenirea riscurilor de 

calamități naturale și reconstrucția ecologică pentru asigurarea unei dezvoltări economice 

sustenabile.  

Majoritatea efectelor negative asupra mediului în comuna Tudora provin din arderea 

combustibililor pentru încălzire și prepararea hranei. Poluarea aerului este cauzată într-o 

proporție destul de ridicată și de transportul rutier și activitățile agro-zootehnice și economice 

realizate la nivelul comunei, dar și în zonele limitrofe. Cu toate acestea calitatea factorilor de 

mediu este în general bună, înregistrându-se un nivel scăzut de poluare. 

11. SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ 

 

În general, nivelul dezvoltării economice şi sociale al comunei Tudora judeţul Botoşani 

este modest. Scopul strategiei de dezvoltare locală se fundamentează pe evaluarea resurselor şi 

oportunităților de dezvoltare existente la nivelul comunei Tudora în vederea tranziţiei spre o 

economie în concordanță cu standardele europene. 

Analiza contextului economic actual al comunei Tudora se bazează pe interpretarea în mod 

comparativ a indicatorilor economici reprezentativi de la nivel regional, județean și local. Astfel, 

reducerea discrepanțelor regionale se fundamentează pe evaluarea eficientă a resurselor existente 

în vederea valorificării oportunităților de dezvoltarea economică a comunității. 

Proximitatea comunei Tudora faţă de Municipiul Botoşani a determinat de-a lungul timpului 

formarea unor legături de interependenţă între acestea, dezvoltarea economico-socială a orașului 
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fiind dependentă de gradul de dezvoltare al reședinței de județ şi viceversa, iar forța de muncă 

relativ ieftină de la nivel local, terenurile mai ieftine putând constitui factori semnificativi în 

atragerea învestitorilor din mediul urban apropiat 

Instrumentele cu finanțare nerambursbilă europeană au contribui la repornirea domeniilor 

afectate de criza mondială, precum și la dezvoltarea de noi sectoare investiționale cu efecte 

benefice asupra mediului antreprenorial local, asigurându-se astfel o creștere a calităţii vieţii. 

 

 

12.AGRICULTURA     

 

 

  

  Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, producătorii agricoli nu mai sunt 

protejaţi de barierele vamale şi astfel oferta deficitară de produse agricole din ţara noastră este 

invadată de oferta agroalimentară europeană, fapt ce implică o imposibilitate de acoperire a 

pierderilor, în special în anii preponderent secetoşi. 
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Constituirea producătorilor agricoli în forme asociative deschide noi oportunităţi de 

dezvoltare economică prin atragerea unor avantaje locale, zonale sau regionale şi folosirea 

puterii colective în scopul creşterii prosperităţii membrilor, a familiilor acestora şi a comunităţii 

din care fac parte. 

Deşi avantajele existenţei formei asociative sunt incontestabile în întreaga lume, fermierii 

români ezită atunci când vine vorba să se unească într –o Asociaţie Agricolă. Lipsa formelor de 

asociere este cauzată în mare parte de reticenţa şi interesul scăzut al producătorilor agricoli faţă 

de formele asociative. 

Activitatea de bază a locuitorilor comunei a fost dintotdeauna şi a rămas agricultura 

(drept dovadă numărul mare de agenți economici care își desfășoară activitatea în domeniul 

agricol) unde şi astăzi este ocupată cea mai mare parte a forţei de muncă. 

Producţiile se menţin modeste sau chiar au scăzut la o serie de culturi, la care pe lângă 

cauzele subliniate mai sus se adaugă: folosirea de către mulţi agricultori a seminţelor 

neselecţionate, nefolosirea pe cea mai mare parte din suprafaţă a îngrăşămintelor chimice şi a 

substanţelor pentru combaterea dăunătorilor, neutilizarea întregului fond funciar, în condiţiile în 

care preţurile lucrărilor mecanice nu pot fi suportate de o masă mare de cetăţeni. 

Rezultatele obţinute în urma studiului realizat asupra opiniei populaţiei din comuna 

Tudora evidenţiază faptul că agricultura este considerată un sector neprioritar de către cei mai 

mulţi localnici. Totuşi există şi localnici care sunt de părere că dezvoltarea sectorului agricol este 

prioritară în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai din comuna. 

 În comuna Tudora sunt fermieri care au  accesat fonduri europene prin PNDR, cum ar fi 

Sub-măsura 6.1 Instalarea tinerilor fermieri şi Sub-măsură 6.3 - Dezvoltare ferme mici iar prin 

fonduri guvernamentale, fermierii au putut accesa Programul Tomata.  

 Prin accesarea acestor fondurii, fermierii din comuna Tudora şi-au putut dezvolta propria 

fermă, aceştia şi-au achiziţionat utilaje, teren agricol etc. Fermierii consideră sectorul agricol 

prioritar pentru dezvoltarea nivelului de trai din comună. 

 

 

 

Repartizarea terenurilor agricole din comună este realizată astfel: 
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12.1  Cultura plantelor  

Pe teritoriul localităţii sunt prezente culturi agricole variate: 

 Cereale: grâu,secară, triticale,orzoaică, porumb, ovăz, soia 

 Legume: roşii, ceapă, usturoi, fasole, ardei, varză, mazare, castraveţi, vinete, pepeni, 

cartofi, morcov, conopidă 

 Plante uleioase: floarea-soarelui 

 Viţa de vie 

 Pomi fructiferi: meri, pruni. 

Suprafaţa extinsă a terenurilor acoperite cu păşune şi fâneţe contribuie în mod 

semnificativ la dezvoltarea unui sector important de activitate din zonă, zootehnia, care 

generează o ritmicitate a veniturilor locuitorilor şi care asigură posibilitatea de valorificare a 

resurselor agricole existente în gospodării..  

Zonele de sol corespund clasei argiluvisolurilor. Ca tipuri principale apar soluri cenuşii, 

soluri brune şi luvisoluri albice. Solurile cenuşii au un conţinut mediu, deci cu o fertilitate 

mijlocie spre bună. Solurile brune au un conţinut scăzut de humus şi de substanţe nutritive şi 

drenajul îngreunat de prezenţa fenomenelor de pseudogleizare şi anaerobioză. Luvisolurile au un 

conţinut sărac de humus, intensă debazificare şi levigare, având în aceste condiţii o fertilitate 

scăzută. Solurile intrazonale şi slab dezvoltate au apariţii 

  

Suprafaţa agricolă, din care: Hectare 

Suprafaţa arabilă 3.217,00 

Păşuni 853,00 

Fâneţe 234,00 

Vii şi pepiniere viticole 11,00 

Livezi şi pepiniere pomicole 68,00 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră 

2.298,00 

Ape, bălţi 110,00 

Alte terenuri 85,00 

Total, ha 6.876,00 
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insulare sau în benzi şi sunt reprezentate prin regosoluri şi erodisoluri, dispersate în areale 

reduse pe versanţii supuşi eroziunii; soluri aluviale, în lungul văilor şi coluviale, la baza 

versanţilor; soluri hidromorfe şi soluri halomorfe. 

Conform datelor din fişa comunei utilizarea terenului in comuna este: 

• Suprafaţa agricolă: 3966,26 ha 

• Suprafaţa arabilă: 2774,89 ha 

• Păşuni: 1022,61 ha 

• Fâneţe: 99,77 ha 

• Livezi şi pepiniere pomicole: 66,67 ha 

• Vii: 2,32 ha 

Din datele furnizate de APIA pentru anul 2021 din totalul suprafetelor agricole din 

comuna au fost inregistrate urmatoarele: 

Anul 2021 

Cereale pentru boabe 1.161,84 

Floarea soarelui 96,65 

Soia 6,5 

Sfeclă de zahăr 0 

Cartofi 12,38 

Legume 58,5 

Vii pe rod 0,73 

Pomi fructiferi 63,62 

Fânețe 290,44 

Pasuni 625,23 

 

 

  12.2 Creşterea animalelor 

Efectivele de animale din agricultură (capete) se prezintă astfel conform datelor furnizate de 

către Directia Sanitar Veterinară Botoşani: 
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Anul 2021 

Bovine 323 

Porcine 524 

Ovine şi caprine 456 

Păsări 1574 

 

13.DEMOGRAFIA 

 

Situația demografică, analizată prin prisma evoluției și a tendințelor manifestate în ultimii 

ani, prezintă aspecte cu impact direct asupra potențialului de dezvoltare a comunității locale. În 

acest sens, Strategia de dezvoltare locală se fundamentează pe analiza indicatorilor specifici și pe 

monitorizarea tendințelor de dezvoltare în vederea identificării indicatorilor demografici 

reprezentativi și a realizării de prospecții pentru perioada de programare 2021 - 2027. 

Schimbările demografice din (UE) vor avea probabil o importanță semnificativă în 

următoarele decenii, deoarece cea mai mare parte a modelelor privind viitoarele tendințe 

demografice sugerează că populația din UE va continua să îmbătrânească ca urmare a nivelurilor 

fertilității care rămân scăzute și a unei speranțe de viață din ce în ce mai mari. 
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Deși migrația joacă un rol important în dinamica populației statelor membre ale UE, este 

puțin probabil ca doar migrația să inverseze tendința continuă de îmbătrânire a populației 

înregistrată în multe părți ale UE. 

Consecințele economice și sociale asociate fenomenului de îmbătrânire a populației este 

posibil să aibă implicații profunde în întreaga Europă, atât la nivel național, cât și la nivel 

regional. De exemplu, nivelurile reduse de fertilitate vor conduce la o scădere a numărului de 

studenți din sistemul de învățământ, vor exista mai puține persoane de vârstă activă care să 

susțină restul populației și o proporție mai mare de persoane vârstnice (dintre care unii vor avea 

nevoie de infrastructură suplimentară, de servicii de asistență medicală și de locuințe adaptate).   

Aceste schimbări demografice structurale ar putea avea impact asupra capacității administrațiilor 

de a colecta venituri din taxe și impozite, de a își echilibra propriile finanțe sau de a furniza 

pensii și servicii de asistență medicală adecvate. 

Situaţia  demografică a României în ultimii ani arată o scădere a populaţiei ca urmare a 

sporului natural negativ. În ţara noastră, principalul grup etic îl formează românii, aceştia 

reprezentând 88,9% din totalul populaţiei, conform recensământului realizat în anul 2011. 

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populaţiei din octombrie 2011, 

comuna Tudora,  avea  4.994 locuitori. 

Populaţia după domiciliul la 1 ianuarie pe grupe de vârstă, sexe – Comuna Tudora 

 

Vârste şi 

grupe de 

vârstă 

Sexe Judeţe Localităţi Anul 2020 

UM: Număr persoane 

Număr persoane 

Total Total Botoşani 39391 TUDORA 4994 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 2656 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 2338 

0- 4ani Total Botoşani 39391 TUDORA 196 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 109 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 87 

0 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 42 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 22 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 20 

1 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 35 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 25 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 10 

2 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 39 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 20 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 10 

3 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 44 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 25 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 19 

4 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 36 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 17 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 19 

5-9 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 252 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 119 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 133 

5 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 40 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 22 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 18 

6 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 48 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 25 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

7 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 54 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 29 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 25 

8 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 59 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 26 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 33 

9 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 51 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 17 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 34 

10-14 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 329 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 183 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 146 

10 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 61 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 39 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 22 

11 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 81 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 38 

12 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 58 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 27 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 31 

13 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 64 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 30 

14 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 65 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 40 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 25 

15-19 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 388 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 200 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 188 

15 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 70 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 36 

16 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 67 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 30 

17 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 81 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 48 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 33 

18 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 77 

 Masculin Botoşani 39391 TUDORA 32 

 Feminin Botoşani 39391 TUDORA 45 

19 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 93 

 Masculin Botoşani 39391 TUDORA 49 

 Feminin Botoşani 39391 TUDORA 44 

20-24 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 379 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 214 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 165 

20 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 81 

 Masculin Botoşani 39391 TUDORA 49 

 Feminin Botoşani 39391 TUDORA 32 

21 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 69 
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 Masculin Botoşani 39391 TUDORA 37 

 Feminin Botoşani 39391 TUDORA 32 

22 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 81 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 49 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 32 

23 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 77 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 42 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 35 

24 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 71 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 34 

25-29 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 319 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 189 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 130 

25 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 65 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 36 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 29 

26 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 70 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 27 

27 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 61 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 38 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

28 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 60 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 26 

29 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 63 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 38 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 25 

30-34 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 309 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 176 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 133 

30 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 77 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 44 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 33 

31 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 56 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 29 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 27 

32 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 58 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 36 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 22 

33 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 62 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 39 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

34 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 56 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 28 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 28 

35-39 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 306 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 159 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 147 

35 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 59 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 31 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 28 

36 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 55 

 Masculin Botoşani 39391 TUDORA 29 

 Feminin Botoşani 39391 TUDORA 26 

37 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 53 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 30 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

38 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 69 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 32 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 37 

39 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 70 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 33 

40-44 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 432 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 231 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 201 

40 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 83 

 Masculin Botoşani 39391 TUDORA 47 

 Feminin Botoşani 39391 TUDORA 36 

41 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 91 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 46 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 45 

42 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 89 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 59 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 30 

43 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 86 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 41 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 45 

44 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 83 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 38 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 45 

45-49 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 467 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 265 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 202 

45 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 95 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 53 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 42 

46 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 100 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 60 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 40 

47 Total Botoşani 39391 TUDORA 104 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 61 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 43 

48 Total Botoşani 39391 TUDORA 95 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 52 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 43 

49 Total Botoşani 39391 TUDORA 73 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 39 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 34 

50-54 Total Botoşani 39391 TUDORA 374 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 230 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 144 

50 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 78 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 35 

51 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 92 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 57 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 35 

52 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 95 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 67 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 28 

53 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 60 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 32 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 28 

54 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 49 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 31 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 18 

55-59 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 192 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 112 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 80 

55 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 44 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 27 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 17 

56 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 19 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 24 

57 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 35 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 23 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 12 

58 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 33 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 24 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 9 

59 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 19 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 18 

60- 64 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 191 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 111 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 80 

60 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 20 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 14 

61 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 43 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 25 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 18 

62 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 28 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 15 

63 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 22 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 15 

64 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 16 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 18 

65-69 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 215 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 99 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 116 

65 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 41 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 18 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

66 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 46 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 23 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

67 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 41 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 21 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 20 

68 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 45 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 19 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 26 

69 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 42 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 18 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 24 

70-74 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 208 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 96 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 112 

70 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 50 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 22 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 28 

71 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 49 
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- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 16 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 33 

72 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 21 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 22 

73 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 20 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 17 

74 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 29 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 17 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 12 

75-79  ani Total Botoşani 39391 TUDORA 158 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 61 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 97 

75 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 27 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 10 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 17 

76 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 37 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 15 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 22 

77 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 26 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 12 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 14 

78 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 12 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 22 

79 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 34 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 12 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 22 

80-84 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 170 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 59 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 111 

80 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 36 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 9 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 27 

81 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 44 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 19 
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- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 25 

82 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 23 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 3 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 20 

83 Total Botoşani 39391 TUDORA 36 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 13 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 23 

84 ani Total Botoşani 39391 TUDORA 31 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 15 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 16 

85 ani si 

peste 

Total Botoşani 39391 TUDORA 109 

- Masculin Botoşani 39391 TUDORA 43 

- Feminin Botoşani 39391 TUDORA 66 

*Date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani 
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14. FORŢA DE MUNCĂ. ŞOMAJUL  

 

 
              Şomerii sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care în cursul perioadei de referinţă 

îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 

 nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor 

venituri; 

 sunt în căutarea unui loc de muncă; 

 sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, dacă s-ar găsi 

imediat un loc de muncă. 

   Şomajul este un fenomen contemporan, complex, cuprinzător, care include în sfera sa aspecte 

economice, sociale, politice, psihologice şi morale. 

    Acesta apare ca rezultat exclusiv al oferţei de muncă sau al forţei de muncă, cererea nefiind 

luată în considerare. 
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Situația șomerilor la nivelul UAT Tudora 

 

Luna Nr. Total persoane Masculin Feminin 

Ianuarie 2020 51 30 21 

Februarie 2020 44 26 18 

Martie 2020 45 29 16 

Aprilie 2020 46 30 16 

Mai 2020 44 28 16 

Iunie 2020 52 36 16 

Iulie 2020 54 37 17 

August 2020 46 30 16 

Septembrie 2020 48 30 18 

Octombrie 2020 45 26 19 

Noiembrie 2020 44 26 18 

Decembrie 2020 42 25 17 

Ianuarie 2021 43 25 18 

Februarie 2021 46 30 16 
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15. VENITURI SALARIALE  

 

      Salariatul este persoana care îşi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o 

unitate economică sau socială, indiferent de forma ei de proprietate sau la persoane particulare, 

în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, plătit în bani. 

       Numărul mediu al salariaţilor reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contracte 

individuale de muncă, plătiţi de întreprindere pentru o durată medie normală a timpului de lucru, 

pe perioada de referinţă. Portivit INS, în comuna Tudora  numărul mediu al salariaţilor a urmat 

un trend ascendent. Pentru a cunoaște realitatea trebuie analizată situația populației după statutul 

profesional, pe care o prezentăm în tabelul de mai jos. 

Populația după statutul professional – Comuna Tudora 2019 

 

În perioada 2015-2020,  salariile medii nete realizate au crescut cu un procent de peste 40%, 

această creștere datorându-se și creșterii salariului minim pe economie.  

 

An 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valoare 

salar minim 

975 1.050 1.450 1.900 2.080 2.230 

 

Câştigul mediu net la nivelul comunei s-a situat sub media judeţului în activităţile de comerţ 

şi agricultură. Din analiza altor date statistice precizăm că, în aceeaşi perioadă, salariul mediu net 

în judeţul Botoşani a fost cu 15-25% mai mic decât cel pe economie. 

De asemenea, pensiile au cunoscut o creştere ca urmare a majorării punctului de pensie. 

Se poate aprecia că în perioada 2015-2020 s-a înregistrat o creştere a puterii de cumpărare a 

populaţiei, comparând nivelul de creştere al veniturilor cu evoluţia indicilor preţurilor de consum 

POPULATIA INACTIVA 

+ SOMERI IN 

CAUTAREA PRIMULUI 

LOC DE MUNCA / NU 

FACE OBIECTUL 

INTREBARII

SALARIAT / 

ANGAJAT

PATRON / 

ANGAJATOR

LUCRATOR 

PE CONT 

PROPRIU

MEMBRU AL 

UNEI SOCIETATI 

AGRICOLE / 

COOPERATIVE

LUCRATOR 

FAMILIAL 

(NEREMUNERAT)

ALTA 

SITUATIE

localitate sexul total stap_0 stap_1 stap_2 stap_3 stap_4 stap_5 stap_6

  TUDORA Total 5096 2201 607 8 987 *) 1292 0

Masculin 2662 904 363 7 697 *) 690 0

Feminin 2434 1297 244 *) 290 0 602 0

       TUDORA Total 5096 2201 607 8 987 *) 1292 0

Masculin 2662 904 363 7 697 *) 690 0

Feminin 2434 1297 244 *) 290 0 602 0



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 68 din 134 

în aceeaşi perioadă. Totuşi, trebuie remarcat faptul că numărul persoanelor angajate în muncă 

este relativ mic comparativ cu totalul populaţiei active din comună, iar nota formulată nu este 

reprezentativă decât pentru categoriile amintite şi nu pentru întreaga populaţie activă a comunei.  

 

16. SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

 
 

      Calitatea serviciilor de sănătate publică care sunt accesibile pentru locuitorii unei 

localităţi sau regiuni are o influenţă desăvârşită asupra calităţii vieţii locale şi asupra bunăstării 

locuitorilor. 

Personalul medico- sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care 

activează în unităţi de ocrotire a sănătăţii, de învăţământ medico- farmaceutic şi în unităţi de 

cercetare ştiinţifică în domeniul medical, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Personalul 

medical este format din: personal sanitar cu pregătire medicală superioară, personal sanitar 

mediu şi personal sanitar auxiliar. 

 

În comuna Tudora există un dispensar medical destinat populației şi un cabinet medical 

veterinar în care își desfășoară activitatea, doi medici de familie și un medic veterinar  cu 

personal mediu necesar, şi o farmacie care deservesc întreaga comună. 

În comuna Tudora 2938 de adulţi şi 931 de copii sunt înscrişi la medicul de familie. 
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Medicina de familie este acea ramură a medicinei care asigură asistenţa medicală primară şi 

continuă şi, prin acţiuni preventive, educaţionale, terapeutice şi de recuperare, contribuie la 

promovarea stării de sănătate a persoanelor, a familiei şi colectivităţii. 

Principalele atribuţii ale medicinei de familie sunt: asigurarea accesibilităţii populaţiei la 

asistenţa medicală, supravegherea sănătăţii, prevenţia primară, secundară, terţiară şi specifică, 

promovarea sănătăţii, asigurarea îngijirilor medicale curente, selecţionarea pacienţilor care au 

nevoie de asistenţă de specialitate, coordonarea serviciilor medicale în funcţie de nevoile 

concrete ale bolnavului şi supravegherea medicală continuă a individului, familiei şi a 

colectivităţii.  

 

De precizat că cetăţenii comunei au acces  la policlinicile, spitalele, farmaciile, 

laboratoarele de tehnică dentară şi  laboratoarele de analize medicale din municipiul Botoşani. 

 

17. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

           Asistenţa socială este organizată la nivelul primăriei în cadrul Compartimentului Asistență 

Socială. Primăria Comunei Tudora, prin acest compartiment, urmăreşte realizarea scopului prin 

acordarea de prestaţii sociale. Unul din obiectivele prevăzute în prezenta Strategie îl constituie 

începerea demersurilor pentru acreditarea servicului. 

         Serviciile sociale reprezintă o componentă a sistemului de protecţie socială, aceasta din 

urmă fiind un obiectiv impus atenţiei în cadrul proceselor de promovare a incluziunii sociale. 

        Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Tudora, se aflată în subordinea 

Secretarului comunei. În cadrul acestui compartiment își desfășoară activitatea un număr de două 

persoane un consilier superior şi un referent. Schema de personal este, în prezent, insuficientă să 

deservească întreaga populație a comunei, prin urmare se urmărește angajarea a doi asistenți 

comunitari pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în situații de risc. 

      Compartimentul de Asistenţă Socială a fost înfiinţat în scopul prevenirii sau limitării unor 

situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. 
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 Prestaţiile sociale acordate în Comuna Tudora sunt: 

- ajutorul social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

-  alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010, 

- ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbunişi combustibili petrolieri conform O.U.G. 

nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în timpul sezonului rece, 

- alocaţia de stat.  

     Serviciile sociale acordate sunt: 

- servicii de informare şi consiliere socială, 

 

- servicii de asistenţă socială pentru copii şi familii aflate în dificultate, 

 

- servicii pentru persoane vârstnice.   

 

Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea 

capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea 

calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială. 

În comuna Tudora există şi un Centrul de zi pentru copii ”Voinicelul 

 

Scopul serviciului social " Centrul de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare 

de părinți " - ”Voinicelul” – Tudora  este de a asigura la nivel local îngrijirea, educarea, 

consilierea, recreerea, socializarea, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare 

școlară și profesională a copiilor cu vârstele cuprinse între 6 și 14 ani şi ale părinţilor lor, pentru 

depăşirea situţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.  

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc este un serviciu pentru 

protectia copilului a cărui misiune este aceea de a a preveni abandonul şi instituţionalizarea, prin 

creșterea calitații vieții copiilor aflați în dificultate şi să dezvolte programe de educaţie adecvate 

vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.  

Serviciile de zi au caracter specializat, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile copiilor 

şi ale părinţilor lor. Prin serviciile furnizate se urmăreşte asistenţă multiplă a copiilor provenind 

din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, al căror părinţi se află în imposibilitatea 

de a acorda asistenţă, îngrijire şi o educaţie corespunzătoare copiilor.   
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         Principiile care stau la baza activităţii serviciilor de zi sunt: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor şi 

nediscriminarea; 

b) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

c) respectarea demnităţii copilului; 

d) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acestuia, ţinându-se cont de vârsta şi de 

gradul sau de maturitate; 

e) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului; 

f) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului; 

g) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

h) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

i) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 

părinteşti; 

j) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 

copilului. 

Centrul de zi pentru copii „Voinicelul” furnizează următoarele servicii:  

 îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei, inclusiv acordarea de hrana (pachet cu diverse 

produse, încadrate ca preţ conform hotărârii de consiliu de la începutul anului); 

 asistenţa de specialitate în vederea aprofundării cunostinţelor dobândite în cadrul orelor 

de curs, de suport pentru orientarea şcolară;  

 asistenţa socială, educaţională şi psihologică;  

 program instructiv – educativ: efectuarea temelor, meditaţii;  
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 program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite 

locaţii din afara centrului: vizite, excursii etc.);  

 consilierea psihologică a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor. 

Beneficiarii serviciilor de zi sunt: 

 copii din familii monoparentale; 

 copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate; 

 copiii cu un grad ridicat de abandon școlar; 

 copiii aflați în situații de risc de abandon, neglijare, abuz, sau orice altă situaţie de risc 

psiho-social în care se află copilul la un moment dat; 

 Copii din familii numeroase sau cu o situaţie materială dificilă; 

 copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor. 

        Centrul de zi pentru copii îndeplineşte următoarele atribuţii, în funcţie de specificul şi de 

nevoile fiecărei categorii de beneficiari: 

a)      asigura un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 

particularităţilor copiilor; 

b)      asigură activităţi recreative şi de socializare; 

c)      asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi profesională; 

d)      asigură părinţilor consiliere şi sprijin; 

e)      dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a 

violenţei în familie; 

f)       asigura programe de abilitare şi reabilitare; 
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g)      contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 

de părinţii săi; 

h)      contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse  în planul individualizat de protecţie. 

Programul are un puternic caracter de prevenţie a disoluţiei familiei, prin abandonul 

şcolar şi al domiciliului de către copii. În cadrul acestui program, copiii beneficiază de asistenţă 

psihologică, socială, ajutor pentru reinserţia lor în mediul şcolar, ajutor la efectuarea temelor. Se 

va urmari permanent evoluţia copiilor, iar echipa pluridisciplinară se va implica activ în asistenţa 

fiecaruia dintre beneficiari, pentru ca aceştia să poată fi integraţi social în mod corespunzator. 

        Acest serviciu cuprinde următoarele categorii de activităţi:  

 activităţi de creaţie artistică, tehnico-ştiinţifice, culturale, sportive, turistice; 

 activităţi de dezvoltare a potenţialului, imaginative (jocuri individuale şi de grup); 

 concursuri şi competiţii din diverse arii de cunoaştere; 

 activităţi de decorare a spaţiului de lucru, de joacă, în funcţie de anotimp şi eveniment; 

 vizite la alte centre de zi şi obiective asemănătoare; 

 organizarea unor mini-cluburi, în funcţie de abilităţi, hobby-uri, interese; 

 participare la  spectacole de teatru, expoziţii; 

 organizarea unor spectacole, serbări (Crăciun, 8 Martie, Paşte, Ziua Copilului, Ziua 

Familiei, Ziua Europei, etc.); 

 organizarea de programe educative-recreaţionale în perioada vacanţelor şcolare; 

 campanii de ecologizare, de promovare a drepturilor copilului; 

 organizarea unor momente festive cu ocazia unor evenimente deosebite din viaţa 

beneficiarilor (serbarea zilelor de naştere); 

 „Ziua Jocului”, la care copiii beneficiari îşi pot invita prieteni şi colegi de şcoală şi din 

comunitate. 

Activitatea Centrului de zi pentru copii ”Voinicelul” se organizează în conformitate 

cu Regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat de Primaria Comunei Tudora pentru 

Centrul de zi şi cu celelalte acte normative în vigoare. Regimul zilnic din Centrul de zi este 
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programul ordonat si rational al vietii, muncii si odihnei copiilor, care tine cont de planul 

individual de intervenţie al fiecarui copil şi care este aprobat de către Consiliul Local Tudora 

prin Regulamentul de Ordine Interioară. 

Programul zilnic al copiilor în centru se desfăşoară ţinând cont de vârsta acestora, nivelul 

de dezvoltare, potenţialul, nevoile şi disponibilităţile pe care le au, asigurându-li-se totodată 

îngrijirea de care au nevoie pentru a se dezvolta armonios. 

 

La data ultimului recensământ realizat în anul 2011, din totalul populaţiei de 6545 de 

persoane, un număr de aproximativ 2495 persoane trăiesc sub pragul minim de sărăcie, astfel: 

     - beneficiari venit minim garantat -  37 persoane din care doar două  persoane apte de 

muncă, 

 

     - persoane cu handicap – 166 persoane din care cu grad handicap I – 55 persoane, 

 

     - beneficiari de alocaţii pentru susţinerea familiei – 192 persoane, 

 

      - persoane care nu au niciun venit stabil – aproximativ 2000 persoane (aceste persoane 

desfășoară activități ocazionale, sezoniere, în domeniul construcțiilor, în agricultură, la cules de 

plante medicinale și ciuperci din păduri etc.) 

         Prestaţiile şi serviciile sociale oferite de către Compartimentul de Asistenţă Socială, se 

adresează locuitorilor comunei Tudora, care se află în situaţie de nevoie socială şi care 

îndeplinesc condiţii legale de acordare a acestora. 

       Scopul serviciilor sociale, este acela de a permite persoanelor, grupurilor şi colectivităţilor  

să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în permanentă 

evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea echilibrului de funcţionare 

socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor economie şi sociale ale grupurilor ţintă. 

 

    Nevoia socială 

Această nevoie este determinată de:  

 problemele şi nevoile sociale ale locuitorilor 
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 creşterea gradului de sărăcie 

 modificarea comportamentelor sociale 

 principiile privind incluziunea socială, tratament egal, nediscriminare, dreptul la viaţă 

demnă. 

 

    Identificarea problemelor sociale 

Persoanele aflate în situaţii dificile sunt locuitorii care tăiesc în condiţii de insecuritate 

materială şi socială şi care se confruntă cu multiple probleme: 

- sunt în imposibilitatea de a-şi asigura hrana zilnică minim necesară pentru ei şi pentru 

familiile lor; 

- sunt în imposibilitatea de a-şi asigura accesul la consiliere psihologică, la îndrumare şi 

orientare, la educaţie religioasă, civică, legislativă, de igienă personală; 

Majoritatea acestor persoane sunt persone singure sau bolnave care nu realizează venituri sau 

veniturile realizate sunt sub limita minimă pentru asigurarea necesarului zilnic.  

    Riscurile la care sunt supuse persoanele defavorizate sunt: 

- sărăcia, 

- abandon şcolar, 

- excludere socială,etc 

 

 

 

18. SOCIETATEA CIVILĂ 

 

             Noțiunea de „societate civilă“ a făcut carieră abia în ultimii ani. Între timp însă, ea s-a 

încetățenit în comentariile politice și în paginile de opinie ale ziarelor, unde apare cu 

impresionantă regularitate. Dar nu este vorba de o noțiune utilizată unitar. La o analiză mai 

atentă, noțiunea comportă mai multe valențe, de ea fiind legate diferite doleanțe, așteptări și 

obiective. 

 

În România, în mediul rural, rolul societăţii civile este încă puţin semnificativ în 

influenţarea deciziilor politice, economice sau/şi de interes public. În ţările dezvoltate, 
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organizaţiile societăţii civile participă la dezbateri publice pe teme precum: politica de imigraţie, 

măsurile de protecţie a persoanelor defavorizate, mergând până la aspecte relativ abstracte, care 

ţin de starea "morală" a societăţii. În regimurile totalitare, nu putem vorbi despre o societate 

civilă întrucât influenţarea deciziilor politice sau economice de către cetăţeni este de neconceput. 

Aşadar, rolul societăţii civile este foarte important în statele democratice, iar în statele aflate pe 

drumul către democraţie, rolul său este în mod special important, întrucât influenţarea deciziilor 

politice şi economice constituie un exerciţiu democratic fundamental.  

Lunga perioadă de tranziţie a României a fost însoţită de inerţia sau subdezvoltarea 

societăţii civile. În acest context, consolidarea societăţii civile prin înfiinţarea mai multor ONG-

uri cu scopuri clare care să acopere întreaga paletă a activităţilor sociale, constituie calea pentru 

revigorarea societăţii româneşti. Există alte două modalităţi de întărire şi diversificare a 

instituţiilor societăţii civile. În primul rând, racordarea la instituţii ale unei societăţi civile 

internaţionale (de ex., Crucea roşie, Amnesty International, Greenpeace etc.), a căror putere şi 

arie de acţiune sunt mult mai extinse. În al doilea rând, crearea unei societăţi civile virtuale, prin 

intermediul Internet-ului ar putea creşte coeziunea socială, ar facilita accesul la informaţie şi 

participarea populaţiei la diferite acţiuni. 

 

 

 

 

 

 

19. SIGURANŢĂ PUBLICĂ, PAZĂ ŞI PROTECŢIE CIVILĂ 

 

În ultimii ani, numărul contravenţiilor şi a infracţiunilor constatate şi sancţionate pe 

teritoriul comunei a rămas constant. Nu s-au înregistrat infracţiuni de mare periculozitate. O 

problemă ce trebuie avută în vedere este aceea  că s-au înregistrat cazuri de violenţă în familie, 

acestea fiind produse sub influenţa alcoolului. 

          În şcolile din comună, periodic, au loc lecţii de circulaţie pe drumurile publice şi cu 

referire la situaţiile de urgenţă, la care participă toţi elevii din comună. 

          

Concluzii: 

 -   Societatea civilă se manifestă slab  în viaţa economico-socială a comunei; 
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-   Parteneriatul public - privat este încă slab dezvoltat; 

 -  Ordinea şi siguranţa publică în comună trebuie întărite în continuare. 

     Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă trebuie dotat cu materiale, costume de protecţie, 

stingătoare de capacitate mare, trusă de descarcerare şi alte echipamente şi materiale necesare 

bunei funcţionări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. CULTE RELIGIOASE 

            

            Infrastructura confesională este reprezentată de două biserici ortodoxe şi se află în 

construcţie a treia, cu 2 preoţi parohi, dar şi o biserică penticostală. Din totalul populaţiei 

comunei, aproximativ 97% reprezintă ponderea persoanelor de religie ortodoxă, un procent de 

0,9% reprezintă cultul penticostal. Exista și o pondere de aproximativ 2,1% din populație 

comunei care nu și-au declarat religia la recensământ. 

 

În tabelul de mai jos prezentăm populația pe culte religioase. 

 
 

Date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani  

POPULATIA DUPA RELIGIE - COMUNA TUDORA RPL 2011

Ortodoxa

Penticostala 

(Biserica lui 

Dumnezeu 

Apostolica)

Musulmana
Religie 

nedeclarata

localitate sexul total rel_10 rel_21 rel_25 rel_99

  TUDORA Total 5096 4905 45 *) 145

Masculin 2662 2567 20 *) 74

Feminin 2434 2338 25 0 71

       TUDORA Total 5096 4905 45 *) 145

Masculin 2662 2567 20 *) 74

Feminin 2434 2338 25 0 71

*  Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3) 
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CAPITOLUL IV 

  

EVALUAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ,  

SPORT ŞI AGREMENT 
 

 
 

1. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

 

 Reprezintă principala componentă a sistemului de educaţie. Structura sistemului de 

învăţământ din România cuprinde învăţământul preşcolar, învăţământul primar, învăţământul 

secundar inferior, învăţământul general obligatoriu, învăţământul secundar superior, şcolile de 

arte şi meserii, şcolile de ucenici, învăţământul post- liceal şi învăţământul superior. 

 Potrivit studiilor realizate, România se află pe locul 6 în clasamentul ţărilor cu cele mai 

slabe rezultate şcolare ale elevilor şi cu cei mai nefericiţi elevi. 
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 Comparaţia se bazează pe un studiu efectuat de Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică în 65 de ţări.  

           Populaţia şcolară reprezintă totalitatea copiilor din grădiniţe şi creşe, elevilor şi studenţilor 

cuprinşi în procesul de instruire şi educare, al unui an şcolar/ unuversitar din cadrul educaţiei 

formale, indiferent de formele de învăţământ pe care le frecventează (de zi, seral, cu frecvenţă 

redusă şi la distanţă) şi de vârstă. 

 În comuna Tudora, populaţia şcolară este formată doar din copii înscrişi la grădiniţe, de 

elevi înscrişi în învăţământul primar şi de elevi înscrişi în învăţământul gimnazial. 

 

 

Date cu privire la participarea copiilor la educaţie 

 

 Avem un număr de:  

- 92 copii înscriși la grădiniță,  

- 270 de copii înscriși în clasele pregătitoare-IV,  

 -201 de copii înscriși în clasa a V-a - VIII-a. 

 

Confruntându-se cu o lipsă acută de locuri de muncă, mulţi copiii din familiile defavorizate, 

sunt în prag de abandon şcolar, motivat de posibilităţile financiare ale familiei, s-a ajuns la 

concluzia că aceşti copii au nevoie de consiliere şi monitorizare permanentă în vederea 

prevenirii abandonului şcolar.  

 

2. INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂŢĂMÂT DIN COMUNA TUDORA 

 

 Educaţia este percepută în prezent ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece 

prin educaţie societatea îşi perpetuează existenţa. Pentru asigurarea actului educaţional este 

necesar ca înfrastructura şcolară şă satisfacă nevoile elevilor şi profesorilor. 

Ca în toate satele ţării a existat şcoală cel târziu după Reforma lui Cuza. Se presupune că 

în anul 1865 se învăţa carte în una din cele 3 biserici din comună. În anul 1891, exista o şcoală 

mixtă cu 2 învăţători unde învăţa 43 de băieţi şi 23 de fete.  În anul şcolar 1918 – 1919 Tiberiu 
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Crudu înfiinţează la Tudora Şcoala Pregătitoare pentru învăţători care după 1 an fuzionează cu 

cea de la Ştefăneşti formând Şcoala Normală din Botoşani.  În 1948, Şcoala din Tudora avea 2 

localuri bine întreţinute, internat pentru elevii care veneau din Vorona Mare şi cadre didactice 

calificate. În 1959 se dă în folosinţă localul şcolii din cătunul Arini cu 4 săli de clasă, local 

extins în 1963 cu încă 3 săli. În 1962, se înfiinţează şcoli primare şi în cătunele Vale, Ruşi, 

Turbata, Luncăşi, Zăton, localurile fiind închiriate de la cetăţeni. În 1976 se dă în folosinţă un 

nou local de şcoală cu 8 săli de clasă şi laborator. În 1979 exista 4 şcoli cu un efectiv de 1298 de 

elevi în clasele I – X. În 1988 s-a trecut la organizarea învăţământului liceal seral, funcţionând o 

clasă a IX-a cu 31 de elevi. În prezent funcţionează 2 şcoli cu localuri amenajate corespunzător 

cerinţelor actuale ale învăţământului modern cu 1 laborator de fizică şi chimie, 2 laboratoare de 

informatică, 7 cabinete, 1 sală de sport şi bază sportivă corespunzătoare unde sunt înscrişi 563 

elevi şi 42 persoane personal didactic. În comună există un cămin cultural construit în 1972 şi 

modernizat în 2000 care posedă o sală de spectacole cu 300 locuri şi bibliotecă cu  25.456 de 

volume împreună cu biblioteca şcolii. 

 

În prezent, în comuna Tudora  există următoarele şcoli: 

• Şcoala gimnazială „Tiberiu Crudu” Tudora 

• Şcoala gimnazială nr. 1 Tudora 

 

 Şcolile din comuna Tudora sunt amenajate astfel: 

- 1 laborator de fizică şi chimie, 

- 2 laboratoare de informatică, 

- 7 cabinete, 

-  1 sală de sport şi bază sportivă corespunzătoare. 

 Facilitarea accesului la internet în cadrul sălilor de curs, ţinând cont că în comuna Tudora 

există o reţea de internet furnizată de un operator specializat. 

 

3. TURISMUL 

 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 81 din 134 

Turismul pentru comuna Tudora poate deveni un sector cu potenţial pentru creşterea 

economică a zonei. Dispune de avantajul varietăţii formelor de relief, cu aşezări istorice, 

precum şi de localnici care au păstrat datinile strămoşeşti. 

      Principala atracție a zonei o reprezintă existența, pe teritoriul comunei Tudora, a 

rezervației naturale de tisă, una din cele mai vizitate arii natural protejate din județul 

Botoșani, care face parte din Situl Dealu Mare-Hârlău. 

 

Caracterizarea sitului 

Situl Dealu Mare – Hârlău este încadrat în bioregiunea continentală, ecoregiunea Podișul 

Central al Moldovei  având localizarea geografică de 47
° 

30
' 
59

''
 lat. N și 26

°
44

'
52

'' 
long. E. 

Cuprinde o suprafață de 25.112 ha și se află pe teritoriul administrativ a 3 județe: județul 

Botoșani pe raza localităților Copălău, Corni, Cristești, Curtești, Flămânzi, Frumușica, Tudora, 

Vlădeni, Vorona, județul Suceava în localitatea Dolhasca și județul Iași pe raza localităților 

Deleni, Hârlău, Lespezi și Sirețel (Figura 2), (Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 

2000 în România, 2013).  

În sit se poate ajunge pe DN28B ce leagă Hârlău de Deleni sau pe DJ281A, între Hârlău 

și lacul de acumulare Pârcovaci.  A doua variantă este DJ281, care face legătura între Bădeni, 

Sticlăria, Slobozia, Sirețel și Humosu. O a treia variantă este drumul ce merge de la Pașcani-

Dolhasca-Tudora-Vorona, de unde sunt mai multe drumuri comunale sau forestiere care duc în 

sit sau de unde se poate merge spre nord, la Corni. Există o cale de acces și dinspre județul 

Suceava, urmându-se drumul ce duce de la Suceava la Dumbrăveni-Corni-Brehuiești (Catalogul 

habitatelor, speciilor și siturilor Natura 2000 în România, 2013). 
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 Situl se remarcă prin gradul mare de acoperire cu păduri (97%), aici întâlnindu-se corpuri 

de pădure cu arbori bătrâni, petice de făgete, stejari, goruni, carpeni și frasini seculari. Copacii 

bătrâni favorizează instalarea unei faune bogate. Gradul mare de umbrire are ca efect crearea 

unor nișe ecologice cu multă umezeală unde trăiesc diverse specii de nevertebrate sau larve ale 

acestora care constituie hrana predilectă a numeroase specii de păsări și alte vertebrate.  

Starea generală de conservare a corpurilor de pădure este foarte bună, iar în zonele cu 

arbori bătrâni impactul antropic este extrem de scăzut. Făgetele de la Humosu reprezintă un 

exemplu în acest sens.  

 Pășunile aflate la marginea pădurii sunt puțin afectate de suprapășunat. Alături de pășuni 

se găsesc fânețe, zone cu tufărișuri și terenuri agricole ce păstrează un procent ridicat de 

vegetație naturală. Impactul antropic este de nivel mediu, iar accesibilitatea dificilă face ca în 

Figura 2. Localizarea geografică a sitului Dealu Mare-Hârlău 

(după http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0076; 

12.08.2019)  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0076
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unele zone prezența umană să fie slab resimțită. Seceta din timpul verii reprezintă un factor 

perturbator însemnat pentru zonă, uneori producând chiar uscarea arborilor. Atât în interiorul 

sitului cât și în afara acestuia s-au constatat numeroase alunecări de teren pe zonele neîmpădurite 

sau eroziuni ale solului în văile cu arbori tineri (Catalogul habitatelor, speciilor și siturilor Natura 

2000 în România, 2013).  

 Situl include Rezervația forestieră Făgetul Secular Humosu, Rezervația forestieră Vorona 

și Stațiunea de tisă Tudora. 

 

Rezervația de tisă Tudora 

Rezervația naturală 2.231 Pădurea Tudora (RONPA0248) este arie naturală protejată de 

interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier), 

declarată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 și face parte din situl de importanță comunitară 

Dealu Mare – Hârlău ROSCI 0076 (Figura 3.).  

 

Figura 3. Pădurea Tudora din cadrul sitului Dealu Mare-Hârlău ROSCI 0076 

(după http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0076; 12.08.2019) 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0076
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 Pădurea Tudora constituie una dintre cele mai vizitate arii naturale protejate din județul 

Botoșani datorită existenței arboretului de Taxus baccata – tisă – specie declarată monument al 

naturii.   

 

Rezervația forestieră cu o suprafață de 124,7 ha, este situată în partea nord -vestică a 

masivului păduros Dealul Mare-Hârlău, la circa 6 km de localitatea Tudora, și a fost declarată 

rezervație în anul 1975, prin decretul nr. 688. Rezervația ocupă spațiul cuprins între văile Ocup, 

peste culmea Țărușului, văile Tisei, Racului și  Parchetului (Mohan, 2006).  

În ansamblu, relieful este variat, brăzdat de văi adânci, cu versanți abrupți, coaste 

puternic înclinate și mici platouri. Expoziția este N-NE sau S-SV. Altitudinea variază între 350 și 

530 m.   
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Din punct de vedere geologic, spațiul ocupat de rezervație aparține sarmațianului inferior 

și mijlociu. Rocile sunt constituite din conglomerate, argile vinete, alternând cu gresii, nisipuri și 

chiar calcar oolitic. Profilele naturale din lungul văilor, săpate de pâraiele Ocup, Racului, 

Parchetului sunt bogate în depozite fosilifere cu gasteropode și lamellibranhiate sarmațiene 

(Mohan, 2006). 

 Alternanța conglomeratelor, gresiilor, nisipului si argilelor vinete, corelate cu regimul 

bogat de precipitații și regimul torențial al acestora explică numeroasele alunecări de teren din 

această zonă. Pâraiele transportă o mare cantitate de material erodat la distanțe relativ mari, o 

bună parte din sedimente sunt depuse imediat în văile ce se lărgesc. O dată cu alunecările sunt 

dezrădăcinați fagi seculari și numeroase exemplare de tisă. Solul brun de pădure este întrerupt pe 

alocuri de podzol. Climatul este moderat de pădure, cu o temperatură medie anuală de 9
°
C și cu 

peste 650 mm precipitații anual (Horeanu, 1981).   

 Rezervația Tudora este bine cunoscută, ea fiind una din cele mai reprezentative stațiuni 

din țară, unde este ocrotită tisa (Taxus baccata) (Foto 1.). Stațiunea de tisă de la Tudora a fost 
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semnalată încă din anul 1397 de V. Tufescu. Cercetările efectuate, în decursul timpului, de At. 

Haralamb, N. Caliniuc în 1931, Cl. Horeanu, A. Popa în 1972, 1981 (cf Mohan, 2006) au 

argumentat originea spontană a tisei din această regiune. 

  

Condițiile favorabile din punct de vedere ecologic pentru tisă sunt reflectate în numărul 

mare de exemplare (circa 1100, cf. Horeanu, 1981), buna dezvoltare și regenerare naturală (Foto 

2.).  

   

 

Foto 1.  Taxus baccata în rezervația de tisă din Pădurea Tudora 

(foto original) 31.07.2019 

Foto 2.  Taxus baccata (plantule) în rezervația de tisă din Pădurea Tudora 

(foto original) 31.07.2019 
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Numeroase sunt și exemplarele femele, care fructifică din abundență. Observațiile 

efectuate au pus în evidență o regenerare foarte bună atât prin semințiș, marcotaj natural, cât și 

lăstari de cioată (Horeanu, 1981). Conform datelor din literatura actuală de specialitate, în 

rezervație există cca 850 de exemplare de tisă dispersate pe pantele râului din care puține se mai 

încadrează în vârstele de 300-350 de ani (Gafencu Rocsana – Agenția pentru Protecția Mediului 

Botoșani, 2008) 

 Cele mai numeroase exemplare se află pe versanții pârâului Racului și pe versantul stâng 

al pârâului Tisei. În aceste zone, numărul exemplarelor de tisă ajunge la 72 de indivizi la 100 m
2 

. 

Cercetările floristice efectuate de Cl. Horeanu, A. Popa, în 1972, au identificat 365 de specii de 

plante superioare, care aparțin la 225 de genuri, încadrate în 66 de familii (cf. Mohan, 2006). 

 Genofondul conservat în rezervația de Tisă de la Tudora, pe lângă bogăția lui, prezintă 

importanță științifică și sub aspect fitogeografic. Predomină elementele eurasiatice, europene și 

central-europene, urmate de cele circumpolare, de exemplu, Equisetum hiemale, Dryopteris 

robertiana, Hepatica nobilis, Veronica officinalis, Maianthemum bifolium, Agrostis tenuis etc.       

Însemnătate fitogeografică deosebită, ținând cont de regiunea colinară în care se află 

rezervația, o conferă elementele alpino-carpatice, alpino-boreale și atlantice (Gentiana ciliata, 

Crocus heuffelianus, Carex pendula, Festuca rubra,etc.); se remarcă și o serie de elemente 

dacice, balcanice de diverse nuanțe, Cardamine glanduligera,,Melampyrum bihariese, Echinops 

commutatus, Telekia speciosa. etc. 

Numeroase sunt și elementele sudice de diferite nuanțe: pontice, pontic-

submediteraneene (Cerinthe minor, Iris hungarica, Trifolium panonicum), submediteraneene 

(Lathyrus missolia, Stachys germanica, Asparagus tenuifolius, Muscari commosum, Teucrium 

chamaedrys, etc.) și continentale (Koeleria macrantha, Lavathera thuringiaca, Thymus 

marschallianus). 

Pe lângă exemplarele de tisă, aici se întâlnește și orhideea Cypripedium calceolus 

(papucul doamnei), plantă ocrotită.  
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Existența unui relief accidentat, a unor versanți cu diferite expoziții, a unor mic platouri, 

cu o mare variabilitate a condițiilor ecologice, face ca vegetația rezervației să fie variată și de 

mare însemnătate științifică. Versanții văilor Tisei, Racului, Ocupului sunt acoperiți de făgete 

seculare. Fitocenozele instalate în aceste stațiuni aparțin asociației Fagetum moldavicum (Barca, 

1973 cf, Mohan, 2006). 

Pe versantul stâng al pârâului Tisei și pe versanții pârâului Racului s-au identificat 

fitocenoze de fag ce au în stratul arbustiv, ca element predominat, Taxus baccata (tisa). Prezența, 

în cadrul acestor fitocenoze, a tisei, a speciilor erbacee Equisetum hiemale, Dryopteris 

robertiana, lipsa bradului și a molidului, a dus la diferențierea subasociației Taxetosum baccatae, 

subass. nov. (Horeanu, 1981 cf. Mohan, 2006).  
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Pe culmea Țărușului și în alte puncte se întâlnim fitocenoze de fag cu carpen, care aparțin 

asociației Carpino- Fagetum moldavicum (Burduja și colab. 1972 cf. Mohan, 2006). Pe mici 

platouri nord-vestice, s-au identificat fitocenoze de stejar și carpen care aparțin asociației Querco 

roboris-Carpinetum (Soo et Pocs, 1931 cf, Mohan, 2006). 

Flora bogată și variată, numărul mare al exemplarelor de tisă care se dezvoltă în condiții 

optime, făgetul secular cu elemente floristice montane, prezența speciei Cypripedium calceolus 

dau mare însemnătate științifică rezervației de tisă Tudora. Conservarea uneia dintre cele mai 

însemnate rezervații de tisă din România necesită păstrarea și în viitor a unei suprafețe cât mai 

întinse de pădure în stadiu de codru pentru a nu perturba condițiile ecologice în care a 

supraviețuit tisa.   
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 În vederea dezvoltării turismului, indiferent de forma practicată, în comuna Tudora, se 

impune îmbunătăţirea infrastructurii comunei (infrastructura rutieră, infrastructura tehnico-

edilitară etc.) pentru creşterea atractivitatii zonei, atât pentru potenţialii investitori, cât şi pentru 

turişti. 

 Turismul rural şi agroturismul sunt forme ale turismului care pot să se manifeste în 

comuna Tudora şi care necesită crearea de spații de cazare, punerea în valoare a siturilor 

arheologice şi a obiectivelor turistice de care dispune comuna. O altă oportunitate ar fi 

organizarea  festivalului de datini și obiceiuri, târguri gastronomice pentru redescoperirea 

gustului de altă dată precum și festivaluri de muzică destinată tinerilor. Construirea unui cinema 

în aer liber ar diversifica posibilitățile de petrecere a timpului liber. 
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4. INDUSTRIILE LOCALE ŞI MEŞTESUGURILE 

 

 
 

Tezaurul tradiţional, material şi imaterial din comuna Tudora a fost păstrat de-a lungul 

timpului, autorităţile administraţiei publice, şi nu numai, adoptând în limita resurselor 

disponibile, măsuri pentru conservarea culturii, tradiţiilor şi promovarea acestora. Existenţa 

resurselor naturale şi a forţei de muncă la nivelul comunei Tudora, pot determina dezvoltarea 

economică a comunei, precum şi schimbarea structurii locurilor de muncă, dinspre agricultură 

spre mica industrie, prestări servicii etc. 

Fondul etnografic şi folcloric al comunei Tudora  pune în evidenţă talentul şi 

sensibilitatea pentru frumos a locuitorilor zonei. Bogăţia elementelor etnografice este evidenţiată 

de vechile ocupaţii şi obiceiuri, precum şi de portul popular autentic, lucrat cu o măiestrie 

artistică desăvârşită. 

Ca si meşteşuguri în comuna Tudora, întâlnim împletitul din nuiele de răchită(salcie) . 

Meşteşug sau îndeletnicire casnică, practică de confecţionare a  obiectelor uzuale din nuieluşe de 

salcie(răchită). Este unul din cele mai vechi îndeletniciri meşteşugăreşti din istoria omenirii, ce-şi  

are originea încă în epoca neolitică. Pentru populaţia din ţinutul nostru cu o floră atât de variată 

şi bogată, această ocupaţie a avut o însemnătate mare din cele mai vechi timpuri, fiind 

condiţionată şi de gradul de utilitate a ei în viaţa oamenilor. Începând cu casa de locuit – piesa 

centrală a  gospodăriei ţărăneşti şi a anexelor necesare pentru trai (hambarul,cocina, coteţul, 

sâsâiacul, gardul, poarta) împletitul din nuiele vegetale era utilizat la fiecare pas în 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 92 din 134 

confecţionarea obiectelor necesare - coşuri mari pentru  păstrarea şi transportarea grăunţoaselor, 

fructelor şi legumelor, coşul carului, căruţei şi a săniei, lesele pentru prepararea a diverse 

sortimente de caşcavaluri şi mezeluri, lozniţele pentru uscatul fructelor, ştiubeie pentru 

întreţinerea albinelor, line şi călcătoare pentru zdrobitul strugurilor, o largă varietate de unelte de 

pescuit cum ar fi etrele  şi vârşele.   La fel de utilă era îndeletnicirea şi pentru dotarea cu cele 

trebuincioase şi  interiorului casei. La bucătărie mai puteau fi utilizate şi diverse policioare, 

blidare, suporturi, coşuri şi coşuleţe,  mese, scaune,  laviţa şi alte piese de mobilier necesare 

traiului cotidian 

 

5. CULTURĂ 

  

 

  

 În ultimii ani, dezvoltarea economică şi globalizarea, pericolul marginalizării şi cel a 

dispariţiei cu care se confruntă numeroase comunităţi, precum şi erodarea treptată a credinţelor şi 

convingerilor tradiţionale au făcut imperios necesară reconsiderarea pe plan naţional a locului 

patrimoniului cultural. 

 Spaţiul rural este un concept deosebit de complex, fapt ce a generat o mare diversitate de 

păreri privind definirea, sfera de cuprindere şi componentele sale.  

 Problema dezvoltării şi amenajării rurale este una dintre cele mai complexe teme ale 

contemporaneităţii, datorită faptului că, în esenţa sa, presupune realizarea unui echilibru între 

cerinţa de conservare a spaţiului rural economic, ecologic şi social- cultural ale ţării, pe de o 
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parte, şi tendinţa de modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. În acelaşi timp, dezvoltarea şi 

amenajarea rurală se află la confluenţa dintre tendinţa de expansiune a urbanului, a dezvoltării  

agresive a industriei pe seama spaţiului rural şi cerinţa de a menţine, pe cât este posibil, ruralul la 

dimensiunile sale actuale. 

 În ceea ce priveşte patrimoniul cultural al spaţiului rural românesc, în 90% dintre comune 

se află câte o bibliotecă publică. Însă numărul de vizitatori mediu/an pentru aceste biblioteci este 

de 420- 440, adică puţin peste 10% din populaţia mediului rural. 

  Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal 

este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii 

periodice, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către 

persoane fizice în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere. 

 Potrivit datelor furnizate de către primăria Comunei Tudora, în comuna  există o singură 

persoană angajată în cadrul unei biblioteci. 

 Într-o perioadă a globalizării, cultura devine o calitate esenţială a unei regiuni. Dezvoltarea 

culturii la nivel local consolidează identitatea locală şi caracter distinctiv, creând produse 

culturale cu o valoare unică. 

 O comunitate care investeşte în cultură, educaţie şi sport generează în acelaşi timp mai 

multă bogăţie, bunăstare şi siguranţă. Astfel, este creat un mediu favorabil pentru generaţiile 

viitoare, cu posibilitatea dezvoltării locurilor de muncă şi creşterii, în acelaşi timp, a nivelului de 

trai. 

 Cultura include arta şi toate formele de expresie artistică, şi mai mult, include modurile 

prin care se defineşte identitatea unui individ.  

 În fiecare an, în comuna Tudora se organizează Ziua Satului, unde participă ansamblu de 

dansuri ,,Stejărelul” din comuna Tudora, ansamblul de dansuri „Tudoreanca” din comuna 

Tudora, dar şi ansambluri de dansuri populare din comunele învecinate şi nu numai. Cu prilejul 

acestei manifestări,  anumite  persoane  cu  activităţi  deosebite  sunt  desemnaţi  cetăţeni  de  

onoare  ai  comunei. 
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 În cadrul căminului cultural funcţionează formaţii artistice cu prestigiu naţional, multe 

formaţii, printre care cea de dansuri bărbăteşti, formaţia de căiuţi, grupul vocal şi altele, 

participând la numeroase festivaluri folclorice interne şi internaţionale. Satul Tudora este o 

importantă vatră folclorică, cu datini şi obiceiuri de origine daco-romană. Jocul căiuţilor şi al 

caprei, jocul urşilor şi al mascaţilor, colindele şi urăturile sunt obiceiuri care fac deliciul 

localnicilor şi al oaspeţilor satului, de la Crăciun la Anul Nou.   

 În comuna Tudora îşi desfăşoară activitatea un cămin cultural, şi următoarele obiecte de 

cultură şi de cult: Biserica cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, ctitorie a boierului 

Cantacuzino-Paşcanu, zidul de incintă şi conacul lui Cantacuzino - Paşcanu construite la 1820 şi 

vestigiile vechiului han sunt repere istorice ale evoluţiei acestei aşezări. La acestea se adaugă şi 

alte construcţii cu valoare arhitectural-ambiental locală: şcoala Tiberiu Crudu, din centru, casa 

Vasile Şerpeanu, casa Nică Şerpeanu, casa Ţârmac, Şcoala-internat, din cătunul Cornăţel. În 

amintirea eroilor din Tudora căzuţi în primul război mondial s-a ridicat în parcul comunal, un 

monument din bronz. 

 Pe teritoriul comunei se află şi două situri arheologice cuprinse în lista de momente 

istorice a Ministerului Culturii şi Cultelor. Situl „Curtea Veche” care se află la marginea de sud-
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est a satului Tudora cu datare din secolele XVI-XVII şi situl „La Ocup” care se află la 1,5 km de 

satul Tudora cu datare din epoca medievală timpurie (secolele VII-IX). 

 Localitatea Tudora este o importantă vatră folclorică, cu datini şi obiceiuri de origine 

daco-romană. Jocul căiuţilor şi al caprei, jocul urşilor şi al mascaţilor, colindele şi urăturile sunt 

obiceiuri care încântă oaspeţii satului, de la Crăciun la Anul Nou. 

În comună există fundaţia culturală „Tiberiu Crudu” a profesorului Vasile Ungureanu. 

 În ceea ce privește datinile și obiceiurile păstrate din străbuni, tudorenii ca toţi românii, au 

o aplecare spre unele datini şi credinţe care, deşi se  ordonează calendaristic, nu ţin rânduielile 

bisericeşti. Dar pentru a descoperi frumuseţea, mai ales înţelesul adânc al sufletului acestor 

oameni am selectat o parte din aceste datine/credinţe.  

- Babele, (1martie- 9 martie) – nu se lucrează; se oferă mărţişoare;  

- 40 de sfinţi (9 martie) – se fac sfinţişori, nişte colăcei în forma cifrei arabe opt şi se ung cu 

miere; se oferă de pomană.   

- Alexiile  (17 martie- Sf. Alexie) se fac focuri în livadă pentru a feri plantele şi pomii de omizi, 

fluturi şi alte insecte.  

- Floriile (Duminica florilor) se duc la biserică crengi de salcie cu mâţişori, se sfinţesc şi se pun 

la icoană; au diverse folosinţe pentru animale şi pentru om.   

 De Paşti toţi ai casei se spală cu apă în care se pun ouă roşii şi câteva monede, să fie 

sănătoşi şi rumeni. Lumânarea de la Înviere se păstrează fiind aprinsă câte puţin peste an, când 

sunt cumpene (furtuni mari).  

 Sfântul Gheorghe (23 aprilie) -se taie o brazdă înierbată şi se pune în ea o ramură de 

răchită îmbobocită şi se aşează pe stâlpul porţii sau pe cerdac; -se bat cu urzici pentru a fi iuţi la 

treabă peste an, să alunge lenea şi trândăvia.  

-Duminica Mare se pune tei la casă, straturi şi morminte, la cimitir.  

- La Pintilii Călătorul (Sf. Pantelimon) se spune că se călătoreşte vara.  

- De Ziua Crucii   (14 septermbrie) şarpele care nu a intrat în gaură după această dată, iese la 

drum pentru a fi omorât.   

- Spolocania- femeile se adună la un loc, cu furcile de tors şi fac un chef pe cinste cu rachiu şi 

mălai.  



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 96 din 134 

- Andriul (Sf. Apostol Andrei- 30 noiembrie) se pun vasele cu gura în jos, se ung uşorii de la uşă 

şi de la geam cu usturoi să nu se prindă farmecele, să fugă strigoii. 

- Ignatul  (20 decembrie) încep să se taie porcii.  

- Crăciunul (25-27 decembrie) încep pregătirile pentru Anul Nou se fac măştile.  

- Între Crăciun şi Bobotează dacă este promoroacă e semn de an bogat.   

 Sărbătorile de Anul Nou oferă tudorenilor  prilej de distracţie dar şi de interpretare în ritm 

îndrăcit a jocului căiuţilor, caprei, ursului şi mascaţilor, moştenite din timpuri stăvechi.  

Căiuţii – de Anul Nou – unici pe ţară, practicaţi doar de satul Vorona , care aparţinea de comuna 

Tudora ca şi Joldeştii- ar reprezenta „centaurii” din mitologia antică romană – canafii coloraţi, pe 

două rânduri în jurul unei oglinzi centrale, ar reprezenta: 

•    opt canafi mai măricei din mijloc- după oglindă – ar fi cele opt planete cunoscute atunci, 

astăzi nouă;  

•    rândul de sus de canafi- din afară – tot coloraţi, în număr de 12, reprezintă lunile anului;  

• oglinda reprezintă Soarele.  

 Cu timpul  nu s-a prea ţinut seama de semnificaţie şi s-au mai adăugat – ca estetic, dar fals  

pierzându-se semnificaţia iniţială. Vestonul strâns pe corp cu multe şnururi şi igliţe – care astăzi 

s-au împuţinat, cum şi chipiul cu pampon roşu, sunt copiate după modelul cavaleriei – poate ceva 

prusac şi denaturate de la forma iniţială, numai pentru a da corpului flăcăului mai multă eleganţă 

şi supleţe pentru a plăcea fetei dragi – tot dragostea! Şi aceasta este dovedită de faptul că flăcăii 

costumaţi căiuţi şi capra merg la casa unde-şi au fata dragă, primind de la aceasta, cu mândrie, un 

colac frumos, deşi îşi dezvăluie astfel oarecum dragostea în public.  

 Capra este bogat ornată cu mărgele, hurmuzuri cu canafi şi oglindă la mijloc, cu aceiaşi 

semnificaţie ca şi la căiuţi. Simbolizează bogăţia pădurilor tudorene în vânat, ciute şi cerbi. 

Ceilalţi mascaţi: căldărari, greci, evrei, medici, negustori, etc. erau şi sunt ironizări ale felului 

necorespunzător cum îşi făceau aceşti meseriile.  

 Ursul şi jocul lui cu ursarul, estetic şi vioi, ar fi o reminescenţă a existenţei urşilor în 

pădurile tudorene, ironie la adresa descântecelor – se face un descântec de deochi în cadrul 

jocului ursului. 
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CAPITOLUL V  

 

ANALIZA SWOT 
  

 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi), Threats 

(amenințări). 

 Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se 

poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. Unele "oportunităţi" şi 

"ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale Comunei. Ameninţările pot fi 

concrete sau potenţiale. 
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 Analiza SWOT se va axa pe următoarele paliere ale domeniilor care dau indicii 

dezvoltării locale: 

 Analiza SWOT – Administraţie publică locală; 

  Analiza SWOT- Mediu; 

 Analiza SWOT- Infrastructură; 

 Analiza SWOT- Situaţie socio- economică; 

 • Analiza SWOT- Agricultură; 

 Analiza SWOT- Demografie; 

 Analiza SWOT- Sănătate publică; 

 Analiza SWOT – Siguranţă publică/ pază şi protecţie; 

 Analiza SWOT – Sisemul de învăţământ; 

 Analiza SWOT – Cultură. 

 

2. Analiza SWOT - ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Autorităţile publice locale îşi desfăşoară 

activitatea după principiile transparenţei 

procesului decizional; 

 Actualizarea periodică a organigramei 

primăriei; 

 Implicarea efectivă a conducerii la nivel de 

vârf în procesul de conştientizare şi 

aplicare a acțiunilor legate de reformă în 

administraţie; 

 Existența procedurilor ce reglementează 

fluxul de documente în instituţie; 

  Existenţa unor proceduri care să descrie 

modul de realizare a activităţilor şi 

 Rezistenţa la schimbare manifestată de o 

parte din personalul instituţiei; 

  Resurse financiare insuficiente destinate 

modernizării şi dezvoltării activităţilor 

instituţiei; 

 Ineficienţa mecanismului de elaborare a 

politicilor publice la nivelul primăriei; 

  Insuficienta conştientizare a noţiunilor de 

eficienţă, rentabilitate şi transparenţă în 

administrarea domeniului public şi privat 

al comunei; 

 Dificultăţi de comunicare internă între 

diferitele compartimente funcţionale şi 
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sabactivităţilor ce vizează organizarea 

muncii în instituţie; 

 Transparenţa în recrutarea şi în promovare 

personalului; 

 Participarea, în limita fondurilor, a tuturor 

categoriilor de personal la activităţi de 

formare continuă; 

  Existenţa la nivelul instituţiei a unei 

strategii de formare continuă a 

funcţionarilor publici predominantă la 

nivelul instituţiei a relaţiilor de colaborare 

între colegi; 

  Existenţa unui program de contabilitate şi 

salarii; 

 Existenţa unui cadru legal coerent şi stabil 

privind liberul acces la informaţia de 

interes public şi transparenţa actului 

administrativ; 

 Primăria deţine o pagină de internet proprie 

a instituţiei. 

 

între structuri ale administraţiei publice 

locale; 

 Existenţa încă a unui sentiment de frustare 

a funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de sistemul de 

salarizare, promovare, precum şi de 

menţinerea unei imagini publice negative a 

funcţionarului din administraţia publică; 

  Imposibilitatea promovării pe post a 

salariaţilor; 

 Posibilităţi reduse de motivare financiară a 

personalului şi de atragere a persoanelor 

cu calificare superioară în structurile 

funcţionarilor publici; 

 Resurse financiare limitate pentru 

susţinerea programului de pregătire; 

  Încărcarea cu sarcini suplimentare peste 

cele prevăzute în fişa postului datorită 

insuficienţei personalului din instituţie; 

 Nu se realizează testarea periodică a 

funcţionarilor publici; 

 Nu se realizează rapoarte de activitate 

lunare, ci doar trimestriale; 

  Existenţa fondurilor limitate alocate 

formării continue a funcţionarilor publici; 

 Imposibilitatea de motivare suplimentară a 

personalului; 

  Dificultăţi legate de aplicarea curentă a 

noilor acte normative datorită multitudinii 

şi complexității acestora; 
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  Inexistenţa unui compartiment de 

informatizare; 

 Număr insuficient de calculatoare, iar 

unele dintre acestea sunt uzate moral; 

 Există funcţionari publici care nu ştiu 

să folosească calculatorul; 

  Resurse financiare insuficiente pentru 

informatizarea administraţiei publice locale; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se 

implica activ în procesul de luare a deciziei 

la nivel local. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea realizării de parteneriate de 

cooperare transfrontalieră, transnaţională, sau 

regională pentru identificarea de soluţii viabile 

la problemele locale identificate; 

 Menţinerea unui parteneriat activ cu 

reprezentanţii comunităţii, reprezentanţii 

mediului de afaceri, alte instituţii comunitare 

sau de interes comunitar; 

 Posibilităţi de accesare a unor fonduri 

externe destinate în mod special modernizării 

administrației publice; 

 Dezvoltarea unor legături puternice între 

consiliul judeţean şi autorităţile locale; 

 Mai multe posibilităţi de instruire a 

personalului prin agenţii de formare 

profesională. 

   Lipsa interesului faţă de cooperare şi 

asociere, rezistenţa la nou şi schimbare; 

  Teama de risc, inerţia unor funcţionari 

publici - mai ales din funcţiile de conducere; 

  Personal insuficient numeric şi nepregătit 

pentru accesarea de fonduri comunitare în 

domenii diverse; 

  Inerţie mare privind implicarea factorilor 

responsabili, dar şi a comunităţii în programele 

de dezvoltare; 

  Tendința mass-mediei de a reflecta cu 

precădere - şi, de regulă, fără a verifica - 

aspectele negative ale anumitor activităţi din 

administraţie, de cele mai multe ori 

informaţiile fiind greşit interpretate sau 

neînţelese; 
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  Dificultatea realizării unei strategii şi a 

unor planuri de acţiune care să reziste 

schimbărilor politice - clasa politică actuală nu 

are încă suficientă maturitate încât să aprecieze 

şi să implementeze programele iniţiate de 

conducerile instituţiilor din mandatele 

interiore; 

  Schimbări legislative prea frecvente pentru 

a fi asimilate eficient. 

 

3. Analiza SWOT - MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Întreprinderea de acţiuni din partea 

autorităţilor publice locale în vederea 

aplicării normelor legislative privind 

protecţia mediului; 

 Pe aria comunei şi în împrejurimile 

acesteia, nu există nici o întreprindere 

„mare poluatoare” 

 Cantitatea de deşeuri generată anual de un 

cetăţean este inferioară celei înregistrată la 

nivel naţional cu 4,1% (în anul 2015);  

 Existenţa Planului Judeţean de 

Management al Deşeurilor, Planului Local 

de Acţiune pentru Mediu, Planului Local 

de Gestiune a Deşeurilor şi Master 

Planului Judeţean pentru Gestiunea 

Deşeurilor. 

 

 La nivelul comunei nu au fost 

implementate proiecte cu finanţare 

naţională, europeană sau alte surse privind 

protecţia mediului; 

 Nu a fost efectuată la nivelul comunei nici 

o campanie de informare cu privire la 

protecţia mediului şi a naturii; 

 Insuficienta dotare a Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Botoşani cu aparate 

necesare monitorizării calităţii factorilor de 

mediu; 

 Lipsa sistemelor reciclare a deşeurilor în 

majoritatea localităţilor din judeţ; 

 Slaba dotare cu mijloace şi echipamente 

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; 

 Sistemul de alarmare în situaţii de urgenţă 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 104 din 134 

are o acoperire redusă. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Receptivitatea populaţiei la campaniile 

prin care se promovează colectarea 

deşeurilor din echipamente electrice şi 

electronice; 

 Creşterea interesului autorităţilor locale 

pentru promovarea de parteneriate în 

vederea protecţiei mediului; 

 Existenţa iniţiativelor de colectare a 

deşeurilor din echipamente electrice şi 

electronice în rândul populaţiei; 

 Disponibilitatea finanţărilor prin Fondul 

de Mediu pentru susţinerea şi realizarea cu 

prioritate a proiectelor cuprinse în Planul 

Naţional de Acţiune pentru Protecţia 

Mediului; 

 Disponibilitatea finanţărilor proiectelor de 

mediu prin intermediul fondurilor 

europene nerambursabile. 

 Procentul scăzut al suprafeţei fondului 

forestier cu implicaţii asupra mediului 

înconjurător; 

 Fonduri financiare insuficiente destinate 

împăduririi terenurilor degradate; 

 Nivelul scăzut de educare al populaţiei în 

privinţa colectării selective a deşeurilor; 

 Agravarea fenomenului de secetă 

afectează  dezvoltarea sectorului agricol; 

 Neatingerea ţintei de 4 kg/locuitor de 

DEEE-uri colectate; 

 Insuficienta preocupare a agenţilor 

economici pentru refolosirea ambalajelor. 

 

4. Analiza SWOT - INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Accesibilitate facilă în zonă:  Comuna 

Tudora este aşezată pe drumul judeţean 

208C, care face legătura între județele 

Botoșani – Suceava (ruta spre Dolhasca, 

ruta spre Liteni) și Botoșani – Iași (ruta 

 Drumurile comunale parţial asfaltate; 

 Drumurile săteşti necesită investiţii pentru 

modernizare şi întreţinere; 

 În comuna Tudora nu există reţea de 

distribuţie a apei potabile; 
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spre Pașcani); 

 Comuna Tudora este legată de reşedinţa 

judeţului prin DJ 208C, aflându-se la 

doar 30 km distanță municipiul Botoșani. 

Al doilea centru urban cu care comuna 

realizează legături este municipiul 

Suceava, pe itinerarul Tudora – Liteni - 

Suceava, în lungime de 43 km. Al treilea 

centru urban apropiat de comuna Tudora 

este orașul Pașcani, la numai 36 km 

distanță. 

 Majoritatea gospodăriilor sunt 

electrificate. Arterele principale sunt 

prevazute cu instalaţii de iluminat public; 

 Evoluţia pozitivă a drumurilor comunale 

asfaltate; 

 Pe parcursul a cinci ani, lungimea 

drumurilor publice judeţene şi comunale 

de pământ a scăzut cu aproximativ 19% 

(la nivel regional cu 3,4% şi la nivel 

naţional cu 5,4%); 

 Calitatea apei din fântâni este în general 

bună; 

 Evoluţia semnificativă a reţelelor de 

comunicare, telefonie, cablu TV şi 

internet; 

 Baza materială din şcoli a cunoscut o 

evoluţie în ultimii ani; 

 Amenajarea şi dotarea unui centru de 

joacă şi recreere pentru copii; 

 Lipsa reţelei de canalizare; 

 Alimentarea cu caldură a locuinţelor şi 

clădirilor de utilitate publică din comuna 

Tudora se face în prezent cu combustibil 

solid, în principal cu lemne; 

 Lipsa resurselor materiale necesare 

dezvoltării infrastructuri. 
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 Există un sistem de control privind 

activitatea urbanistică, în special privind  

respectarea prevederilor legale a regimului 

construcţiilor; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa Aeroporturilor Internaţionale 

Iaşi şi Suceava; 

 Existenţa fondurilor europene pentru 

dezvoltarea şi modernizarea drumurilor 

publice; 

  Disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare. 

 

 Un procent semnificativ al drumurilor 

comunale riscă să rămână nemodernizate din 

cauza posibilităţilor financiare reduse ale 

localităţilor respective, cu efecte negative 

asupra atractivităţii zonei şi a uzurii premature 

a autovehiculelor populaţiei; 

 Tendinţa de creştere a preţurilor la resursele 

energetice sub influenţa cursului valutar leu-

euro; 

 Instabilitate legislativă; 

 Experienţa scăzută în gestionare fondurilor 

europene. 

 

5. Analiza SWOT- SITUAŢIE SOCIO - ECONOMICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unor agenţi economici, societăţi 

comerciale şi persoane fizice autorizate  

  85% din activitatea de prestări servicii este 

reprezentată de activităţi agricole, de 

creştere a animalelor; 

  Teren disponibil şi condiţii pedo-climatice 

favorabile pentru dezvoltarea agriculturii şi 

zootehniei; 

 Mediul de afaceri local nu are capacitatea 

de a oferi locuri de muncă pe măsura 

cererii; 

 Insuficienţa personalului calificat în 

construcţii, pe fondul migrării acestuia în 

alte zone pentru o salarizare motivantă; 

 Capacitate scăzută a mediului de afaceri 

local de a susţine investiţii pentru 
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 Comuna Tudora este partener în cadrul 

GAL Valea Siretului de Sus, un important 

promotor al cooperării între membrii din 

mediul privat și mediul public scopul 

comun fiind acela de a accesa fonduri 

europene pentru dezvoltarea zonei. 

 50% dintre firmele locale ştiu de existenţa 

fondurilor externe nerambursabile ce pot fi 

accesate prin intermediul GAL. 

dezvoltare; 

 Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial; 

 Sectorul serviciilor slab dezvoltat; 

 Lipsa culturii asociative, slaba colaborare 

între întreprinderi; 

  Infrastructura de acces şi de utilităţi slab 

dezvoltată în zona rurală pentru 

dezvoltarea unităţilor economice; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Fondurile europene care sprijină 

dezvoltarea mediului antreprenorial; 

 Dezvoltarea mediului de susţinere şi 

sprijinire a economiei locale Tudora; 

 Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor 

de tip public-privat; 

 Existenţa programelor guvernamentale 

de susţinere a sectorului IMM; 

 Politica Uniunii Europene privind 

activităţile din domeniul cercetării- inovării în 

cadrul microîntreprinderilor. 

 Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie 

excesivă; 

  Lipsa lichidităţilor poate conduce la 

falimentarea unităţilor locale active de tip 

microîntreprinderi şi chiar a celor medii; 

  Blocarea creditării din cauza crizei 

economice şi a blocajelor financiare; 

  Creşterea concurenţei din cauza 

liberalizării pieţelor comerciale; 

 Lipsa informării populaţiei cu privire la 

procedura de înfiinţare a unei afaceri; 

  Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea ratei 

şomajului vor conduce implicit la scăderea 

puterii de cumpărare a produselor şi serviciilor 

în rândul populaţiei; 

  Resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

europene; 

  Instabilitate legislativă; 

  Migraţia forţei de muncă calificată în afara 
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judeţului şi în afara graniţelor ţării. 

 

6. Analiza SWOT- AGRICULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 53% din suprafaţa agricolă este 

reprezentată de suprafaţa arabilă; 

 Toţi agenţii economici care îşi desfăşoară 

activitatea pe teritoriul comunei Tudora,  

consideră sectorul agricol prioritar pentru 

dezvoltarea locală; 

 Păşunile şi fâneţele favorizează creşterea 

animalelor; 

 Conform hărţii naţionale de zonare a 

producţiei agricole în funcţie de 

favorabilitatea condiţiilor 

agropedoclimatice, coordonatele comunei  

Tudora sunt propice pentru zootehnie, 

viticultură, legumicultură, cartofi, 

piscicultură; 

 Prezenţa fondurilor europene care pot fi 

absorbite în vederea impulsionării 

investițiilor în agricultură. 

 Folosirea metodelor rudimentare de 

cultivare a terenului; 

 Creşterea suprafeţelor agricole lăsate 

neexploatate; 

 Suprafaţa agricolă a comunei este afectată 

de fenomene de eroziune, în proporţie de 

25-30%. 

 Număr mic de animale pe exploatatie. 

 Pondere însemnată de exploataţii agricole 

individuale de subzistenţă şi semi-

subzistenţă. Această situaţie implică faptul 

că ele nu produc venituri care să fie 

potenţial investite, iar viabilitatea lor ca 

parteneri comerciali pare să fie limitată din 

această cauza; 

 Inexistenţa reţelelor de colectare a 

produselor agricole şi animale; 

 Fenomene asociative slab conturate; 

 Lipsa investiţiilor; 

 Un comerţ slab dezvoltat; 

 Lipsa echipamentelor adecvate şi moderne 

în agricultură, majoritatea celor existente 

fiind uzate fizic şi moral; 

 Gradul ridicat de fragmentare/fracţionare al 

terenurilor; 

  Lipsa facilităţilor/ infrastructurii conform 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 109 din 134 

normelor europene pentru vânzarea 

animalelor vii; 

 Lipsa culturii asociative şi antreprenoriale 

în rândul micilor fermieri; 

 Lipsa fondurilor băneşti pentru înnoirea 

parcului auto în rândul micilor fermieri; 

  Gradul scăzut de utilizare al compostului 

în agricultură din cauza lipsei de informare 

şi încredere al populaţiei în utilizarea 

acestui produs; 

  Neaplicarea în rândul populaţiei a 

metodologiilor agricole moderne; 

  Lipsa sistemelor de irigat. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Existenţa Fondului European pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală; 

 Existenţa programului Tomate ce susţine 

dezvoltarea mediului de afaceri din domeniul 

agriculturii; 

 Existenţa firmelor de consultanţă care 

realizează transferuri de informaţii tehnice şi 

tehnologice, cât şi întocmirea documentaţiilor 

pentru absorbţia de fonduri de dezvoltare; 

 Existenţa programelor de stimulare a 

asocierii în domeniul agriculturii şi dezvoltării 

rurale. 

 Existenţa Grupului de Acţiune Locală 

(GAL) Valea Siretului de Sus, care sprijină şi 

îndrumă micii fermieri. 

 Existenţa Planului de Dezvoltare Rurală. 

 Construcţia de noi locuinţe ce conduce la 

scăderea suprafeţei agricole; 

 Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor 

ce conduce la scăderea randamentului; 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire 

la normele europene; 

 Cunoştinţe insuficiente a agricultorilor în 

ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea 

proiectelor finanţate din fonduri FEADR; 

 Lipsa/reducerea subvenţiilor pentru 

agricultură; 

  Cadrul legislativ naţional care încurajează 

nemunca şi dependenţa de ajutoare sociale. 

 Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase 

în agricultură. 
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7. Analiza SWOT- DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Raportat la anul 2011, populaţia Comunei 

Corni a crescut; 

 Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

indică faptul, că după un accentuat proces 

de îmbătânire demografică, urmează un 

proces de reîntinerie demografică prin 

creşterea natalităţii ca tendinţă fermă; 

 În prezent, o persoană aflată în vârstă 

inactivă din punct de vedere economic este 

susţinută de 4 persoane aflate în vârstă de 

muncă; 

 Rata mortalităţii infantile a urmat o 

evoluţie negativă; 

 O echilibrată distribuţie pe sexe a 

populaţiei regiunii; 

 Rata dependenţei demografice scăzută în 

mediul rural; 

 Rata dependenţei demografice scăzută în 

mediul rural; 

 

 

 Densitatea populaţiei din comună prezintă 

o valoare ridicată 139 pers/kmp, fiind 

superioară celei de la nivel judeţean şi 

naţional; 

 În anul 2015, numărul căsătoriilor a scăzut 

faţă de anul 2011; 

 Rata de nupţialitate din comună este 

scazută; 

 Mişcarea migratorie a populaţiei are un 

efect negativ asupra efectivului populaţiei 

din mediul rural pe fondul înregistrării unui 

sold negativ în uşoară creştere în ultimii 

cinci ani (atât migrarea către alte judeţe 

pentru un nivel de trai mai ridicat, dar şi 

spre mediul rural); 

 Fondul de locuinţe pentru tineri este foarte 

redus; 

 Pondere ridicată a populaţiei în mediul 

rural; 

 Rata dependenţei demografice ridicată în 

mediul, datorită creşterii numărului şi, 

implicit, a ponderii populaţiei vârstnice. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Elaborarea de politici de sănătate publică 

mai eficiente care vizează scăderea ratelor de 

mortalitate generală şi infantilă; 

 Promovarea unor politici pro- nataliste la 

 Ritmul de scădere al populaţiei creşte de la 

an la an, iar generaţiile tinere sunt din ce în ce 

mai puţin numeroase comparativ cu cele adulte 

şi vârstnice; 
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nivel naţional prin implementarea unor 

programe sociale ţintite către famililii şi copii; 

 Menţinerea tendinţei de creştere a 

speranţei de viaţă la naştere la nivel naţional 

 Implicarea medicilor şi asistenţilor sociali 

în acttivităţi de conştentizare cu privire la 

necesitatea întreţinerii populaţiei 

 Promovarea agresivă la nivel naţional a 

metodelor contraceptive; 

 Tendinţa de îmbătrânire mai accentuată a 

populaţiei din cauza migrării forţei de muncă 

în străinătate; 

 Adaptarea mai lentă a populaţiei vârstnice 

la schimbările şi provocările lumii actuale. 

 

8. Analiza SWOT- SĂNĂTATE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Starea de sănătate a populaţiei este relativ 

bună; 

 Existenţa pe raza Comunei a unui dispensar 

uman; 

  Existenţa unei farmacii umane; 

  Existenţa unui dispensar veterinar; 

 Program zilnic al medicilor; 

 Populaţia Comunei este înscrisă la medicii 

din Comună; 

 Cabinetele dispun de personal calificat; 

 Cetăţenii comunei au acces  la policlinicile, 

spitalele, farmaciile, laboratoarele de 

tehnică dentară şi  laboratoarele de analize 

medicale din municipiul Botoşani. 

 Lipsa unui ambulatoriu de specialitate; 

 Slabă educaţie sanitară a comunităţii; 

 Creșterea numărului de persoane vârstnice 

dependente; 

 Numărul crescut al persoanelor care 

lucrează fără forme legale, neputând 

beneficia de servicii medicale gratuite; 

 Lipsa unui laborator de analize în Comună; 

 Preţurile ridicate la medicamente; 

 Lipsa unui cabinet stomatologic. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Realizarea unor cursuri de igienă şi 

educaţie sexuală pentru comunitate; 

 Servicii de planning familial; 

 Promovarea principiilor naturiste; 

 Programe complexe de urmărire a stării 

 Imposibilitatea unor pacienţi de a plăti 

anumite servicii medicale; 

 Slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

 creşterea numărului de probleme 
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de sănătate a populaţiei; 

 

medicale ca urmare a procesului de îmbătrânire 

al populaţiei; 

 Creşterea numărului bolnavilor cronici; 

 Reacţie nefavorabilă la sistemul de 

norme sanitare impuse; 

  Costurile ridicate pot conduce la 

renunţarea la dotări. 

 

9. Analiza SWOT- ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unei structuri organizaționale 

care asigură eficient și abordează în mod 

complex și coerent problematica și nevoile 

sociale ale beneficiarilor; 

 Existența unei politici de promovare și 

vizibilitate a imaginii instituției în rândul 

actorilor sociali la nivel local și județean; 

 Corelarea nevoilor identificate la nivelul 

comunei Tudora cu resursele existențiale în 

vederea dezvoltării și diversificării serviciilor 

sociale; 

 Existența unui plan de perfecționare 

profesională a personalului; 

 Existența serviciului social și de asistență 

comunitară. 

 Existenţa unui Centru de zi pentru copii. 

 

 

 Lipsa unor studii profesioniste de 

monitoriare și analiză a nevoilor reale a 

comunității; 

 Insuficiente mecanisme de colectare a 

indicatorilor sociali; 

 Insuficienta dezvoltare a infrastructurii și 

a serviciilor sociale pentru anumite categorii 

defavorizate; 

 Lipsa unor srvicii sociale pentru anumite 

categorii de beneficiari (victime ale violenței 

domestice, persoane dependente de alcool, 

tutun și alte subsanțe psihotrope etc); 

 Dificultate de cominicare între direcții/ 

servicii; 

 Lipsa unor categorii de specialiști; 

 Formare profesională continuă a 

personalului, neadaptată la nevoile reale; 

 Slaba informare cu privire la fondurile 

destinate dezvoltării/diversificării serviciilor 
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sociale; 

 Personal insuficient în acordarea 

serviciilor sociale; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Implicarea autorităților locale în programe 

de dezvoltare comunitară în domeniul 

serviciilor sociale; 

 Colaborare între Direcțiile Generale De 

Asistență Socială la nivel județean; 

 Dorința membrilor comunității de implicare 

în programe de voluntariat desfășurate la 

nivelul instituției; 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile; 

 Existența unui cadru legislativ național și 

internațional favoabil dezvoltării serviciilor 

sociale; 

 Existeța unor standarde de calitate care 

completează și susțin reglementările 

legislației. 

 Implementarea deficitară a prevederilor  

legale ulterioare schimbarilor legislative, 

cauzată de decalajele apărute între intrarea în 

vigoare a unei legi și normele de aplicare; 

 Criza economică în contextul epidemiei 

de COVID-19 încetinește dezvoltarea 

serviciilor sociale și crește numărul de 

beneficiari; 

 Perpetuarea mentalității tradiționaliste a 

comunității față de problematica grupurilor 

vulnerabile; 

 Lipsa locurilor de muncă/plecarea forței 

de muncă în străinătate; 

 Stagnarea economică și neatragerea de 

populație tânără în comună poate duce pe 

termen lung la îmbătrânirea populației; 

 Insuficiența resurselor financiare care 

să asigure o susținere reală a măsurilor de 

prevenire și combatere a marginalizării și 

excluziunii sociale; 

 Lipsa unei baze de date comune cu toți 

prestatorii de servicii sociale; 

  Lipsa unui sistem de informare 

preventivă sau a unui sistem de intervenție 

rapidă pentru categoriile expuse la risc; 
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 Responsabilitate scăzută a actorilor 

locali. 

 

10. Analiza SWOT- SIGURANŢĂ PUBLICĂ, PAZĂ ŞI PROTECŢIE CIVILĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există montate camere de supraveghere 

pentru asigurarea ordinii şi siguranţei 

publice; 

 Se realizează acţiuni de educaţie rutieră, 

civică şi pentru situaţii de urgenţă; 

 Starea infracţională nu este explozivă; 

  Existenţa postului de poliţie; 

 A fost înfiinţat Serviciul voluntar pentru 

situaţii de urgenţă. 

 ONG-urile nu sunt prezente în viata socială 

a comunei; 

 Parteneriatul public – privat este slab 

dezvoltat; 

 Persistenta violenţei în familie; 

 Consumul de alcool în unele familii 

conduce la creşterea numărului de 

fenomene infracţionale minore dar şi de 

violenţă domestică sau asupra copiilor; 

 Lipsa unui program cu acţiuni civice şi 

voluntariat; 

 Dotarea insuficientă a Serviciului voluntar 

pentru situaţii de urgenţă, lipsa utilajelor, 

echipamentelor şi costumelor de protecţie. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Normele de pază şi protecţie civilă 

existente; 

 Legislaţia disponibilă despre drepturile 

omului şi drepturile copiilor; 

 Consultanţa de specialitate acordată 

persoanelor abuzate sau maltratate. 

 Lipsa de informare a populaţiei din 

mediul rural, cu privire la drepturile 

constituţionale şi drepturilor omului; 

 Birocraţia excesivă şi lipsa de încredere 

a populaţiei în autorităţile statului; 

 Toleranţa femeilor abuzate, dependenţa, 

lipsa posibilităţilor financiare de a-şi asigura 

un trai decent. 
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11. Analiza SWOT- SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal calificat corespunzător, în număr 

suficient, cu o bună pregătire metodică şi 

profesională (în marea majoritate cadrele 

didactice şi-au luat gradele didactice în 

timp util); 

 Profesori cu aptitudini, pasiune şi 

experienţă în desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extracurriculare; 

 Cadre didactice ce au parcurs stagii şi 

cursuri de formare continuă; 

 Relaţii interpersonale (profesori-părinţi, 

profesori-profesori, director-cadre didactice 

care favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

 Proporţia redusă a elevilor care 

abandonează studiile generale; 

 Profesionalismul conducerii şcolii; 

 Deschiderea spre noile tehnologii 

educaţionale; 

 Posibilitatea de a continua studiile liceale şi 

superioare în municipiul Botoşani; 

 Creşterea calităţii actului educaţional şi 

modernizarea spaţiilor de învăţământ, 

inclusiv prin alocarea de fonduri; 

 Existenţa zonelor acoperite cu autobuze 

pentru transportul şcolar achiziţionate de 

către primării. 

 Existenţa unei săli de sport şi a unui teren 

 Neatractivitatea carierei didactice din cauza 

salariilor mici pentru cadrele didactice  

tinere; 

 Conservatorism şi rezistenţă la schimbare; 

 Gradul scăzut de dezvoltare a reţelei de 

asistenţă şi consiliere pedagogică, 

psihologică şi de orientare profesională a 

elevilor şi părinţilor; 

 Cazuri frecvente de violenţă domestică şi 

agresivitatea părinţilor, dezinteresul 

părinţilor faţă de educaţie; 
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de sport adecvate desfăşurării unor sporturi 

pe echipe. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Programe de formare continuă susţinute 

de agenţiile judeţene de ocupare cu forţă de 

muncă, inspectoratele de muncă, centre de 

formare profesională 

 Oportunităţi de formare prin accesarea de 

fonduri europene pentru dezvoltarea resurselor 

umane, POCU; 

 Amenajarea unei baze sportive în 

comună; 

 Dezvoltarea parteneriatelor de tip public-

privat în procesul educaţional şi formarea 

profesională; 

 Posibilitatea preluării şi adaptării 

modelelor de bună practică din ţările Uniunii 

Europene cu privire la activităţile didactice. 

 Structura sistemului de învăţământ se 

schimbă ca urmare a transformărilor socio-

economice şi trebuie să ţină pasul cu cerinţele 

actuale; 

 Lipsa de continuitate în demersul 

pedagogic, modificare frecventă a programelor 

şcolare, aria de opţionale alcătuită după 

normele didactice ale profesorilor, baza 

materială insuficientă şi parţial uzată fizic şi 

moral; 

 Mobilitatea cadrelor didactice; 

 Managementul instituţional defectuos; 

 O parte dintre cadrele didactice manifestă 

rezistenţă la schimbare şi o mai mică capacitate 

de adaptabilitate la noile cerinţe ale sistemului 

de învăţământ; 

 Reducerea populaţiei şcolare datorată 

declinului natalităţii; 

 Buget încă insuficient alocat 

învăţământului public generând fenomene de 

dotare la limita necesarului unităţilor sau 

recurgerea la finanţare paralelă prin aportul 

familiilor. 

 

12. Analiza SWOT- CULTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa în comună a unui cămin Cultural;  Promovarea slabă a obiectivelor culturale; 
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 Reabilitarea şi modernizarea Caminului 

Cultural din comună; 

 Existenţa unei istorii culturale bogate a 

Comunei Tudora; 

 Existenţa unei biblioteci comunale; 

 Existenţa parteneriatelor dintre instituţiile 

culturale şi unităţile de învăţământ; 

  Existenţa a două ansambluri folclorice în 

Comuna Tudora. 

 Evoluţia negativă a numărului de volume 

eliberate şi a numărului de cititori; 

 Insuficienta valorificare a fondului de carte 

veche existent; 

 Lipsa activităţilor conexe în preajma 

obiectivelor culturale; 

 Lipsa posibilităţilor culturale de petrecere a 

timpului liber. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării fondurilor 

europene nerambursabile pentru activităţi 

culturale, inclusiv pentru proiecte 

transfrontaliere; 

  Adaptarea fondului de carte la noua 

tehnologie (achiziţionarea de documente pe 

suport electronic); 

  Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor 

oferite de acestea; 

  Posibilitatea promovării unor obiective 

culturale prin includerea în oferta turistică a 

judeţului; 

 Extinderea reţelei biblionet şi constituirea 

unei reţele judeţene a bibliotecilor în vederea 

extinderii împrumutului inter-bibliotecar. 

 Dezinteres general pentru cultură; 

  Lipsa fondurilor locale necesare 

contractării de fonduri europene în domeniul 

cultural; 

  Lipsa posibilităţii afirmării artiştilor din 

comuna; 

 Fonduri europene limitate (fiind 

insuficiente la nivelul necesităţilor); 

  Lipsa unor politici cultural-educaţionale 

corelate ce duc la un dezinteres pentru 

priorităţile culturale locale; 

  Dispariţia meşterilor şi creatorilor 

populari de la nivel local pe fondul lipsei 

posibilităţii valorificării produselor create. 
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13. PLAN PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2014-2020  SI/SAU AFLATE ÎN IMPLEMENTARE ÎN COMUNA 

TUDORA, JUDEŢ BOTOŞANI 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv de investiţii 

Denumire 

program de 

finanţare 

Amplasament Stadiul 
Perioada 

derulării 

Valoarea 

investiţiei 

1 

Extindere reţea apă potabilă, 

construire grup sanitar, reţea de 

canalizare şi staţie de epurare în 

cătunul Turbata, comuna 

Tudora, judeţul Botoşani 

FRDS 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2008 - 2012 129.238 Euro 

2 

Proiect "Servicii de prevenire a 

separării copilului de familia sa 

şi instruirea personalului 

aferent",                          

Subproiect:  "Centru de zi 

pentru copii "Voinicelul" 

Comuna Tudora, judeţul 

Botoşani"  

BDCE, 

MMFPSPV; 

H.G. nr. 928 / 

2007 

sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2013 - 2015 100.074  Euro 

3 

Bază sportivă multifuncţională, 

tip 2, în comuna Tudora, judeţul 

Botoşani 

OG 7 / 2001 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2008 - 2015 555.361 Lei 

4 

Sistem de alimentare cu apă a 

comunelor Vorona şi Tudora, 

judeţul Botoşani 

PNDL 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 

in derulare  

% 
2007 - 2019 19.496.200 Lei 



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

Pagina 119 din 134 

5 

Modernizare drumuri de interes 

local (DC 55, DS 1451, DS 420 

şi DS 1128 – ZONA 

CORNĂŢEL – DEALUL 

CURŢII” comuna Tudora, 

județul Botoșani  

PNDL 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2014 - 2017 6.172.010 Lei 

6 

Modernizare drumuri de interes 

local (DS 1257, DS 1208, DS 

1755, DS 2227, DS 1875, DS 

2101 şi DS 2003)ZONA 

CAPUL CODRULUI” comuna 

Tudora , județul Botoșani 

PNDL 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2014 - 2018 2.992.580 Lei 

7 

Reabilitare, modernizare şi 

dotare Cămin Cultural, comuna 

Tudora, judeţul Botoşani 

CNI 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
  2014 - 2018 1.308.651 Lei 

8 

Construire Grădiniţă Şcoala 

Tiberiu Crudu, comuna Tudora, 

judeţul Botoşani 

PNDL 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2015 - 2019 1.304.599 Lei 

9 
Costruire Sală de sport şcolară 

cu tribună de 102 locuri  
CNI 

sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2015 - 2019 3.954.318,00 

10 

Reabilitare Şcoala gimnazială 

“Tiberiu Crudu”  Tudora,  

extindere- grup sanitar, Comuna 

Tudora, judeţul Botoşani  

PNDL 
sat Tudora, 

Comuna Tudora 
FINALIZAT 2016 - 2019 1.275.334 Lei 
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CAPITOLUL VI  

 
 OBIECTIVE GENERALE 

 

 

1.VIZIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

 Viziunea de dezvoltare durabilă şi echilibrată a Comunei Tudora se va realiza prin crearea 

şi susţinerea unui mediu economic social, competitiv, stabil, sănătos şi diversificat care să 

asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei.  

 

1. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

2.1 Definirea obiectielor strategice 

 Strategia de Dezvoltare creionează o viziune de dezvoltare pentru orizontul de timp 

estimativ 2025 și identifică o serie de obiective strategice care sunt transpuse în obiective 

specifice și acțiuni concrete. 

 Rezultatele analizei SWOT, rezultatele obținute în urma consultării publicului împreună 

cu prioritățile de la nivelul strategiilor și politicilor relevante în plan local, regional și național, 

concură la trasarea unui model de dezvoltare activ asupra teritoriului comunei și a principalelor 

domenii de activitate. Sunt vizate protejarea și valorificarea mediului natural, infrastructura 

tehnico-edilitară, educațională, medicală și socială, cultura, patrimoniul, eficiența energetică, 

economia, turismul, a căror viitoare cultivare și valorificare se reflectă în enunțarea obiectivului 

general, a obiectivelor strategice și a obiectivelor specifice, după cum urmează. 

 Astfel, în orizontul de timp propus, Comuna Tudora va fi un teritoriu armonios alcătuit, 

prin cultivarea, protejarea și valorificarea resurselor locale naturale și prin susținerea 

propunerilor care soluționează în mod eficient probleme actuale, în acord cu cele mai noi 

standarde de dezvoltare și prin promovarea și susținerea capitalului uman la toate treptele, 

economic, social, educațional, sanitar, cultural. 
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2. OBIECTIV GENERAL 
 

Obiectivul general al Strategiei a Comunei Tudora îl constă în reducerea decalajelor 

fată de alte comunităti rurale si îmbunătătirea calitătii vietii locuitorilor prin asigurarea 

serviciilor publice absolut necesare (drumuri, apă, gaz, canalizare, etc.), pentru apropierea 

standardului general de dezvoltare către nivelul unor comunităti similare din Uniunea Europeana. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

 Obiectiv strategic 1: 

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

Obiectiv strategic 1.1: Modernizarea infrastructurii rutiere: 

- Amenajare trotuare în comuna şi alei pietonale. 

Obiectiv strategic 1.2: Achiziţia de utilaje multifuncționale pentru întreținerea drumurilor și 

a spațiilor publice din comuna Tudora, județul Botoșani; 

Obiectiv strategic 1.3: Introducerea reţelei de apă – canalizare; 

Obiectiv strategic 1.4: Introducerea rețelei de alimentare cu gaze naturale. 

 

 Obiectiv strategic 2: 

PROTECŢIA MEDIULUI 

Obiectiv strategic 2.1: Combaterea eroziunii solului, amenajări cursuri de apă, regularizări; 

Obiectiv strategic  2.2: Amenajarea islazurilor comunale; 

Obiectiv strategic  2.3: Combaterea poluării aerului, solului şi apelor prin acţiuni de     

 împădurire și creare de perdele forestiere, testare a calității apei din râuri și iazuri și   

informarea populației cu pivire la acțiunile care poluează aerul și mediul înconjurător; 

Obiectiv strategic  2.4: Amenajarea spaţiilor verzi şi de agrement, locuri de joacă; 

Obiectiv strategic  2.5: Construire parc cu panouri fotovoltaice; 

Obiectiv strategic  2.6: Extindere reţea de iluminat public  şi modernizare cu becuri  

 economice; 

Obiectiv strategic  2.7: Înfiinţare staţie de încarcare pentru maşini electrice; 

Obiectiv strategic  2.8: Modernizare sistem de colectare selectivă a deşurilor. 
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 Obiectiv strategic 3: 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  PENTRU EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI 

CULTE RELIGIOASE 

Obiectiv strategic 3.1: Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ; 

Obiectiv strategic 3.2: Construcţia şi reabilitarea așezămintelor culturale; 

Obiectiv strategic 3.3: Construcţia de săli şi terenuri de sport; 

Obiectiv strategic 3.4: Construcţia şi reabilitarea așezămintelor cultelor religioase; 

 

 Obiectiv strategic 4: 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PENTRU SERVICII DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI SĂNATATE 

 

Obiectiv strategic 4.1: Reorganizarea Compartimentului de Asistență Socială din cadrul 

primăriei prin angajarea a doi asistenți comunitari; 

Obiectiv strategic 4.2: Construirea unui Centru de Zi  pentru persoane aflate în situaţii de 

risc; 

Obiectiv strategic 4.3: Reabilitarea a două apartamente aflate în inventarul comunei și 

transformarea acestora într-un centru de permanență pentru servicii de asistență socială; 

Obiectiv strategic 4.4: Construirea și dotarea unui cabinet stomatologic; 

Obiectiv strategic 4.5: Modenizarea, reabilitarea și dotarea dispensarelor medicale din 

comuna Corni; 

 

 Obiectiv strategic 5: 

MODERNIZAREA SERVICIULUI ADMINISTRAŢIEI LOCALE 

Obiectiv strategic 5.1: Întărirea capacităţii  instituţionale: 

- Operaționalizarea serviciilor, a pregătirii profesionale și a relației funcționar – contribuabil; 

- Realizarea cadastrului prin intabularea terenurilor aflate în proprietatea publică şi privată a 

comunei; 

Obiectiv strategic 5.3: Informatizare şi investiţii în resursele umane; 

     Obiectiv strategic 5.4: Pază şi ordine publică prin campanii de informare despre posibile   
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     infracțiuni; 

    Obiectiv strategic 5.5: Instalare camera de supraveghere în toate satele comunei Tudora; 

    Obiectiv strategic 5.6: Constituirea de parteneriate public-privat pentru exploatarea unor;    

     investiții ale comunității și pentru valorificarea unor resurse locale din patrimoniul public; 

       

 Obiectiv strategic 6: 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Obiectiv strategic 6.1: Industrie: 

     - Fixarea prin PUG a unei zone destinată amplasamentelor industriale: asigurarea utilităților și     

căi de acces; 

     - Identificarea de potențiali investitori în zonă; 

 

Obiectiv strategic 6.2: Agricultură şi piscicultură: 

-  Sprijinirea fermierilor în depunerea dosarelor pentru subvenții la APIA; 

- Informarea populației cu privire la accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 

exploatațiilor agricole; 

-  Realizare de acţiuni de promovare și informare cu privire la asocierea fermierilor; 

 

Obiectiv strategic 6.3: Comerţ şi servicii: 

- Asigurarea facilităților necesare  (utilități, infrastructură etc.) pentru dezvoltarea acestor 

afaceri în comuna Tudora. 

Obiectiv strategic 6.4 : Turism şi agrement: 

- Sprijinirea investitorilor privați în deschiderea de afaceri în domeniu- pensiuni turistice, 

locuri amenajate pentru pescuit, etc; 

     - Amenajarea unei zone de agrement în vecinătatea râului Siret şi amenajarea unei zone     

pentru pescuit cu camping în zona iazului din comuna Tudora. 

- Organizare festivaluri și tărguri cu diferite tematici pentru atragerea turiștilor. 
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Obiectiv strategic 7: 

PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI, DATINILOR ȘI 

OBICEIURILOR ȘI A IDENTITĂȚII NAȚIONALE 

Obiectiv strategic 7.1: Achiziţia de instrumente muzicale și costume populare pentru 

ansamblurile din comună; 

Obiectiv strategic 7.2: Organizarea festivităților din comuna: 

- Organizare festival datini și obiceiuri; 

- Organizare zilele comunei; 

- Sărbătorirea cuplurilor din comună care împlinesc 50 ani de la căsătorie; 

- Sprijinirea ansamblurilor folclorice pentru participare la diferite evenimente organizate în țară 

și în străinătate; 

Obiectiv strategic 7.3: Sprijinirea și promovarea meșteșugurilor. 
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PLAN  PROIECTE PROPUSE ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A  COMUNEI CORNI, 

JUDEŢUL BOTOŞANI 2021-2027 

Nr. 

Crt. 

Titlu Proiect Valoare estimată Durata estimată Sursa de finanțare 

1. Modernizare infrastructură rutieră în 

comuna Tudora, județul Botoșani 

27.124.790 36 PNDL/PNDR 

2. Extindere rețea apă potabilă în comuna 

Tudora, județul Botoșani 

18.157.735 60 PNDL/PNDR 

PODD/POIM 

3. Extindere canalizare menajeră în comuna 

Tudora 

17.493.000 60 PNDL/PNDR 

PODD/POIM 

4. Aducțiune și distribuție rețea gaze natural 

în comuna Tudora, județul Botoșani 

49.884.205 60 PODD/POIM 
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LISTA 

Obiectivelor de investiții pentru anul 2021 cu finanțare parțială sau totală de la Bugetul Local 

 

Credite 

bugetare

Credite de 

angajament

Surse proprii

(Buget Local)

Transferuri

Excedent

(Anul 

anterior)

Credite 

bancare

 interne

Credite

bancare

externe

Alocații 

bugetare
Capacități

Termen 

PIF

TOTAL din care: 11.883.600 11.883.600 655.900 3.567.120 7.660.580

1 Reabilitare, modernizare și dotare sediu administrativ 100.000 100.000 100.000

2

Reparații fațada principală și laterală Sediu Primărie,

extindere construire remiză situații de urgență și spații 

de depozitare 31.480 31.480 31.480

131.480 131.480 131.480

1

Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala Tiberiu

Crudu, corp C în comuna Tudora, județul Botoșani 1.754.000 1.754.000 425.310 1.328.690

2 Amplasare construcție modulară tip container sanitar 174.000 174.000 100.000 74.000

3

Reabilitare și extindere grupuri sanitare Școala 

Gimnazială nr. 1, corp B în comuna Tudora, județul

Botoșani 1.436.680 1.436.680 381.910 1.054.770

3.364.680 3.364.680 907.220 2.457.460

1

Extindere dispensar medical uman, comuna Tudora,

județul Botoșani 1.761.550 1.761.550 58.910 467.030 1.235.610

1.761.550 1.761.550 58.910 467.030 1.235.610

1

Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ cultural

în comuna Tudora, județul Botoșani 50.000 50.000 50.000

2 Sală de sport școlară Comuna Tudora, județul Botoșani 5.000 5.000 5.000

55.000 55.000 55.000TOTAL CAPITOL 67

TOTAL CAPITOL 51

CAPITOLUL 65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT

TOTAL CAPITOL 65

CAPITOLUL 66.02. SĂNĂTATE

TOTAL CAPITOL 66

CAPITOLUL 67.02. CULTURĂ ȘI SPORT

Denumirea obiectivului

Valoare totală

Nr.

 crt.

Finanțate din:

        A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
CAPITOLUL 51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE
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1

Sistem de alimentare și distribuire a gazelor naturale

în comuna Tudora, județul Botoșani 122.230 122.230 122.230

2 Amenajare piață comunală Tudora 210.000 210.000 210.000

3

Reabilitare, modernizare și dotare Parc comunal în

comuna Tudora, județul Botoșani 857.840 857.840 404.890 452.950

1.190.070 1.190.070 737.120 452.950

1

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Tudora,

județul Botoșani 30.000 30.000 30.000

2

Modernizare 3 punți pietonale peste pârâul Pleșu și 

construire pod peste pârâul Zărna, în comuna Tudora,

județul Botoșani 1.536.920 1.536.920 89.510 116.990 1.330.420

3

Reparații pod peste pârâul Pleșu (DS 691 - DS 731)

în comuna Tudora, județul Botoșani 900.000 900.000 900.000

2.466.920 2.466.920 89.510 1.046.990 1.330.420

8.969.700 8.969.700 148.420 3.344.840 5.476.440

1 Împrejmuire gard dispensar uman 30.000 30.000 30.000

30.000 30.000 30.000

1 Plan de mobilitate (Amenajare centru civic) 50.000 50.000 50.000

2 Documentații extindere rețea de alimentare cu apă 155.000 155.000 155.000

205.000 205.000 205.000

1 Construire adăpători imașuri publice în comuna Tudora 20.000 20.000 20.000

20.000 20.000 20.000

255.000 255.000 235.000 20.000

TOTAL CAPITOL 84

TOTAL - LUCRĂRI NOI

        B. LUCRĂRI NOI
CAPITOLUL 66.02. SĂNĂTATE

TOTAL CAPITOL 66

CAPITOLUL 70.02. SERVICII ȘI DEZVOLTARE COMUNALĂ

TOTAL CAPITOL 70

CAPITOLUL 84.02. DRUMURI ȘI PODURI

CAPITOLUL 70.02. SERVICII ȘI DEZVOLTARE COMUNALĂ

TOTAL CAPITOL 70

CAPITOLUL 84.02. DRUMURI ȘI PODURI

TOTAL CAPITOL 84

TOTAL CAPITOL 84
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1 Achiziție software integrat administrație publică 103.000 103.000 46.000 57.000

2 Realizare web-site www.comunatudora.ro 3.000 3.000 3.000

3 Panou afișaj electronic primărie 3.200 3.200 3.200

109.200 109.200 52.200 57.000

1

Achiziție echipamente de protecție medicală pentru

școlile din comuna Tudora, județul Botoșani 1.008.710 1.008.710 162.280 846.430

2

Achiziție echipamente IT pentru școlile din comuna

Tudora, județul Botoșani 1.263.340 1.263.340 50.000 1.213.340

2.272.050 2.272.050 212.280 2.059.770

1 Dotare cămin cultural 10.000 10.000 10.000

2 Bust ”Profesor Constantin Vasilică” 21.000 21.000 8.000 13.000

31.000 31.000 8.000 23.000

1

Achiziționarea unui tractor cu agregat în comuna

Tudora, județul Botoșani 246.650 246.650 122.280 124.370

246.650 246.650 122.280 124.370

2.658.900 2.658.900 272.480 202.280 2.184.140

TOTAL CAPITOL 65

CAPITOLUL 67.02. CULTURĂ ȘI SPORT

TOTAL CAPITOL 67

CAPITOLUL 84.02. DRUMURI ȘI PODURI

TOTAL CAPITOL 84

TOTAL - DOTĂRI INDEPENDENTE

        C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - DOTĂRI INDEPENDENTE
CAPITOLUL 51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL CAPITOL 51

103.



 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Tudora 

2021 - 2027 

 

Pagina 129 din 134 

 

CAPITOLUL VII  

 
 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

1. PORTOFOLIU DE PROIECTE 

 

 Lista de proiecte redată în cele ce urmează, propune acțiuni de o mare varietate care, fiind 

implementate concomitent sub aceeași viziune comună, produc un rezultat armonios, susținând 

astfel specificul sinergic și integrat al Strategiei.  

 Rezultatul se traduce, de fapt, în punerea în practică a viziunii și obiectivului general al 

Strategiei, respectiv, în dezvoltarea armonioasă a Comunei Tudora. 

     Proiectele care privesc susținerea și promovarea investițiilor în infrastructura 

educațională, în formare, pentru obținerea de competențe, dezvoltarea infrastructurilor sanitare și 

sociale favorizează reducerea disparităților promovează incluziunea socială.       

 Totalitatea acestor măsuri conduc la dezvoltarea capitalului uman la nivelul Comunei 

Tudora. Totodată, sunt propuse măsuri care să promoveze dezvoltarea economică a Comunei 

Tudora prin valorificarea sectorului agricol, sprijinirea mediului de afaceri dar și susținerea altor 

domenii.  

 Se vizează promovarea spiritului antreprenorial, a potențialului economic și industrial, a 

potențialului natural și îndeosebi, promovarea și încurajarea creării de noi afaceri.  

 Dezvoltarea durabilă și echilibrată a Comunei Tudora va duce la creșterea calității vieții 

cetățenilor împreună cu valorificarea resurselor locale existente și identificarea de noi resurse.  

 Astfel, caracterul integrat al Strategiei, este asigurat prin interconectarea tuturor direcțiilor 

de analiză și acțiune, dar și a tuturor punctelor de influență, în așa fel încât implementarea 

proiectelor să conducă la obținerea de beneficii și efecte de osmoză. 
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CAPITOLUL VIII  

SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 

 

Dezvoltarea unui proiect de investiții la nivel local presupune identificarea și alegerea unei 

surse de finanțare adecvate, ceea ce implică o bună stăpânire a informațiilor legate de nevoile 

curente și viitoare ale cetățenilor comunității locale, a legislației naționale în vigoare, legislației 

europene în vigoare, în ceea ce privește accesarea de fonduri europene, precum și a surselor de 

finanțare disponibile. 

Acțiunile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor specifice au identificat ca surse 

de finanțare următoarele: 

 Bugetul local; 

 Bugetul județean; 

 Bugetul de stat; 

 Programe guvernamentale; 

 Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale); 

 Granturi; 

 Instituții financiare interne și internaționale; 

 Alte surse de finanțare (ambasade, fundații, organizații). 

Legea administrației publice numărul 215/2001 cu modificările și completările ulterioare este 

actul normativ prin care este reglementată constituirea bugetului la nivel local, astfel în secțiunea 

“Atribuțiile consiliului local”, articolul 36, punctul (4), Consiliu Local aprobă, la propunerea 

primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar; aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de 

valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; aprobă, la propunerea 

primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 

condiţiile legii; aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; asigurărealizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în 

domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.” 
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In ceeace priveste dezvoltarea Romaniei, sursa principala de dezvoltare ramane fondurile 

europene nerambursabile. Asadar enumeram o serie de Programe Operationale si axele prioritare 

din cadrul acestora Axe prioritare pentru perioada 2021-2027. 

 

Programul Operational 

CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii; 

Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională; 

Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională; 

Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței 

muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic; 

Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional 

și ethnic; 

Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți; 

Axa prioritară 7 : Antreprenoriat și economie social; 

Axa prioritară 8: Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii; 

Axa prioritară 9: Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună  

Educație/Ocupare). 

 

 

Programul Operational 

CREȘTERE INTELIGENTĂ ȘI DIGITALIZARE (POCID) 2021-2027 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare; 

Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI; 

Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare; 
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Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband; 

Axa prioritară 5. Instrumente financiare; 

Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative. 

 

Programul Operational Dezvoltare Durabila 2021-2027 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme  

inteligente de energie, rețele si soluții de stocare; 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie   

circulară; 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 

aerului şi decontaminare a siturilor poluate; 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea 

riscurilor. 

 

Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-2027 – 

Multifond: FSE+ FEDR 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii (intervenții 

adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4; 

Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5; 

Axa prioritară 3. Comunităţi marginalizate 

Axa prioritară 4. Reducerea disparităţilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii; 

Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice; 

Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități; 

Axa prioritară 7 : Sprijin pentru grupuri vulnerabile; 

Axa prioritară 8: Ajutorarea persoanelor defavorizate; 
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Programul Operational 

SĂNĂTATE (POS) 2021-2027 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale; 

Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 

regim ambulatoriu; 

Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliatie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 

morbidităţii; 

Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii: 

          - A. Investiții prioritare în infrastructură 

     -  B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile şi 

de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local din domeniul 

sănătății publice; 

- C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv ainfrastrucurii de testare a 

sângelui și/sau procesare a plasmei; 

Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 

Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical; 

Axa prioritară 7 : Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare 

metode moderne de investigare, intervenție, tratament. 

 

Programul Operațional 

TRANSPORT (POT) 2021-2027 

Axe prioritare 

Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport 

rutier; 

Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

accesibilitate teritorială; 
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Axa prioritară 3. Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe 

calea ferată; 

Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

Axa prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în 

fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată; 

Axa prioritară 7 : Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal; 

Axa prioritară 8: Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor; 

Axa prioritară 9. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de 

transport; 

Axa prioritară 10. Asistență Tehnică. 

 

”Singurul scop justificabil al instituţiilor 

politice este să asigure dezvoltarea nestânjenită 

a individului” 

 

Albert Einstein 


