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Introducere 

Realizarea unui document de planificare strategică este important pentru 
centralizarea și planificarea investițiilor care pot fi realizate la nivelul comunității, 
cu scopul de a genera și alimenta procesele de dezvoltare economică, socială și de 
mediu în vederea îmbunătățirii calității vieții și creșterii nivelului de trai.  
 
La nivelul comunei Tamași, județul Bacău, pe baza diagnozei situației economice și 
sociale existente, a fost întocmit, pentru perioada 2020-2027, prezentul document 
de planificare prin intermediul căruia se urmărește atât integrarea pe orizontală a 
planificării creșterii economice, cât și integrarea pe verticala a dezvoltării 
principalelor sectoare de activitate. 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Tamași, județul Bacău contribuie la 
îmbunătățirea guvernanței locale și la promovarea potențialului specific zonei, 
determină diversificarea și dezvoltarea economiei rurale în folosul comunității 
rurale și asigură îmbunătățirea condițiilor generale de viață din comunitate. 
 
Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și a infrastructurii aferente, crearea 
și menținerea de locuri de muncă sustenabile, înființarea și consolidarea afacerilor, 
dezvoltarea de produse, servicii și activități care generează locuri de munca și un 
venit suplimentar sunt esențiale pentru îmbunătățirea standardelor de viață din 
localitatea Tamași, județul Bacău.  
 

Prin prezenta strategie de dezvoltare 
locală se propun o serie de măsuri care să 
asigure condiții calitative de viața în 
teritoriu pentru toți locuitorii, prin 
valorificarea potențialului existent, 
respectând principiul dezvoltării durabile. 
Totodată, atragerea de tineri calificați 
reprezintă o metodă sustenabilă de 
regenerare și consolidare a localității 
Tamași, județul Bacău. Abordarea acestei 
nevoi are legatură cu progresul social și 
economic în general, inclusiv cu 
îmbunătățirea accesului la bunuri și 
servicii publice și private, la produsele 
alimentare și tehnice, la domeniile 
profesionale și educaționale. 
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Capitolul 1: Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic 
 

1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice 
Comuna Tamași constituie o parte a peisajului rural autohton și integrează o serie 
de caracteristici geografice care se întrepătrund și determină activitatea și viața de 
zi cu zi a populației locale. Luând în considerare istoria sa, poziționarea în 
apropierea de centrul urban Bacău, structura reliefului (majoritar deluros), 
condițiile de climă temperat-continentală, solurile fertile, resursele naturale 
precum apa, aerul, pădurea, viețuitoarele, vegetația și fauna bogate, se poate 
afirma faptul că localitatea dispune de un potențial care poate fi valorificat în 
multiplele sectoare economice, de la agricultură până la mica industrie, comerț și 
servicii.   
 
De altfel, particularitățile geografice, de climă și de sol determină, în primul rând, 
un profil agricol diversificat, atât în direcția cultivării plantelor cât și în direcția 
creșterii animalelor.  Nu în ultimul rând, varietatea resurselor naturale ar putea 
constitui, mai departe, un punct de plecare pentru potențarea altor sectoare 
economice, de utilitate comunei per ansamblu.    
 

1.1.1. Amplasament 
Localiatea Tamași este amplasată în România, în Regiunea de Dezvoltare 1 Nord Est, 
în partea central estică a județului Bacău. Teritoriul comunei Tamași face parte din 
zona acoperită de Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava. 
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Regiunea de Dezvoltare 1 Nord Est 
Constituită din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui, Regiunea 
de Dezvoltare 1 Nord Est este cea mai întinsă regiune de dezvoltare din România, 
având o suprafață de aproximativ 36.850 km².  Ea se învecinează la nord cu Ucraina, 
la est cu Republica Moldova, la sud cu județele Galați și Vrancea (Regiunea 2 Sud-
Est), iar la vest cu județele Maramureș și Bistrița-Năsăud (Regiunea 6 Nord-Vest) și 
județele Mureș, Harghita și Covasna (Regiunea 7 Centru).  În sud-vestul Regiunii de 
Dezvoltare 1 se află județul Bacău pe teritoriul căruia este situată localitatea 
Tamași.  

 
Județul Bacău 
Teritoriul județului Bacău se desfășoară în bazinul hidrografic al râului Trotuș, pe 
cursul inferior al Bistriței și pe cel mijlociu al Siretului, de pe culmile Munților Trotuș 
– Oituz în vest, până pe interfluviile dintre râurile Zeletin, Pereschiv și Tutova în 
est. Județul prezintă o mare varietate de peisaje, resurse naturale ale solului și 
subsolului și locuri prielnice așezărilor umane.  Din punct de vedere administrativ, 
în prezent județul cuprinde 3 municipii (Bacău, Onești, Moinești), 5 orașe (Buhuși, 
Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna, Slănic-Moldova) și un număr de 85 de comune. 
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Asociația G.A.L Cetatea Tamasidava 
Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava, pe teritoriul căreia se află comuna Tamași, 
are o suprafață de 1.087,09 km² și cuprinde 15 (cincisprezece) comune din partea 
de sud-est a județului Bacău: Corbasca, Dealu Morii, Găiceana, Gioseni, Horgești, 
Huruiești, Motoșeni, Parava, Pâncești, Răcăciuni, Răchițoasa, Sascut, Tamași, 
Tătăraști, Valea Seacă precum și un oraș din partea de nord a județului Vrancea: 
Adjud. 

 
 
Comuna Tamași este formată din satele Tamași, Chetriș și Furnicari și este învecinată 
cu următoarele localități: 

 la nord-vest: comuna Letea Veche; 
 la nord: comuna Buhoci; 
 la nord- est: comuna Ungureni; 
 la est: comuna Parincea; 
 la sud: comunele Gioseni și Horgești; 
 la vest: comuna Nicolae Bălcescu. 
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Comuna este străbătută de drumul județean DJ 252B (care are ieșire directă în 
drumul național DN 2 prin drumul județean DJ 252D) și se află la o distanță de 21 km 
de municipiul Bacău.  
 
Drumul Național 2 este una dintre cele mai importantele șosele ale tării, legând 
capitala București de frontiera cu Ucraina prin punctul vamal Siret. Străbate de la 
sud la nord partea de est a României (regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est și 
Sud-Muntenia) și trece prin orașele: Urziceni, Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani, Adjud, 
Bacău, Roman, Fălticeni, Suceava, Siret. Formează o parte din drumul european 
E85. 
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1.1.2. Populație 
 

Localitatea Tamași are o populație totală de 3.091 de locuitori și o densitate de 
66,05 locuitori/kilometru pătrat, în conformitate cu datele disponibile la Institutul 
Național de Statistică pe anul 2019. 

 
 
La nivelul localității Tamași, repartizarea populației pe sexe și pe grupe de vârstă 
se prezintă în felul următor: 

 
 
Mențiune: Întrucât prezenta strategie cuprinde analiza mai multor indicatori 
statistici, pentru o abordare unitară, au fost utilizate ultimele date statistice 
disponibile la nivelul Institutului Național de Statistică. Nu au fost utilizate date 
de la Recensământul Populației și al Locuințelor întrucât nu există disponibile astfel 
de date pentru toți indicatorii statistici analizați în cadrul prezentei strategii.  

Suprafață
(kmp)

Populație
(locuitori) 

Densitate
(loc/kmp)

Tamași, județul Bacău 46,80 3.091 66,05

Localitate

INFORMAȚII GENERALE: SUPRAFAȚĂ/POPULAȚIE/DENSITATE

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2019 (conform ultimelor date disponibile)
În cazul indicatorului "populație", a fost menționată populația după domiciliu la 1 iulie 2019.

Persoane % Persoane % Persoane %
0- 4 ani 100 6,13% 78 5,35% 178 5,76%
5- 9 ani 90 5,51% 94 6,44% 184 5,95%

10-14 ani 108 6,62% 71 4,87% 179 5,79%
15-19 ani 105 6,43% 102 6,99% 207 6,70%
20-24 ani 121 7,41% 124 8,50% 245 7,93%
25-29 ani 133 8,15% 110 7,54% 243 7,86%
30-34 ani 142 8,70% 86 5,89% 228 7,38%
35-39 ani 118 7,23% 89 6,10% 207 6,70%
40-44 ani 136 8,33% 121 8,29% 257 8,31%
45-49 ani 154 9,44% 126 8,64% 280 9,06%
50-54 ani 121 7,41% 103 7,06% 224 7,25%
55-59 ani 73 4,47% 47 3,22% 120 3,88%
60-64 ani 66 4,04% 68 4,66% 134 4,34%
65-69 ani 76 4,66% 59 4,04% 135 4,37%
70-74 ani 34 2,08% 62 4,25% 96 3,11%
75-79 ani 24 1,47% 51 3,50% 75 2,43%
80-84 ani 18 1,10% 51 3,50% 69 2,23%

85 ani si peste 13 0,80% 17 1,17% 30 0,97%
TOTAL 1.632 100,00% 1.459 100,00% 3.091 100,00%

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2019 (conform ultimelor date disponibile)
A fost menționată populația după domiciliu la 1 iulie 2019.

Grupa de vârstă

SITUAȚIA REPARTIZĂRII POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÎRSTĂ ȘI SEXE LA NIVELUL 
COMUNEI TAMAȘI, JUDEȚUL BACĂU

Masculin Feminin Total
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În ceea ce privește situația soldului migratoriu la nivelul localității Tamași, situația 
se prezintă în felul următor: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Stabiliri de 
reședință

(persoane)

Plecări cu 
reședința

(persoane)

Sold migratoriu
schimbări de reședință

(persoane)

Stabiliri de 
reședință

(persoane)

Plecări cu reședința
(persoane)

Tamași, județul 
Bacău

1 19 -18 10 15

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anii 2008 și 2018 (2018 fiind ultimul an pentru care există date disponibile)

Localitate

SCHIMBĂRI DE REȘEDINȚĂ - COMUNA TAMAȘI, JUD. BACĂU
- ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE ANII 2008 ȘI 2018 -

2008 2018
Sold migratoriu

schimbări de 
reședință

(persoane)

-5
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Stabiliri de 
domiciliu

(persoane)

Plecări cu 
domiciliul
(persoane)

Sold migratoriu
schimbări de domiciliu

(persoane)

Stabiliri de domiciliu
(persoane)

Plecări cu domiciliul
(persoane)

Tamași, județul 
Bacău

61 85 -24 61 54

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anii 2008 și 2018 (2018 fiind ultimul an pentru care există date disponibile)

Localitate

SCHIMBĂRI DE DOMICILIU - COMUNA TAMAȘI JUD. BACĂU
- ANALIZĂ COMPARATIVĂ PE ANII 2008 ȘI 2018 -

2008 2018
Sold migratoriu

schimbări de domiciliu
(persoane)

7
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1.1.3. Relief  
Comuna Tamași este situată la contactul Culoarului Siretului cu dealurile din 
extremitatea vestică a Colinelor Tutovei. Relieful din zona localității Tamași este 
unul majoritar deluros ce se prezintă sub forma unei succesiuni de trepte de relief 
a căror altitudine scade de la est (406 m în zona Cucuieți) la vest (120 m în zona 
Culoarului Siretului). 
 
Culoarul Siretului 
Culoarul Siretului (ce cuprinde Lunca Siretului) este denumirea dată Văii Siretului și 
se caracterizează prin lățimi variabile și printr-o accentuată asimetrie, cu o mai largă 
desfășurare a luncii și teraselor pe partea dreapta. Versantul stâng este puternic 
înclinat și are aspect de coastă, afectat de intense procese de alunecare și de 
eroziune torențială. 

Colinele Tutovei 
Colinele Tutovei reprezintă o componentă a Podișului Bârladului care, la rândul său, 
face parte din Podișul Moldovei. Comuna Tamași se află localizată în partea de vest 
a Colinelor Tutovei.  
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Străbătut fiind de râul Siret, teritoriul comunei Tamași dispune de mari resurse de 
apă (rețea hidrografică, lacuri și pânze freatice) și are aspectul, în zona Culoarului 
Siretului, de câmpie netedă cu vegetației specifică hidrofilă. 
 

 
 

1.1.4. Caracteristici climatice 
În explicarea și înțelegerea diferitelor aspecte naturale, clima reprezintă una din 
componentele geografice cu rol determinant, deoarece prin elementele sale 
exercită o acțiune modelatoare, variată asupra reliefului. 
 
Teritoriul administrativ al localității Tamași se încadrează într-o unitate climatică 
de nuanță continentală, cu ierni reci și veri călduroase, cu o predominare a 
circulației atmosferice dinspre nord și nord-vest. Ca efect al evaporării apei din râul 
Siret și din lacurile de acumulare din zonă, umiditatea atmosferică din zona 
localității Tamași este una accentuată.  
 
Pe teritoriul comunei Tamași se înregistrează, de asemenea, următoarele fenomene 
climatice: 

 înghețul timpuriu toamna și primăvara târziu (aprilie – mai); 
 secetă, fenomen frecvent și relativ accentuat în ultimii ani și de durată ceva  

mai prelungită; 
 grindină, care-și face apariția odata cu aversele după perioada de secetă. 
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1.1.5. Vegetația și fauna 
Vegetația și fauna din localitatea Tamași sunt specifice zonei de silvostepă și 
reprezintă componente esențiale ce sintetizează și exprimă calitatea peisajului, 
fiind foarte sensibile la acțiunile elementelor climatice. Pe teritoriul comunei 
Tamași sunt întâlnite următoarele elemente de vegetație și faună:  
-  plante erbacee: părușa, firuța bulboasă, părul crestat, păiuș, trifoiul sălbatic, 
pelinul, umbra iepurelui; 
- păduri, în special din foioase: stejarul brumăriu, stejarul pedunculat, carpenul, 
teiul, paltinul, fagul, plopul; 
- plante specifice zonei de luncă a Siretului: coada calului, papura, menta broaștei, 
unii arbori de salcie și răchita; 
- alte plante: feriga, murul, cucuta de pădure, diverse specii de mușchi; 
- mamifere: dihor, vulpea, mistrețul, lupul, cerbul, căprioara, viezurele, popândăul, 
iepurele de câmp, orbetele, hârciogul; 
- păsări: ciocănitoarea, pițigoiul, gaia, privighetoarea; 
- păsări călătoare: ciocârlia, graurii, cucii, pupezele, porumbelul sălbatic, barza, 
prepelița, rândunica; 
- reptile: șarpele orb, șopârle de câmp, broaște țestoase de uscat. 
 
Vegetația și fauna din localitatea Tamași necesită o atenție deosebită, ca urmare a 
faptului că, în ultimii ani, numărul anumitor specii de plante și animale s-a redus 
considerabil, fapt datorat în principal activităților antropice (creșterea numărului 
de locuitori, extinderea așezărilor, defrișări, dezvoltarea agriculturii etc).  
 

 
 

1.1.6.  Rețea hidrografică 
Teritoriul comunei Tamași dispune de mari resurse de apă ce aparțin pânzelor 
freatice, rețelei hidrografice și lacurilor. Culoarul Siretului, unul din cele mai 
importante culoare din țară, traversat de râul cu același nume, străbate teritoriul 
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localității Tamași de la nord la sud, sub forma unui culoar depresionar. Pe teritoriul 
localității Tamași se regăsește cursul mijlociu al râului Siret. 
Lunca Siretului, parte componentă a Culoarului Siretului, este un sector bine 
individualizat cu elemente proprii ce cuprind atât brațe părăsite, cât și mici mlaștini 
legate de revărsări ale albiei Siretului.  
 

 
 

1.1.7. Resurse naturale  
Resursele naturale pe care se bazează potențialul economic al teritoriului comunei 
Tamași cuprind terenuri agricole, păduri, pășuni, fânețe, apele de suprafață și 
subterane etc. Fondul funciar agricol este cea mai importantă resursă a zonei, având 
o funție esențială în profilul economico-social al localității Tamași care este puternic 
influențat de agricultură, axată atât pe cultivarea plantelor cât și pe creșterea 
animalelor. 
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1.2. Patrimoniul de mediu și patrimoniul arhitectural – cultural 
 

1.2.1.Patrimoniul de mediu 
La nivelul localității Tamași, protecția, conservarea și ameliorarea calității mediului, 
incluzând conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice sunt probleme 
de interes public major, având în vedere că, asa cum este recunoscut în toată lumea, 
componentele diversității biologice care formează capitalul natural asigură cea mai 
mare parte a produselor, bunurilor și serviciilor necesare societății, fiind suportul 
fundamental al unei dezvoltări durabile. 
 
Modul de constituire și de administrare a patrimoniului de mediu va lua în 
considerare, la nivelul localității Tamași, interesele comunității locale, facilitându-
se participarea localnicilor în consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de 
protecție, conservare și utilizare durabilă a resurselor naturale, încurajându-se 
menținerea practicilor și cunoștințelor tradiționale locale în valorificarea acestor 
resurse, în beneficiul comunităților locale. 
 
Teritoriul comunei Tamași se remarcă prin resursele naturale bogate și diversificate: 
vegetație și faună cu un potențial ridicat, cadru natural nepoluat, fond forestier 
important, terenuri agricole favorabile practicării agriculturii etc. 
 
Formele specifice de relief - puncte de atracție ale zonei 
Elementele de relief din comuna Tamași îi conferă zonei o particularitate aparte ce 
poate fi valorificată din punct de vedere turistic. Așezată la contactul dintre Culoarul 
Siretului și Colinele Tutovei, localitatea Tamași prezintă un potențial natural ridicat 
(atractivitatea formelor de relief, liniștea și frumusețea zonei, calitatea ridicată a 
aerului etc). 
 
Vegetația și fauna zonei – potențial de mediu 
Potențialul de mediu al comunei Tamași este direct influențat de vegetația și fauna 
din localitate, sintetizează și exprimă calitatea peisajului, fiind o componentă 
principală în cadrul diferitelor unități natural-teritoriale. Evoluând în strânsă 
legătură cu condițiile de relief, rocă, climă și hidrografie, potențialul bio-
pedogeografic al comunei Tamași se caracterizează prin: 

- plante erbacee: părușa, firuța bulboasă, părul crestat, păiuș, trifoiul sălbatic, 
pelinul, umbra iepurelui; 

- păduri, în special din foioase: stejarul brumăriu, stejarul pedunculat, 
carpenul, teiul, paltinul, fagul, plopul; 

- plante specifice zonei de luncă a Siretului: coada calului, papura, menta 
broaștei, unii arbori de salcie și răchita; 

- alte plante: feriga, murul, cucuta de pădure, diverse specii de mușchi; 
- mamifere: dihor, vulpea, mistrețul, lupul, cerbul, căprioara, viezurele, 

popândăul, iepurele de camp, orbetele, hârciogul; 



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACAU 

 

 
22 

 

- păsări: ciocănitoarea, pițigoiul, gaia, privighetoarea; 
- păsări călătoare: ciocârlia, graurii, cucii, pupezele, porumbelul sălbatic, 

barza, prepelița, rândunica; 
- reptile: șarpele orb, șopârle de câmp, broaște țestoase de uscat. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se pot menționa următorele posibilități de 
valorificare a potențialului de mediu în localitatea Tamași: 

- pescuitul; 
- studierea vegetației specifice zonei; 
- birdwatching (studierea păsărilor); 
- realizarea plimbărilor prin pădure; 
- relaxare și petrecere a timpului liber într-o zonă în care amprenta factorului 

uman s-a făcut puțin simțită de-a lungul timpului; 
 

 
 

1.2.2. Patrimoniu arhitectural-cultural 
O strategie a patrimoniului arhitectural și cultural ar trebui să includă o cât mai 
generoasă definire a dimensiunii culturii și patrimoniului, astfel încât toți cei 
interesați, precum și organismele active din domeniul cultural sau patrimonial, 
publice sau private, să-și poata regăsi domeniul propriu de activitate și modalitatea 
de a și-l păstra sau îmbunătăți. La nivelul localității Tamași, o astfel de strategie 
contribuie la generarea de performanțe crescute în cadrul operațional al 
managementului patrimoniului cultural precum și la creșterea calității sectorului 
patrimonial prin investiții durabile în conservare, training și management al siturilor.  
Cultura este un factor fundamental al vieții sociale pentru că: 

o dezvoltă potențialul intelectual la nivel național și capitalul uman în 
special; 
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o creează, prin afirmarea diversității culturale, o societate deschisă și 
conștientă de valoarea celuilalt; 

o este mediu al integrării sociale; 
o este esență a identității locale; 
o este fundamentală pentru cooperarea și comunicarea interumană; 
o este mediu al transformării sociale (mentalitate); 
o reduce disparitățile economice între diferite categorii sociale; 
o este o dimensiune a civilizării și civilizației. 

 

Ca factor al dezvoltării economice, în localitatea Tamași cultura determină: 
o creșterea calității vieții și atragerea de investiții; 
o dezvoltarea activităților turistice; 
o crearea unor noi piețe de muncă; 
o crearea unor industrii culturale; 
o dezvoltarea economică prin relația sa cu capitalul social; 
o definirea funcțiilor economice ale unei regiuni; 
o favorizarea migrației capitalului uman spre diferite regiuni; 

 

În acest context, la nivelul localității 
Tamași se va acorda o deosebită 
importanță grijii și conservării 
resurselor culturale întrucât importanța 
folosirii acestora într-un mod durabil și 
echilibrat vizează moștenirea 
patrimonială destinată generațiilor 
viitoare. Participarea activă a tuturor 
actorilor implicați, de la nivel public 
sau privat, va căuta să asigure 
implementarea măsurilor destinate 
conservării și valorificării patrimoniului 
cultural și arhitectural. 
 
Păstrarea nealterată a patrimoniului 
cultural și arhitectural și valorificarea 
acestuia se poate realiza numai dacă 
între investițiile guvernamentale, pe de 
o parte și contribuțiile semnificative ale 
consiliilor locale, entităților religioase, 
organizațiilor de voluntariat și ale 
sectorului privat, pe de alta parte, se va 
dezvolta o simbioză benefică 
patrimoniului cultural românesc.  
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De aceea, la nivelul localității Tamași, scopul oricărei politici referitoare la 
patrimoniul cultural și arhitectural va fi orientat către accesul nemijlocit al 
oamenilor la viața culturală, respectiv, la valorile patrimoniale regionale.  
 

 
 

Deși pe suprafața localității Tamași nu se regăsesc obiective de patrimoniu incluse 
în Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, 
resursele comunei pot fi valorificate din punct de vedere cultural, mai multe detalii, 
în acest sens, fiind prezentate în continuare. 
 

1.2.3.Valorificarea culturală prin crearea unei imagini de marcă a teritoriului 
 

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafica 
servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei 
persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor 
persoane. Indicația geografică este denumirea care 
contribuie la identificarea unui produs originar dintr-o 
țară, regiune sau localitate a unui stat în cazurile în care o 
calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot 
fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice. 
Dreptul asupra mărcii sau a indicației geografice este 
dobândit și protejat prin inregistrarea acestora la OSIM în condițiile legii.  
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Rolul marcilor în dezvoltarea economică a localității Tamași este deosebit de 
important întrucât aplicarea unei identități teritoriale și a unor caracteristici proprii 
distinctive pentru produsele obținute în zonă, respectiv pentru serviciile practicate 
în cadrul teritoriului creeaza condițiile necesare atât pentru dezvoltarea unor piețe 
de desfacere cât și pentru atragerea și menținerea consumatorilor în zonă cu scopul 
susținerii și promovării specificului endogen. 
În dezvoltarea proiectelor la nivelul comunei Tamași, se impune, așadar, crearea 
unor mărci care să ofere următoarele caracteristici bunurilor și serviciilor din zona 
Tamași: 

 Să fie ușor de identificat prin trăsături proprii, definitorii; 
 Să se diferențieze de alte produse/servicii similare; 
 Să fie ușor de recunoscut de către potențialii cumpărători și să 

determine grupul țintă vizat să prefere respectivele bunuri/servicii în 
detrimentul unor alternative; 

 Să exprime identitatea locală, moștenirea culturală,  tradițiile și 
obiceiurile specifice localității Tamași; 

 Să fie reprezentative pentru localitatea Tamași; 
 Să fie asociate pozitiv cu specificul comunei Tamași; 
 Să participe la crearea unei imagini de marcă a comunei Tamași în 

condițiile în care beneficiază de imaginea de marcă dată teritoriului de 
alți producători de bunuri sau prestatori de servicii din localitate. 
 

O importanță deosebită trebuie, așadar, acordată definirii imaginilor de marcă, atât 
pentru promovarea produselor tradiționale (agricole sau turistice) cât și pentru 
valorificarea identității locală, a moștenirii culturale, respectiv a tradițiilor și 
obiceiurilor specifice localității. Revitalizarea și exploatarea comercială a 
produselor, serviciilor și obiceiurilor tradiționale constituie excelente vehicule 
pentru diversificarea economiilor rurale dependente de agricultură, contribuind 
astfel la creșterea veniturilor populației rurale și la stabilizarea economiei rurale. 
 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
Obiceiurile înrădăcinate în viața oamenilor comunică o poezie netăgăduit de 
frumoasă. Obiceiul este o deprindere câștigată prin repetarea deasă a aceleiași 
acțiuni. Obiceiurile, datinile, cântecele, însoțesc viața omului de la naștere până la 
moarte.  
 
Localitatea Tamași deține numeroase tradiții și obiceiuri având caracteristici proprii 
de civilizatie și cultură populară. Una dintre cele mai importante sărbători din 
localitate o reprezintă Ziua Comunei Tamași care are loc în fiecare an, pe data de 
08 septembrie. Cu aceasta ocazie, administrația publică locală organizează un 
spectacol cu muzică și dansuri populare specifice zonei. 
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Ansamblul Folcloric „Tămășanca” din Tamași, județul Bacău 
 

În localitatea Tamași își desfășoară activitatea Ansamblul Folcloric „Tămășanca” 
care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Tamași, județul 
Bacău.  
 

Ansamblul „Tămășanca” îndeplinește rolul de promovare și valorificare a culturii 
tradiționale și a creației populare contemporane, printr-o riguroasă activitate 
artistică, realizată prin spectacole și evenimente ce conturează latura culturală a 
comunei Tamași, județul Bacău. 
 

Totodată, Ansamblul Folcloric „Tămășanca” inițiază și desfășoară proiecte în 
domeniul educației permanente, culturii tradiționale și creației populare 
contemporane, urmărind: 

 Elaborarea unor proiecte atractive și utile de educație permanentă; 
 Conservarea și promovarea valorilor morale, artistice și tehnice ale 

comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal; 
 Păstrarea și cultivarea specificului spatiului cultural în care își desfășoară 

activitatea; 
 Stimularea creativității și talentului; 
 Cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei 

interpretative profesioniste (muzică, coregrafie); 
 Promovarea activităților lucrative în domeniul artizanatului și altor domenii 

specifice tradiției și creației populare. 
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Ca toți românii, locuitorii din comuna Tamași îl sarbatoresc, la 30 noiembrie pe 
Sfântul Andrei. Noaptea din ajunul Sf.Andrei este destinată unor obiceiuri care să 
asigure protecție oamenilor, animalelor și gospodăriilor. Se crede că în această 
noapte „umblă strigoii” să fure „mana vacilor”, „mințile oamenilor” și „rodul 
livezilor”. Împotriva acestor primejdii, țăranul folosește ca principal element de 
apărare, usturoiul. În egală masură, casa, grajdul, cotețele, ușile și ferestrele 
acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la 
oameni și animale. 
 
Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de așteptată de copii, a Sfântului Nicolae. 
În seara din ajun, părinții pun în încălțămintea copiilor, pe care aceștia și-o pregătesc 
cu mare grijă, multe dulciuri și, uneori, jucarii. În unele case există și obiceiul de a 
pune alături de cadouri și câte o nuielușă care ar trebui să-i cumințească, măcar din 
principiu, pe copii care nu s-au purtat bine în timpul anului. În ziua Sfântului Nicolae 
oamenii merg la biserică pentru a-i cinsti pe cei care poartă sau au purtat acest 
nume.  
 
Sărbătoarea din 20 decembrie, închinată Sfântului Ignatie al Antiohiei, este 
cunoscută în popor sub denumirea de Ignatul porcilor. Se crede că în noaptea de 
Ignat porcii visează că vor fi tăiați și din această cauză, din acel moment, ei nu mai 
mănâncă și nu se mai îngrașă, pentru că și-au visat tăierea. Singura activitate 
permisă în această zi este tăierea porcului. La tăierea porcului nu trebuie să stea 
nimeni prin apropiere, dintre cei care sunt miloși din fire, căci se crede ca porcul 
moare cu mare greutate, iar carnea unui asemenea porc nu va mai fi bună.  
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Cel ce taie porcul nu trebuie să strângă din dinți, ca să nu iasă carnea porcului tare 
și să fiarbă cu greutate. Gospodarii cred că pot cunoaște dacă în viitor nevestele lor 
vor naște fete ori baieți, după cum se arată o bucată de carne așezată în osânză. 
Dacă în inima porcului se va găsi mult sânge închegat, aceasta era semn că stăpânul 
va avea noroc de mulți bani. Splina porcului este cea care descoperă durata iernii: 
dacă splina este groasă în capăt, e semn de iarnă grea, cu multă zapadă, însă, dacă 
este subțire, arată că va fi iarna saracă în zapadă, iar anul nou nu va fi îmbelșugat.  
 
În comuna Tamași, sărbătorile de iarnă continuă cu colinde de Crăciun și Anul Nou, 
cantece de stea, sorcova și în mersul cu plugușorul sau chiar cu capra. În noaptea de 
Anul Nou, toată zona este în sărbătoare și casele sunt luminate, asteptând urătorii 
care sunt atât din grupul tinerilor, cât și din cel al vârstnicilor. Tot cu ocazia 
sărbătoririi noului an, sunt tineri care organizează și umblă cu «capra». Se 
confecționează din lemn chipul unei capre cu botul de lemn și capul dintr-un sac 
împodobit din hârtie în diferite culori, tăiată sub formă de franjuri și care o joacă 
un tânăr intrat în acest sac impodobit. Personalul care însoțește capra este format 
dintr-un mire, o mireasă, tineri îmbrăcați în uniformă de ofițeri, cai jucați de tineri 
special imbrăcați.  

 

În dimineața zilei de anul nou, copiii merg din casă în casă cu «sorcova». În perioada 
premergătoare sărbătorii Botezului Domnului, preoții din parohiile comunei merg pe 
la casele credincioșilor spre a vesti Botezul lui Iisus Hristos și pentru a binecuvanta 
casele credincioșilor prin stropire cu apă sfințită.  
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Ziua de 1 Martie, Mărțișorul, este considerată sărbătoarea venirii primăverii. 
Mărțișorul este un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit împreună cu urările 
de bine, sănătate, dragoste și bucurie. Fetele îl poartă timp de douăsprezece zile în 
piept. 

Unele dintre cele mai profunde, frumoase și înălțătoare slujbe creștine din comuna 
Tamași sunt Deniile. Ele se țin în Postul Mare al Paștilor. Mai frecventate de lume 
sunt Deniile din Săptămâna Mare, care atrag o mulțime de credincioși. Până la 
începerea Deniilor, în săptămâna a cincea din Postul Paștilor, satele trebuie curățate 
și primenite, începând cu casele și ogrăzile.  În dimineata primei zile de paște, se 
pune într-un lighian un ou roșu și o monedă. Se toarnă apă proaspată adusă de la 
fântână. Toți cei din casă se spală pe rând, dându-și fiecare cu oul rosu peste obraz 
și zicând : «Să fiu sănătos, și obrazul să-mi fie roșu ca oul; toți să mă dorească și să 
mă aștepte așa cum sunt așteptate ouăle roșii de Paști; să fiu iubit ca ouăle în zilele 
Paștilor». Dupa aceea se ia moneda și trecând-o peste față se zice : «Să fiu mandru 
și curat ca argintul».   

1.2.4. Interferența culturii cu economia 
În condițiile în care resursele subsolului, 
tradiția industrială și gradul de urbanizare 
sunt limitate, principalul potențial de 
dezvoltare al localității Tamași este legat 
de mediul rural. În aceste condiții, se 
impune valorificarea potențialului rural, 
natural și etno-cultural al zonei, prin 
dezvoltarea și creșterea valorii adăugate în 
domenii precum: agricultura, agroturism, 
industria alimentară, economia rurală etc.  
 
Creșterea valorii adăugate în sectoarele 
tradiționale – intensive în forța de muncă, 
dar mai puțin intensive în capital și 
tehnologie – în condițiile unei competiții 
acerbe pe plan european pe aceste piețe, 
depinde însă de crearea unor imagini de marcă pentru produsele din comuna Tamași 
cu o serie de caracteristici clare, ușor de recunoscut de consumator și care să 
producă asocieri pozitive cu specificul zonei, care să determine grupul-țintă vizat să 
prefere respectivele produse altor produse alternative, (mai puțin „originare”/ mai 
puțin ecologice/ mai puțin organice etc) și să il determine să plătească un preț 
adecvat. 

În acest sens, o importanță deosebită trebuie acordată definirii imaginilor de marcă, 
atât pentru produsele turistice cât și pentru produsele agricole, alimentare de 
origine, tradiționale garantate. Acest proces de construire a imaginilor de marcă 
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trebuie abordat integrat deoarece produsele agricole, alimentare de origine, 
tradiționale pot fi valorificate drept atracții turistice, iar influxul de turiști din zone 
puternic urbanizate sau din Europa poate constitui un excelent canal de 
comercializare a produselor agricole, alimentare de marcă. 

În acest context, revitalizarea și exploatarea comercială a meșteșugurilor 
tradiționale, a produselor tradiționale urmează aceeași logică de integrare mutual 
benefică în raport cu dezvoltarea turismului ca și pentru produsele agricole, 
alimentare. Mai mult, obiceiurile și tradițiile pot constitui – în masura în care sunt 
integrate în circuite comerciale – excelente vehicule pentru diversificarea 
economiilor rurale dependente de agricultură, contribuind astfel la creșterea 
veniturilor populației rurale și la stabilizarea acesteia, precum și ca modalități cu 
valoare adăugata ridicată de valorificare a produselor agricole locale. Aceste 
caracteristici demografice creează premisele necesare pentru o bună dezvoltare a 
turismului rural și etnografic din comuna Tamași, care să valorifice:  

 forța de muncă disponibilă în mediul rural;  
 modul de viață tradițional bine conservat; 
 menținerea unor activități agricole tradiționale în gospodăriile 

țărănești, în conformitate cu cerințele bunăstării animalelor și în bună 
masură ecologică (dar fără a fi certificate ca atare încă); 

 existența unor produse de înaltă calitate specifice zonei, care, însă, nu 
sunt suficient promovate și sunt rareori comercializate în afara 
județului; 

 reunind tradițiile diferite existente în zonă, diversitatea etnografică 
poate constitui o importantă sursă de atracție în localitatea Tamași, 
dacă va beneficia de o promovare adecvată; 

 meșteșugurile care – dacă vor fi integrate cu activitatea economică și 
vor beneficia de sprijin financiar, pot fi valorificate pe plan local. 
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1.3. Economia locală  
Populația de pe teritoriul Comunei Tamași își desfășoară activitatea în cadrul a 3 
ramuri de bază ale ecomiei rurale, respectiv – sectorul agricol, sectorul comercial și 
sectorul serviciilor (educație, ocrotirea sănătății, cultură, asistență socială). De cele 
mai multe ori, însă, populația economic activă din mediul rural este pusă în situația 
de a alege: ori să accepte o muncă în zona rurală pentru un venit mai mic (comparativ 
cu zona urbană), ori să emigreze în mediul urban sau peste hotare în căutarea unui 
loc de muncă mai bun, cu un venit care să le asigure întreținerea familiilor. Această 
situație este întâlnită și la nivelul localității Tamași, motiv pentru care realizarea 
unor investiții în zonă va determina creșterea calității vieții și dezvoltarea economiei 
rurale.  
 
În localitatea Tamași există mici meseriași autorizați în lucrări de zidărie, instalații, 
croitorie etc. Cea mai mare parte din forța de muncă disponibilă, însă, la nivelul 
teritoriului comunei Tamași se încadrează în categoria micilor gospodării agricole, 
incluzându-i aici și pe acei locuitori care se concentrează pe obținerea unei producții 
suficiente pentru a-și hrăni familiile - agricultura de subzistență. Astfel, o parte a 
locuitorilor zonei lucrează pe cont propriu, în agricultura de subzistență, unde 
productivitatea și veniturile medii continuă să rămână scăzute. Din acest punct de 
vedere, capacitatea financiară a locuitorilor comunei este relativ scazută, în special, 
în comparație cu zonele urbane învecinate. 
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În vederea dezvoltării economice sustenabile a localității Tamași, trebuie luate în 
considerare, totodată, următoarele caracteristici teritoriale: 
• Forța de muncă ridicată și relativ ieftină, în comparație cu zonele urbane 
învecinate; 
• Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările curente, 
în general, și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, în special; 
• Nivel relativ redus de asociativitate al micilor producători agricoli; 
• Declinul ocupațiilor și meșteșugurilor tradiționale; 
• Tehnologizare redusă a agriculturii: parc agricol uzat fizic și moral; 
• Degradarea sistemului de irigații, număr mic de instalații moderne de irigare în 
localitate; 
• Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură; 
• Existența unităților comerciale mici, cu profit mic (orientarea, în majoritatea 
cazurilor, către clienții locali); 
• Venituri relativ mici, comparativ cu zonele urbane învecinate; 
• Existența în zona a deșeurilor zootehnice. 
 
Agricultura este principală ramură a economiei comunei Tamași, aceasta aducând 
comunității cea mai mare parte a veniturilor din localitate. Agricultura constituie în 
comuna Tamași o ramură de bază a economiei, atât datorită reliefului și calității 
solului, cât și datorită condițiilor climatice favorabile ce determină un profil agricol 
diversificat. 
 
Principalele ocupații ale locuitorilor legate de agricultură sunt favorizate în principal 
de așezarea teritoriului la contactul dintre Culoarul Siretului cu Colinele Tudovei și, 
respectiv, de faptul că mare parte din suprafața agricolă totală o constituie terenul 
arabil. Așadar, condițiile geografice și climaterice favorabile zonei au determinat 
locuitorii să practice o serie de activități de cultivare a plantelor (în special, 
cereale – cel mai des întâlnit fiind porumbul –  și legume) și creșterea animalelor 
(în special, păsări, ovine și bovine).  
 
Exploatațiile, fie ele vegetale, fie animale, sunt mici, proprietarii de terenuri 
agricole fiind de multe ori lucrători în cadrul propriilor ferme. Agricultura este 
caracterizată în general de existența cu precădere a fermelor de subzistență, care 
produc pentru autoconsum, comercializând doar producția în exces. În plus, fermele 
de subzistență au acces limitat la alte surse de venit astfel că bunăstarea unei părți 
importante a populației rurale depinde în mare parte de nivelul de profitabilitate al 
acestor ferme.  Mai mult decât atât, productivitatea terenurilor este dependentă și 
de factori precum regimul precipitațiilor, distribuția efectivă a terenurilor, 
tratamentul aplicat culturilor, necesarul de lucru. Dintre acestea, cel mai important 
este factorul regimul precipitațiilor, în anii ploioși, producțiile fiind bogate, iar în 
anii secetoși mai reduse. Astfel, se poate spune că producția agricolă este oscilantă, 
valorile fiind în strânsă legătură cu factorul climatic.  
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În continuare este prezentată repartizarea suprafeței fondului funciar din localitatea 
Tamași, dupa modul de folosință, cu următoarele precizări: 
- Terenurile arabile, fânețele, pășunile, viile și pepinierele viticole, livezile și 
pepinierele pomicole au fost raportate la suprafața agricolă totală. 
- Total fond funciar reprezintă suma dintre suprafața agricolă totală, păduri și alte 
terenuri cu vegetație forestiera, construcții, drumuri și căi ferate, ape și bălți și alte 
suprafețe. 
 

 

Ha %

4.680 100,00%

1.736 37,09%

d.c. Arabil 1.447 83,35%

Fanețe 68 3,92%

Pășuni 170 9,79%

Vii și pepiniere viticole 35 2,02%

Livezi și pepiniere pomicole 16 0,92%

1.788 38,21%

57 1,22%

54 1,15%

890 19,02%

155 3,31%

Suprafața fondului funciar, dupa modul de folosință
- Comuna Tamași, județul Bacău -

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)

Ape și bălti

Alte suprafețe

Categoria suprafeței agricole

Total fond funciar

Suprafață agricolă totală

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

Construcții

Drumuri și căi ferate
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Interpretare: 
În conformitate cu datele statistice obținute (Institutul Național de Statistică, Anul 
2014), la nivelul teritoriului comunei Tamași, situația se prezintă în felul următor: 
- Din totalul fondului funciar, cele mai importante suprafețe sunt reprezentate de 
păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră (38,21%, adică 1.788 ha), suprafețe 
agricole (37,09%, adică 1.736 ha), respectiv de ape și bălți (19,02%, adică 890 ha), 
acestea fiind direct corelate cu cele mai importante ramuri ale economiei din zonă: 
silvicultura, agricultura și pescuitul. 
- Un procent de 83,35 %, adică 1.447 ha, din suprafața agricolă totală îl constituie 
terenul arabil, ceea ce demonstrează că, la nivelul teritoriului comunei, cultivarea 
plantelor este o ramură deosebit de importantă.  
- Un procent de 13,71 %, adică 238 ha, din suprafața agricolă totală este rezervat 
fânețelor și pășunilor, ceea ce demonstrează că, la nivelul teritoriului comunei, 
creșterea animalelor este, de asemenea, o ramură dezvoltată.  
- În ceea ce privește viile și pepinierele viticole și livezile și pepinierele pomicole, 
acestea dețin cumulat 51 ha, adica sub 3% din suprafața agricolă totală, ceea ce 
indică o pondere relativ redusă comparativ cu restul de suprafețe agricole în analiză.  
- În ceea ce privește construcțiile, drumurile și căile ferate și alte suprafețe, acestea 
dețin cumulat 266 ha, adică 5,65 % din totalul fondului funciar. 
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Suprafață agricolă
Paduri și alte terenuri  
cu vegetație forestieră 

Construcții Drumuri și căi ferate Ape și bălți Alte suprafețe

Tamași, jud. Bacău 4.680 1.736 1.788 57 54 890 155

din care:
Total fond 

funciar (ha)
Localitate

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)
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Arabil Fanețe Pășuni
Vii și pepiniere 

viticole
Livezi și pepiniere 

pomicole
Comuna Tamași, jud. 
Bacău

1.736 1.447 68 170 35 16

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2014 (conform ultimelor date disponibile)

Localitate
Total  suprafață 

agricolă (ha)

din care:



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACAU 

 

 
38 

 



 STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACAU 

 
 

 
                                            39  

Sectorul agricol, respectiv cultivarea plantelor, reprezintă principala ramură ca 
importanță în comuna Tamași. Locuitorii comunei cultivă, în special, porumb, 
legume, cartofi.  Redăm în continuare repartizarea principalelor categorii de culturi 
din comuna Tamași în ceea ce privește producția agricolă rezultată: 
 

 
 
Interpretare: 
În conformitate cu datele statistice obținute (Institutul Național de Statistică, Anul 
2003), la nivelul teritoriului comunei Tamași, situația se prezintă în felul următor: 
- Producția agricolă de porumb boabe este de 3.600 tone, ceea ce indică faptul că, 
în comuna Tamași, cultura de porumb este una dintre cele mai importante culturi 
practicate. 
- Producția agricolă de legume este de 1413 tone, iar cea de cartofi număra 960 de 
tone, ceea ce arată că și respectivele culturi prezintă interes la nivelul comunei 
Tamași. 
- Producția de grâu și secară înregistrează 37 de tone, număr redus în comparație 
cu celelalte categorii de culturi luate în analiză. 
 

 

Categorie de 
cultură

Grâu și secară Porumb boabe Cartofi Legume

Tone 37 3.600 960 1.413

Sursa: Institutul Național de Statistică, Anul 2003 (conform ultimelor date disponibile)

Producția agricolă vegetală în comuna Tamași, județul Bacău
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În ceea ce privește sectorul zootehnic, acesta reprezintă a doua ramură ca 
importanță a agriculturii în comuna Tamași, creșterea animalelor fiind o ocupație 
de bază a populației. Locuitorii comunei sunt, în special, crescători de ovine, bovine 
și păsări. Redăm în continuare repartizarea principalelor categorii de animale din 
comuna Tamași: 

 
 
Interpretare: 
În conformitate cu datele statistice obținute (Institutul Național de Statistică, Anul 
2003), la nivelul teritoriului comunei Tamași, situația se prezintă în felul următor: 
- Efectivul de păsări este de 7500 de capete, ceea ce indică faptul că, în comuna 
Tamași, creșterea păsărilor deține un loc important la nivelul sectorului zootehnic. 
- Efectivele de bovine și ovine număra 1.260 de capete, respectiv 2.408 capete, ceea 
ce arată că și creșterea acestor categorii de animale este de interes la nivelul 
comunei Tamași. 
- Categoria porcine înregistrează 800 capete, număr mai mic în comparație cu 
celelalte categorii luate în analiză. 

Categorie de 
animale

Bovine Porcine Ovine Păsări

Număr 1.260 800 2.408 7.500

Sursa: Institutul National de Statistica, Anul 2003 (conform ultimelor date disponibile)

Principalele categorii de animale din comuna Tamași, județul Bacău
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În ceea ce privește producția agricolă animală, redăm în continuare repartizarea 
acesteia în funție de categoriile de animale luate în analiză: 

 

 
Interpretare: 
În conformitate cu datele statistice obținute (Institutul Național de Statistică, Anul 
2003), la nivelul teritoriului comunei Tamași, situația se prezintă în felul următor: 
- Producția de ouă este de 759.000 bucăți, demonstrând faptul că, în comuna 
Tamași, creșterea păsărilor este relevantă, iar producția rezultată este importantă.  
- Producția de lapte de vacă și bivoliță este de 14.976 de hectolitri, ceea ce confirmă 
faptul că, în comuna Tamași, creșterea bovinelor prezintă interes, iar producția de 
lapte rezultată este, așadar, importantă. 
- Producția de lână este de 3.074 de kilograme, ceea ce arată și în acest caz că și 
creșterea ovinelor este una din ocupațiile principale la nivelul comunei Tamași 
generând o producție de lână considerabilă. 
- În ceea ce privește greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru 
consum, datele indică 110 tone greutate vie, o producție, de asemenea, de avut în 
vedere. 

Tone greutate vie 110

Hectolitri (100 l) 14.976

Kilograme 3.074

Mii bucăți 759

Sursa: Institutul Național de Statistică, 
Anul 2003 (conform ultimelor date disponibile)

Producția agricolă animală în comuna Tamași, județul Bacău

Greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum

Producția de lapte de vacă și bivoliță (inclusiv consumul vițeilor)

Producția de lână

Producția de ouă
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În concluzie, se poate spune că agricultura și potențialul agricol al comunei 
Tamași, județul Bacău prezintă o deosebită importanță atât din punct de vedere 
al cultivării plantelor precum porumb și legume, cât și prin prisma creșterii 
animalelor, respectiv păsări, ovine și bovine. 
 

1.4. Servicii pentru populație, activități sociale și instituții locale 
La nivelul localității Tamași, serviciile pentru populație reprezintă un element 
esențial în determinarea nivelului de calitate al vieții, fiind influențate de o serie 
de factori precum: 
- infrastructura de utilități publice; 
- infrastructura de drumuri și poduri; 
- infrastructura de sănătate; 
- infrastructura preșcolară și școlară; 
- infrastructura socială și culturală; 
- infrastructura de agrement; 
- activități sociale și instituții locale. 
 

1.4.1. Infrastructura de utilități publice (apă, canalizare,  iluminat public, 
colectarea deșeurilor, gaze) 
La nivelul localității Tamași există o rețea publică de apă curentă și un sistem 
centralizat de canalizare. Iluminatul public din localitate este în stare bună de 
funcționare, fiind dezvoltat în cea mai mare parte din comună. Pentru acele zone 
din localitate în care iluminatul public era insuficient dezvoltat, în prezent se 
implementează un proiect de modernizare a rețelei de iluminat public. În ceea ce 
privește colectarea deșeurilor, aceasta este asigurată în comuna Tamași de către un 
operator specializat. La momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală, nu 
există în localitate o rețea de gaze naturale (există, însă, în acest sens întocmit un 
studiu de fezabilitate). 
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1.4.2. Infrastructura de drumuri și poduri 
Rețeaua de drumuri și poduri din comuna Tamași se prezintă, în general, într-o stare 
bună de funcționare, cu mențiunea că, în prezent, există în localitate în curs de 
implementare proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere (în ceea ce privește 
modernizarea unor drumuri de interes local și, respectiv, amenajarea de podețe). 
Cea mai mare parte a drumurilor din localitate nu prezintă, însă, trotuare, motiv 
pentru care pe viitor sunt necesare investiții, în acest sens. În ceea ce privește 
marcajele rutiere și pietonale din comună, acestea se prezintă în stare bună. În 
localitate există implementat un sistem de monitorizare video doar în zona centrală 
și în parcuri, în acest sens fiind necesară extinderea sa la nivelul intregii rețele 
stradale. În comuna Tamași nu există, încă, dezvoltată o rețea de piste de biciclete. 
 

1.4.3. Infrastructura de sănătate  

 
În localitatea Tamași există unități medicale prin intermediul cărora sunt asigurate 
servicii de sănătate de baza, respectiv 1 dispensar, 1 cabinet stomatologic și 1 
farmacie. Toate aceste unități medicale sunt bine dotate, însă ele funcționează în 
incinta unei cladiri vechi, motiv pentru care, pe viitor, sunt necesare investiții prin 
construcția unor astfel de noi structuri medicale. În ceea ce privește infrastructura 
medicală complexă (reprezentată de spitale), la nivelul comunei Tamași nu există 
astfel de unități, chestiune justificabilă având în vedere numărul relativ mic de 
locuitori din zona. Cel mai apropiat spital se regăsește la o distanță de 20 de 
kilometri de comuna Tamași, mai exact în orașul Bacău.  

LOCALITATEA TAMAȘI, JUD. BACĂU Spitale Dispensare
Cabinete 

stomatologice
Farmacii

Numărul de unități existente 0 1 1 1

În situația în care unitatea nu există, a fost 
indicată distanța până la cea mai apropiată 
unitate

20 km - - -

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE

Sursa datelor: Primăria comunei Tamași, jud. Bacău, Anul 2020
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1.4.4. Infrastructura preșcolară și școlară 
 
Capitalul uman prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. 
Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al 
cunoștințelor și calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al 
infrastructurii de bază este un element important în dezvoltarea socio-economică a 
mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul”, pentru o bună 
dezvoltare. 
 

 
 
Unități de învățământ de pe teritoriul comunei Tamași 

Tip 
unitate Denumire Statut Formă de 

poprietate Localizare 

Grădiniță 
GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM NORMAL  
NR 2 TAMAȘI 

AR 
Publică de 
interes 
național și local 

Comuna Tamași, 
sat Tamași 

Grădiniță 
GRĂDINIȚA CU 
PROGRAM NORMAL  
FURNICARI 

AR 
Publică de 
interes 
național și local 

Comuna Tamași, 
sat Furnicari 

Școală 
gimnazială 

SCOALA 
GIMNAZIALĂ NR 1 
TAMAȘI 
 

AR 
Publică de 
interes 
național și local 

Comuna Tamași, 
sat Tamași 

Școală 
gimnazială 

SCOALA 
GIMNAZIALĂ 
CHETRIȘ 
 

AR 
Publică de 
interes 
național și local 

Comuna Tamași, 
sat Chetriș 

Sursa datelor: Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, Rețea școlară 2019-2020 
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Educația și formarea sunt esențiale pentru comunitatea din localitatea Tamași, însă 
în ceea ce privește infrastructura școlară există unele limitări (ca de exemplu lipsa 
unui liceu în zonă). Instituțiile de învățământ din comuna Tamași sunt reprezentate 
de:  grădinițe, unități primare și gimnaziale, gradul de confort al acestor unități de 
învățământ fiind unul mediu-ridicat. În localitate funcționează 2 școli și 4 grădinițe 
(2 dintre acestea fiind de sine stătătoare și 2 funcționează în incinta școlilor). În 
prezent, în comuna Tamași se implementeaza un proiect de modernizare a Școlii 
Gimnaziale nr. 1 Tamași (proiect ce constă în construirea unui pavilion pentru 
activități școlare în aer liber și înființarea și dotarea laboratoarelor școlii). 
 

Stabilitatea veniturilor în gospodărie are un efect puternic asupra participării la 
actul educativ. Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scăzute sau din familiile 
de pensionari sunt de două ori mai expuși riscului de abandon școlar, comparativ cu 
copii din familiile cu o sursă stabilă de venit. 
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1.4.5. Infrastructura socială și culturală 
 

 
 

Ca parte componentă a infrastructurii sociale, în comuna Tamași există un centru 
de zi pentru copii – after school care se află, în prezent, în proces de dotare (în 
acest sens, fiind în curs de implementare un proiect). Totodată, în localitate există, 
în prezent, în implementare un proiect social pentru persoane adulte cu dizabilități 
(ce cuprinde 1 centru de zi și 4 locuințe protejate), proiect realizat în parteneriat 
cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. În comuna 
Tamași nu există alte centre sociale, în acest sens fiind necesare a se realiza 
investiții în zonă, în vederea dezvoltării infrastructurii sociale. În ceea ce privește 
infrastructura culturală, se poate afirma ca aceasta este mediu dezvoltată, având 
în vedere următoarele chestiuni:  

 localitatea Tamași dispune de 1 biblioteca care se prezintă în stare bună de 
funcționare; 

 în localitatea Tamași nu există alte centre culturale. 
 

 

LOCALITATEA TAMAȘI, JUD. BACĂU
Cămine/centre

de bătrâni
Cămine/centre

de copii
Alte centre sociale

Numărul de unități existente 0 1 0

LOCALITATEA TAMAȘI, JUD. BACĂU Cămine culturale Muzee Biblioteci

Numărul de unități existente 0 0 1

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ

INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

Sursa datelor: Primăria comunei Tamași, jud. Bacău, Anul 2020
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1.4.6. Infrastructura de agrement 
 

 
 

 

LOCALITATEA TAMAȘI, JUD. BACĂU Săli de sport Terenuri de sport Parcuri

Numărul de unități existente 0 2 4

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT

Sursa datelor: Primăria comunei Tamași, jud. Bacău, Anul 2020
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Infrastructura de agrement din localitatea Tamași cuprinde următoarele unități:  2 
terenuri de sport (în stare foarte bună de funcționare) și 4 parcuri (3 în stare bună 
și 1 în stare medie). Nu există, încă, dezvoltate în localitate săli de sport și nici piste 
de biciclete. Există întocmit un proiect pentru o sală de sport, dar acesta nu este, 
încă, implementat. 
 

 
 

1.4.7. Activități sociale și instituții locale 
 
Administrația publică locală este autoritatea care reprezintă comunitatea localității 
Tamași și asigură serviciile publice ale acesteia. Administrația publică locală este 
formată din consiliul local și primărie.  
 
Primăria Tamași 

Primăria Tamași 

Date de contact Adresa 
Tel. / Fax: 0234.225.025 

contactprimarie@comunaTamasi.ro 
www.comunaTamasi.ro 

str. Principală, 
Comuna Tamași, 

județul Bacău 
 
 Consiliul local reprezintă forul care adoptă hotărârile locale, pe baza 

propunerilor făcute de unul sau mai mulți din membrii săi sau de către primar. 
 Primarul reprezintă autoritatea executivă a localității. Acesta coordonează 

compartimentele și departamentele din cadrul primăriei pentru îndeplinirea 
cu succes a măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local. De asemenea, 
primarul asigură respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului, 
respectarea prevederilor constituționale sau a celor emise de președinție sau 
guvern. Primarul este principalul ordonator de credite al administrației 
publice locale.  
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 Viceprimarul este persoana care poate prelua responsabilitățile delegate de 
către primar. Viceprimarul organizează și conduce direct compartimentele și 
lucrările cu responsabilitatea cărora a fost însărcinat de către primar. 
Secretarul asigură aspectele juridice ale compartimentelor primăriei, 
pregătește și documentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local și 
avizează hotărârile adoptate de către acesta.  

 
Serviciile funcționale ale autorității locale Tamași sunt grupate în compartimente 
specifice pentru administrarea principalelor categorii de servicii. Acestea sunt 
subordonate primarului sau, prin delegare, viceprimarului sau secretarului. La 
nivelul localității Tamași, ordinea și liniștea publică sunt asigurate prin activitățile 
desfășurate de Postul de Poliție Comunală Tamași. 
 

Structura Telefon Adresa 
Postul de Poliție  

Comunală Tamași 0234.225.100 Comuna Tamași, 
sat Tamași 

Sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Bacău 
 
În comuna Tamași sunt asigurate, de asemenea, servicii de asistență socială. Acestea 
presupun un ansamblu complex de măsuri întreprinse pentru a răspunde nevoilor 
sociale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor 
situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență în prezentarea autonomiei și 
protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale însă cu 
scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.  
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Pe plan local serviciul de Asistență Socială din cadrul comunei Tamași este asigurat 
de salariații din structura organizatorică a serviciului de asistență socială cu 
responsabilități specifice acestei activități, nominalizate în fișele de post 
individuale. Comuna Tamași este acreditată ca furnizor de servicii sociale și oferă 
servicii sociale licențiate.  
 
În comuna Tamași există un serviciu public de transport care face legatura cu 
localitățile învecinate, însă acesta nu este suficient de bine dotat. Totodată, în 
localitate există un serviciu public pentru situații de urgență care, de asemenea, 
necesită investiții de modernizare. 
 
Un element specific administrației publice locale Tamași îl reprezintă existența 
inițiativei la nivel local, în acest sens reprezentanții comunei Tamași fiind în 
permanență deschiși să implementeze proiecte noi, inovative și să adopte măsuri 
specifice care pot contribui la creșterea calității vieții în zonă.  
 

 
 
În concluzie, situația actuală a serviciilor și infrastructurii din comuna Tamași 
influențează puternic calitatea vieții din spațiul rural, motiv pentru care 
prioritizarea nevoilor și identificarea unor măsuri de intervenție sunt necesare 
în zonă.  
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Capitolul 2: Analiza SWOT 
 
2.1. Analiza SWOT detaliată pe domenii de intervenție 
 
Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiză a 
nivelului de performanță al unei entități - în cazul de față, comuna Tamași - și are 
ca obiective analiza poziției entității respective sau a unui departament în relația 
acestuia cu altele și identificarea factorilor majori care afectează desfășurarea 
activității, în scopul elaborării unei strategii viitoare. SWOT este un instrument 
extrem  de simplu de aplicare și poate fi adaptat la cerințele diverselor organizații.  
 
SWOT este un acronim care provine de la Strengths-Weaknesses-Opportunities-
Threats. Practic această modalitate de analiză va ajuta la sistematizarea punctelor 
tari (strengths), slăbiciunilor (weaknesses), oportunităților (opportunities) și 
amenințărilor/ riscurilor (threats) caracteristice zonei rurale Tamași.  Analiza Swot 
a comunei Tamași va permite identificarea puntelor tari, punctelor slabe, 
oportunităților și amenințărilor cu scopul elaborării unei strategii de dezvoltare 
locală complexe care să reflecte realitățile localității Tamași și care să satisfacă, 
prin implementarea proiectelor propuse, toate nevoile identificate din zonă.  
 
Aplicarea metodologiei SWOT 
 
PUNCTE TARI:  
Se definesc și se măsoară domeniile în care localitatea excelează:  
*  Care sunt punctele forte ale localității?  
*  Cât de puternică este localitatea în zonă?  
*  Localitatea dispune de resurse ce pot fi valorificate?  
*  Care sunt factorii interni care permit dezvoltarea localității?  
 
PUNCTE SLABE:  
Se definesc și se măsoară principalele puncte slabe:  
* Care sunt problemele pe care localitatea le întâmpină? 
* Ce ar putea fi îmbunătățit în activitatea localității?  
* Cum se prezintă situația resurselor financiare în localitate?  
* Care sunt factorii interni care impiedică dezvoltarea localității?  
 
OPORTUNITITATI:  
Se definesc și se măsoară oportunitățile:  
*  Există circumstanțe favorabile în zonă?  
*  Ce oportunități oferă mediul extern localității?  
*  Ce surse de finanțare există în zonă? 
*  Ce programe legislative permit dezvoltarea zonei?  
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AMENINȚĂRI:  
Se definesc și se măsoară amenințările la care este expusă localitatea  
*  Care sunt obstacolele pe care le poate întâmpina localitatea?    
*  Care sunt schimbările produse în zonă și cum pot ele afecta localitatea?   
*  Schimbarea politicilor în domeniu și a cadrului legal pot afecta activitățile 
desfășurate în localitate?  
 

 

Așadar, analiza SWOT este capabilă să sintetizeze punctele cheie ale comunei 
Tamași, prin gruparea problemelor și avantajelor pe baza celor patru categorii 
SWOT. În continuare este prezentată analiza SWOT realizată la nivelul comunei 
Tamași, cu mențiunea că, pentru o înțelegere aprofundată, aceasta a fost 
structurată pe următoarele categorii: prezentarea teritoriului, populația, activități 
economice, organizare socială și instituțională. 
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ANALIZA SWOT – TERITORIU 

 

Puncte tari 
 Prezența în teritoriu a terenurile favorabile culturilor agricole; 
 Fond forestier important; 
 Varietate mare a animalelor (dihorul, vulpea, mistrețul, lupul, cerbul, 

căprioara, viezurele, popândăul etc) și a păsărilor (ciocănitoarea, 
pițigoiul, gaia, privighetoarea etc); 

 Vegetație bogată (stejarul brumăriu, stejarul pedunculat, carpenul, 
teiul, paltinul, fagul, plopul etc,); 

 Rețea hidrografică foarte bine dezvoltată; 
 Atractivitatea formelor de relief, liniștea și frumusețea zonei, zonă 

nepoluată, aer curat; 
 Existența, în localitate, a unui sistem centralizat de apă și canalizare; 
 Înscrierea comunei ca membru fondator în Asociația G.A.L. Cetatea 

Tamasidava. 
 

Puncte slabe 

 Nu există în localitate rețea de gaze naturale; 
 Cea mai mare parte a drumurilor din zonă nu dispun de trotuare; 
 Securitate stradală este redusă (lipsa unui sistem de monitorizare 

video în cea mai mare parte din localitate, lipsa trotuarelor etc); 
 Existența în zonă a deșeurilor zootehnice. 

Amenințări/Riscuri 
 

 Dezastre naturale; 
 Riscul poluării solurilor și a aerului; 
 Riscul intervențiilor neautorizate realizate de localnici; 
 Lipsa fondurilor pentru susținerea tuturor investițiilor necesare a se 

realiza la nivelul localității. 
 

Oportunități 

 Localizare în apropierea orașului Bacău, ceea ce facilitează accesul 
locuitorilor la piețe urbane de desfacere; 

 Posibilități de dezvoltare a localității prin valorificarea terenurilor 
agricole și forestiere; 

 Posibilități de dezvoltare a teritoriului, prin implicarea în activități de 
tip Leader, coordonate de Asociatia G.A.L. Cetatea Tamasidava; 

 Posibilități de dezvoltare a zonelor sărace prin accesarea fondurilor 
europene și a fondurilor finanțate de bugetul de stat; 

 Posibilități de folosire a deșeurilor zootehnice ca îngrășăminte 
naturale. 
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ANALIZA SWOT -  POPULAȚIE 
 

 
 

Puncte tari 
 

 Populația cu vârsta până în 25 de ani este mai ridicată decât cea cu 
vârsta peste 60 de ani, ceea ce indică faptul ca populația tânără are o 
pondere mai mare la nivelul localitații, contrar tendinței generale de 
îmbătrânire a populației; 

 Creșterea numărului de stabiliri de reședintă/domiciliu în ultimii ani 
în localitate;  

 Scăderea numărului de plecări cu reședința/domiciliu în ultimii ani în 
localitate; 

 Sold migratoriu (schimbări de domiciliu/reședință) în creștere;  
 Existența, la nivel local, a micilor meseriași autorizați în lucrări de 

zidărie, instalații, croitorie etc. 

Oportunități 
 

 Facilitatea accesului la informații prin posibilitățile de organizare în 
zonă a unor cursuri de formare profesională, informare și difuzare de 
cunoștinte; 

 Posibilitatea de creștere a numărului de locuri de muncă (și implicit a 
populației active) prin facilitatea accesului la finanțare a 
întreprinderilor;  

 Promovarea, prin finanțări nerambursabile, a integrării tinerilor în 
viața rurală; 

 Promovarea, prin finanțări nerambursabile, a formării profesionale a 
fermierilor; 

 Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate în străinătate, odata 
cu dezvoltarea zonei. 

Puncte slabe 
 

 Densitate redusă a populației din localitate, sub media la nivel 
național; 

 Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la 
schimbările curente, în general, și la fenomenul mobilității și 
reconversiei profesionale, în special; 

 O parte din populația comunei practică agricultura de subzistență; 
 Sold migratoriu - plecări cu reședința negativ; 
 Capacitate financiară relativ scăzută a locuitorilor comunei, în special, 

în comparație cu zonele urbane învecinate. 

Amenințări/Riscuri 

 Politici defavorizante la nivelul zonei în ceea ce privește comunitățile 
mici; 

 Accentuarea migrării populației la orașe, ca urmare a faptului că 
acestea ofertă mai multe oportunități profesionale și personale; 

 Riscuri de calamități naturale (secetă în special) ce pot afecta 
comunități rurale deja sărace; 

 Dificultate în accesarea finanțărilor nerambursabile, în contextul unei 
birocrații excesive; 

 Risc de abandon școlar, în cazul copiilor care provin din familii cu 
venituri scăzute. 
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ANALIZA SWOT - ACTIVITĂȚI  ECONOMICE 
  

 

Puncte tari 
 

 Resursa naturală de baza care constituie suportul dezvoltării 
economice în teritoriu este fondul funciar (agricol și forestier); 

 Din fondul funciar total de 4.680 hectare, 37,09%  (adică 1.736 
hectare) o reprezintă terenurile agricole, iar 38,21% (adică 1.788 
hectare) o reprezintă pădurile și alte terenuri cu vegetație forestieră; 

 Peste 83% din suprafața agricolă totală a localității este reprezentată 
de terenuri arabile (din 1.736 hectare de teren agricol, 1.447 hectare 
reprezintă teren arabil); 

 Existența unui potențial hidrografic care poate fi valorificat din punct 
de vedere economic; 

 Sector de creștere a animalelor dezvoltat în zonă (ovine, bovine și 
păsări); 

 Forța de muncă ridicată și relativ ieftină, în comparație cu zonele 
urbane învecinate. 

Oportunități 
 

 Valorificarea potențialului agricol din zonă - dezvoltarea economiei 
rurale; 

 Posibilități de dezvoltare economică datorită localizării în apropierea 
unor piețe urbane; 

 Posibilități de certificare a mărcilor de origine; 
 Posibilități de dezvoltare economică prin accesarea, de către agenții 

economici din zonă, a unor surse de finanțare nerambursabilă 
(fonduri europene , fonduri finanțate de la bugetul de stat etc); 

 Posibilități de dezvoltare economică prin accesarea, de către agenții 
economici din zonă, a altor surse de finanțare (de exemplu credite 
bancare). 

Puncte slabe 

 Nivelul relativ redus de asociativitate al micilor producători agricoli; 
 Declinul ocupațiilor și meștesugurilor tradiționale; 
 Tehnologizare redusă a agriculturii: parc agricol uzat fizic și moral; 
 Degradarea sistemului de irigații, număr mic de instalații moderne de 

irigare în localitate; 
 Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură; 
 Existența unităților comerciale mici, cu profit mic (orientarea, în 

majoritatea cazurilor, către clienții locali); 
 Venituri relativ mici, comparativ cu zonele urbane învecinate. 

Amenințări/Riscuri 
 

 Competiție la nivel național din partea firmelor puternice; 
 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional, 

pentru anumite produse sau servicii; 
 Competiție mondială/europeană, care poate duce la creșterea 

importurilor; 
 Dificultăți în obținerea certificatelor de mărci de origine; 
 Reticență la asociere a producătorilor agricoli și alimentari; 
 Accentuarea migrării în străinătate a forței de muncă ce își desfășoară 

activitatea în sectoarele primar/secundar; 
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ANALIZA SWOT - ORGANIZARE SOCIALĂ, DE AGREMENT, CULTURALĂ ȘI INSTITUȚIONALA  
 

 

Puncte tari 
 

 Existența, în comună, a unui Centru de zi pentru copii – after school; 
 Proiect social pentru persoane adulte cu dizabilități (ce cuprinde 1 

centru de zi și 4 locuințe protejate) - în curs de implementare; 
 Existența de unități preșcolare și școlare care satisfac nevoile de 

educație din localitate (4 grădinițe și 2 școli); 
 Existența unor unități de agrement în localitate (2 terenuri de sport și 

4 parcuri); 
 Existența sărbătorilor cu specific local (capra, steaua etc) ce pot fi 

valorificate social și cultural; 
 Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor străvechi (de Paște, de Crăciun, de 

Anul Nou  etc); 
 Existența inițiativei la nivel local. 

 

Puncte slabe 
 Infrastructură școlara ce prezintă unele limitări (ca de exemplu lipsa 

unui liceu în zonă); 
 Infrastructura socială dezvoltată insuficient (de exemplu: lipsa unui 

centru de batrâni); infrastructura culturală dezvoltată insuficient (de 
exemplu: lipsa unui camin cultural); 

 Serviciu public de transport care face legătura cu localitățile 
învecinate dotat insuficient; 

 Serviciu public pentru situații de urgență care necesită investiții de 
modernizare; 

 Lipsa unui sistem IT integrat care să permită cetățenilor să obțină on-
line adeverințe, certificate și alte documente emise de administrația 
publică locală ; 

 Nu există, încă, dezvoltate în localitate săli de sport și nici piste de 
biciclete. 

Amenințări/Riscuri 

 Migrația personalului din instituțiile publice rurale în zona urbană 
învecinată, din cauza unui nivel mai mic de salarizare în spațiul rural 
față de cel urban; 

 Lipsa personalui specializat interesat să lucreze în unitățile (sociale, 
medicale, culturale etc) din zona rurală; 

 Dificultăți întâmpinate în accesarea fondurilor neramburabile din 
cauza complexității documentațiilor procedurale; 

 Pierderea în timp a tradițiilor și obiceiurilor locale; 

 

 

Oportunități 

 Accesarea de finanțări nerambursabile în vederea dezvoltării sociale, 
culturale și instituționale a localității; 

 Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din zonă prin accesarea de 
programe cu finanțare europeană sau de la bugetul de stat; 

 Dezvoltarea unui sistem IT integrat care să permită cetățenilor să 
obțină on-line adeverințe, certificate și alte documente emise de 
administrația publică locală; 
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2.2. Analiza SWOT centralizată 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNCTE TARI 

 Prezența în teritoriu a terenurile favorabile culturilor agricole; 

 Fond forestier important; 

 Varietate mare a animalelor (dihorul, vulpea, mistrețul, lupul, cerbul, căprioara, 
viezurele, popândăul etc) și a păsărilor (ciocănitoarea, pițigoiul, gaia, 
privighetoarea etc); 

 Vegetație bogată (stejarul brumăriu, stejarul pedunculat, carpenul, teiul, 
paltinul, fagul, plopul etc,); 

 Rețea hidrografică foarte bine dezvoltată; 

 Atractivitatea formelor de relief, liniștea și frumusețea zonei, zonă nepoluată, 
aer curat; 

 Existența, în localitate, a unui sistem centralizat de apă și canalizare; 

 Înscrierea comunei ca membru fondator în Asociația G.A.L. Cetatea Tamasidava; 

 Populația cu vârsta până în 25 de ani este mai ridicată decât cea cu vârsta peste 
60 de ani, ceea ce indică faptul ca populația tânără are o pondere mai mare la 
nivelul localitații, contrar tendinței generale de îmbătrânire a populației; 

 Creșterea numărului de stabiliri de reședintă/domiciliu în ultimii ani în localitate;  

 Scăderea numărului de plecări cu reședința/domiciliu în ultimii ani în localitate; 

 Sold migratoriu (schimbări de domiciliu/reședință) în creștere;  

 Existența, la nivel local, a micilor meseriași autorizați în lucrări de zidărie, 
instalații, croitorie etc. 

 Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în 
teritoriu este fondul funciar (agricol și forestier); 

 Din fondul funciar total de 4.680 hectare, 37,09%  (adică 1.736 hectare) o 
reprezintă terenurile agricole, iar 38,21% (adică 1.788 hectare) o reprezintă 
pădurile și alte terenuri cu vegetație forestieră; 

 Peste 83% din suprafața agricolă totală a localității este reprezentată de terenuri 
arabile (din 1.736 hectare de teren agricol, 1.447 hectare reprezintă teren arabil); 

 Existența unui potențial hidrografic care poate fi valorificat din punct de vedere 
economic; 

 Sector de creștere a animalelor dezvoltat în zonă (ovine, bovine și păsări); 
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 Forța de muncă ridicată și relativ ieftină, în comparație cu zonele urbane 
învecinate; 

 Existența, în comună, a unui Centru de zi pentru copii – after school; 

 Proiect social pentru persoane adulte cu dizabilități (ce cuprinde 1 centru de zi și 
4 locuințe protejate) - în curs de implementare; 

 Existența de unități preșcolare și școlare care satisfac nevoile de educație din 
localitate (4 grădinițe și 2 școli); 

 Existența unor unități de agrement în localitate (2 terenuri de sport și 4 parcuri); 

 Existența sărbătorilor cu specific local (capra, steaua etc) ce pot fi valorificate 
social și cultural; 

 Păstrarea tradițiilor și obiceiurilor străvechi (de Paște, de Crăciun, de Anul Nou  
etc); 

 Existența inițiativei la nivel local. 
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PUNCTE SLABE 

 Nu există în localitate rețea de gaze naturale; 

 Cea mai mare parte a drumurilor din zonă nu dispun de trotuare; 

 Securitate stradală este redusă (lipsa unui sistem de monitorizare video în cea 
mai mare parte din localitate, lipsa trotuarelor etc); 

 Existența în zonă a deșeurilor zootehnice; 

 Densitate redusă a populației din localitate, sub media la nivel național; 

 Adaptarea mai lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările 
curente, în general, și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, în 
special; 

 O parte din populația comunei practică agricultura de subzistență; 

 Sold migratoriu - plecări cu reședința negativ; 

 Capacitate financiară relativ scăzută a locuitorilor comunei, în special, în 
comparație cu zonele urbane învecinate; 

 Nivelul relativ redus de asociativitate al micilor producători agricoli; 

 Declinul ocupațiilor și meștesugurilor tradiționale; 

 Tehnologizare redusă a agriculturii: parc agricol uzat fizic și moral; 

 Degradarea sistemului de irigații, număr mic de instalații moderne de irigare în 
localitate; 

 Îmbătrânirea forței de muncă în agricultură; 

 Existența unităților comerciale mici, cu profit mic (orientarea, în majoritatea 
cazurilor, către clienții locali); 

 Venituri relativ mici, comparativ cu zonele urbane învecinate; 

 Infrastructură școlara ce prezintă unele limitări (ca de exemplu lipsa unui liceu 
în zonă); 

 Infrastructura socială dezvoltată insuficient (de exemplu: lipsa unui centru de 
batrâni); infrastructura culturală dezvoltată insuficient (de exemplu: lipsa unui 
camin cultural); 

 Serviciu public de transport care face legătura cu localitățile învecinate dotat 
insuficient; 

 Serviciu public pentru situații de urgență care necesită investiții de 
modernizare; 

 Lipsa unui sistem IT integrat care să permită cetățenilor să obțină on-line 
adeverințe, certificate și alte documente emise de administrația publică locală; 

 Nu există, încă, dezvoltate în localitate săli de sport și nici piste de biciclete. 
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OPORTUNITĂȚI 

 Localizare în apropierea orașului Bacău, ceea ce facilitează accesul locuitorilor 
la piețe urbane de desfacere; 

 Posibilități de dezvoltare a localității prin valorificarea terenurilor agricole și 
forestiere; 

 Posibilități de dezvoltare a teritoriului, prin implicarea în activități de tip Leader, 
coordonate de Asociatia G.A.L. Cetatea Tamasidava; 

 Posibilități de dezvoltare a zonelor sărace prin accesarea fondurilor europene și 
a fondurilor finanțate de bugetul de stat; 

 Posibilități de folosire a deșeurilor zootehnice ca îngrășăminte naturale; 

 Facilitatea accesului la informații prin posibilitățile de organizare în zonă a unor 
cursuri de formare profesională, informare și difuzare de cunoștinte; 

 Posibilitatea de creștere a numărului de locuri de muncă (și implicit a populației 
active) prin facilitatea accesului la finanțare a întreprinderilor;  

 Promovarea, prin finanțări nerambursabile a integrării tinerilor în viața rurală; 

 Promovarea, prin finanțări nerambursabile, a formării profesionale a fermierilor; 

 Stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate în străinătate, odata cu 
dezvoltarea zonei; 

 Valorificarea potențialului agricol din zonă - dezvoltarea economiei rurale; 

 Posibilități de dezvoltare economică datorită localizării în apropierea unor piețe 
urbane; 

 Posibilități de certificare a mărcilor de origine; 

 Posibilități de dezvoltare economică prin accesarea, de către agenții economici 
din zonă, a unor surse de finanțare nerambursabilă (fonduri europene, fonduri 
finanțate de la bugetul de stat etc); 

 Posibilități de dezvoltare economică prin accesarea, de către agenții economici 
din zonă, a altor surse de finanțare (de exemplu credite bancare); 

 Accesarea de finanțări nerambursabile în vederea dezvoltării sociale, culturale și 
instituționale a localității; 

 Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din zonă prin accesarea de programe cu 
finanțare europeană sau de la bugetul de stat; 

 Dezvoltarea unui sistem IT integrat care să permită cetățenilor să obțină on-line 
adeverințe, certificate și alte documente emise de administrația publică locală. 
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AMENINȚĂRI 

 Dezastre naturale; 

 Riscul poluării solurilor și a aerului; 

 Riscul intervențiilor neautorizate realizate de localnici; 

 Lipsa fondurilor pentru susținerea tuturor investițiilor necesare a se realiza la nivelul 
localității; 

 Politici defavorizante la nivelul zonei în ceea ce privește comunitățile mici; 

 Accentuarea migrării populației la orașe, ca urmare a faptului că acestea ofertă mai multe 
oportunități profesionale și personale; 

 Riscuri de calamități naturale (secetă în special) ce pot afecta comunități rurale deja sărace; 

 Dificultate în accesarea finanțărilor nerambursabile, în contextul unei birocrații excesive; 

 Risc de abandon școlar, în cazul copiilor care provin din familii cu venituri scăzute; 

 Competiție la nivel național din partea firmelor puternice; 

 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional, pentru anumite produse 
sau servicii; 

 Competiție mondială/europeană, care poate duce la creșterea importurilor; 

 Dificultăți în obținerea certificatelor de mărci de origine; 

 Reticență la asociere a producătorilor agricoli și alimentari; 

 Accentuarea migrării în străinătate a forței de muncă ce își desfășoară activitatea în sectoarele 
primar/secundar; 

 Migrația personalului din instituțiile publice rurale în zona urbană învecinată, din cauza unui 
nivel mai mic de salarizare în spațiul rural față de cel urban; 

 Lipsa personalui specializat interesat să lucreze în unitățile (sociale, medicale, culturale etc) 
din zona rurală; 

 Dificultăți întâmpinate în accesarea fondurilor neramburabile din cauza complexității 
documentațiilor procedurale; 

 Pierderea în timp a tradițiilor și obiceiurilor locale; 
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Capitolul 3 
Planul de acțiune 
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Capitolul 3: Planul de acțiune 
 
3.1. Contextul actual 
 
Spațiul rural românesc se confruntă cu numeroase carențe, acestea reprezentând și 
motivul pentru disparitățile între urban și rural, prin prisma tuturor componentelor 
sale: economie rurală, potențialul demografic, sănătate, școală, cultură, etc. Pentru 
reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și 
implementarea unor strategii de dezvoltare de către comunitățile locale, având ca 
punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen. 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Tamași, județul Bacău este complementară 
cu prevederile strategiilor sectoriale la nivel județean, național și european. 
Corelarea cu obiectivele de dezvoltare ale altor strategii relevante, alocarea corectă 
a resurselor umane și materiale, precum și împărțirea responsabilităților realizării 
acțiunilor necesare implementării, dau o asigurare în plus pentru derularea optimă 
a strategiei și îndeplinirea obiectivelor acesteia. În acest sens, se poate aprecia că 
implementarea prezentei strategii locale aduce o valoare adăugată comunei Tamași, 
județul Bacău, contribuind la creșterea valorii satului românesc, în contextul în care 
sunt respectate, totodată, valorile județene, naționale și europene în ceea ce 
privește dezvoltarea rurală. 
 
3.2. Viziunea și obiectivele pentru dezvoltare în perioada 2020-2027 
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Tamași este un document strategic care 
exprimă  valorile  comunității  locale, care stabilește  obiectivele  de dezvoltare și 
care oferă direcțiile de acțiune pentru dezvoltarea armonioasă a localității în 
perioada 2020-2027, indicând  instrumentele necesare  și, totodată, punctând  
traiectoria  evoluției  printr-o  succesiune  de  măsuri  ce  urmează a se concretiza. 
Prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare locală se asigură dezvoltarea 
serviciilor de bază pentru populație și a infrastructurii aferente, crearea și 
menținerea de locuri de muncă sustenabile, înființarea și consolidarea afacerilor, 
dezvoltarea de produse, servicii și activități care să genereze locuri de muncă și, 
totodată, venituri suplimentare comunității.  
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Tamași contribuie, așadar, la 
îmbunătățirea calității vieții în zonă, atât pentru familiile de agricultori cât și pentru 
populația rurală în sens larg, prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze 
modalități noi prin care să devină sau să rămână competitive. 
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3.2.1.Viziunea strategică 
 
Viziunea comunei Tamași în perioada 2020-2027 se formulează pe baza  
pontențialului local specific al zonei, caracterizat prin tradiții, obiceiuri și valori 
proprii. Totodată, comuna Tamași dispune de un potențial local deosebit de 
important (resurse naturale, forță de muncă disponibilă, simboluri proprii etc) care 
poate fi valorificat în urma implementarii prezentei strategiei locale, contribuind, 
astfel, la dezvoltarea nivelului de trai în zonă, la creșterea veniturilor populației 
rurale și la diversificarea rurală.  
 
Viziunea strategică a Comunei Tamași pe termen mediu și lung este condiționată de 
reconcilierea între necesitatea de dezvoltare economică accelerată și protecția 
mediului  inconjurator în conformitate cu standardele europene.  La nivelul comunei 
Tamași, protejarea resurselor de apă și aer nu reprezintă doar o cerință esențială 
pentru îmbunătățirea calității vieții și creșterea atractivității zonei, ci și un element 
esențial în utilizarea eficienta a resurselor și protecția mediului. 
 
De asemenea, atragerea tinerilor calificați este o metodă sustenabilă de regenerare 
și consolidare a localității Tamași. Abordarea acestei nevoi are legatură cu progresul 
social și economic în general, inclusiv cu îmbunătățirea accesului la bunuri și servicii 
publice, la produsele alimentare și tehnice, la domeniile profesionale și 
educaționale.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În acest context, viziunea strategică de dezvoltare a localității Tamași, 
județul Bacău constă în obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, 
prin valorificarea potențialului local deosebit de important, aplicând 
principii de protecție a mediului și de utilizare rațională a resurselor, în 
paralel cu stimularea implicării tinerilor în susținerea unui mediu 
economico-social competitiv. 
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3.2.2. Obiective strategice și obiective specifice 
 
Strategia de dezvoltare a localității Tamași oferă noi instrumente pentru o 
dezvoltare durabilă și aduce cu sine metodologii capabile să asigure satisfacerea 
nevoilor identificate la nivel local. În acest sens, prezenta strategie locală contribuie 
la dezvoltarea comunei Tamași prin intermediul următorului set de obiective 
strategice și specifice: 
 
Obiectiv strategic 1: Creșterea accesului la infrastructură și servicii publice de 
bună calitate 
Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
Obiectiv specific 2: Funcționarea corespunzătoare a sistemului centralizat de 
alimentare cu apa și canalizare 
Obiectiv specific 3: Dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaze naturale 
Obiectiv specific 4: Creșterea gradului de protecție și siguranță a locuitorilor 
Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice 
   
Obiectiv strategic 2: Protejarea mediului inconjurător 
Obiectiv specific 6: Managementul deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate 
local 
Obiectiv specific 7: Crearea de suprafețe împădurite 
 
Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea serviciilor medicale și a asistenței sociale 
Obiectiv specific 8: Dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale 
Obiectiv specific 9: Dezvoltarea infrastructurii sociale și a activităților de 
asistență socială 
 
Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea socio-culturală a comunei 
Obiectiv specific 10: Crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității 
procesului educațional 
Obiectiv specific 11: Dezvoltarea culturală a comunei 
Obiectiv specific 12: Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
 
Obiectiv strategic 5: Dezvoltarea și diversificarea sectorului economic 
Obiectiv specific 13: Dezvoltarea agriculturii și silviculturii 
Obiectiv specific 14: Diversificarea activităților economice 
 
Obiectivele strategice și obiectivele specifice au fost stabilite, în urma unei analize 
riguroase, realizată într-o manieră sistematică și obiectivă prin raportare atât la 
specificul teritoriului acoperit de comuna Tamași, cât și la analiza SWOT prezentată 
în detaliu anterior. În acest sens, obiectivele stabilite vor contribui la: 
- îmbunătățirea eficacității, eficienței, relevanței, impactului și sustenabilității 
tuturor activităților specifice desfășurate în comuna Tamași, județul Bacău; 
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- gestionarea corespunzătoare a resurselor în termeni de eficiența, printr-o alocare 
financiară adecvata; 
- îmbunătățirea capacității  privind luarea deciziilor și punerea lor în practică; 
- responsabilizarea tuturor parților implicate în implementarea strategiei locale în 
ceea ce privește rezultatele propuse și, implicit, în ceea ce privește modul în care 
sunt utilizate fondurile alocate; 
- îmbunătățirea generală a calității vieții din comuna Tamași, județul Bacău. 
 
Se poate aprecia, astfel, că setul de obiective stabilite pentru comuna Tamași 
creează legătura, într-un context mai larg, între resursele locale și instrumentele de 
valorificare și ameliorare a acestora, generând mai departe premizele unei 
dezvoltări teritoriale echilibrate și de durată. 
 

3.3. Detalierea planului de acțiune 
 
Comuna Tamași, județul Bacău va implementa strategia de dezvoltare locală cu 
respectarea unui plan care descrie acțiunile și pașii necesari atingerii obiectivelor 
stabilite. Planul de acțiune propus este un instrument de planificare și implementare 
ce conține un set de operațiuni specifice care se vor aplica într-un termen 
determinat, respectiv în perioada 2020-2027, în scopul realizării obiectivelor fixate.  
 
Stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru comuna Tamași a ținut cont atât de 
evaluarea caracteristicilor teritoriale identificate prin analiza diagnostic, cât și de 
evidențierea punctelor tari și a punctelor slabe în cadrul analizei SWOT, în paralel 
cu realizarea unei consultări la nivel local, prin aplicarea unui chestionar, ca 
instrument de colectare a datelor. 
 
Planul de acțiune stabilit cuprinde informații relevante cu privire la măsurile 
propuse a se implementa, la responsabilii pentru implementarea acestora, precum 
și la resursele financiare și materiale necesare. Mai multe detalii în acest sens sunt 
prezentate în continuare. 
 

3.3.1. Măsurile și operațiunile propuse a se implementa în perioada 2020-2027 
 
În vederea dezvoltării echilibrate și de durată a localității Tamași, obiectivele 
identificate ca fiind prioritare în zona (asa cum au fost acestea detaliate în secțiunea 
anterioară) vor fi puse în practică sub forma unui set de măsuri și operațiuni capabile 
să asigure valorificarea la maxim a potențialului local, după cum urmează: 
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Obiectiv strategic 1: Creșterea accesului la infrastructură și servicii publice de bună calitate 

Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
 
M1 Întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
de drumuri de interes local 
din comuna Tamași, județul 
Bacău 

1. Identificarea zonelor din 
localitate pentru care sunt 
necesare investițiile în 
întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
de drumuri de interes local 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4.   Realizarea investițiilor de 
întreținere, extindere și/sau 
modernizare a rețelei de 
drumuri de interes local 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
întreținerea, 
extinderea și/sau 
modernizarea rețelei 
de drumuri de 
interes local: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 2: Funcționarea corespunzătoare a sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare 
 
M2 Întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
publice de apă din comuna 
Tamași, județul Bacău 

1. Identificarea zonelor din 
localitate pentru care sunt 
necesare investițiile în 
întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
publice de apă 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului, 
acolo unde este cazul 
4.   Realizarea investițiilor în 
rețeaua publică de apă 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
întreținerea, 
extinderea și/sau 
modernizarea rețelei 
publice de apă: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 2: Funcționarea corespunzătoare a sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare 
 
M3 Întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
publice de apă uzată din 
comuna Tamași, județul 
Bacău 

1. Identificarea zonelor din 
localitate pentru care sunt 
necesare investițiile în 
întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
publice de apă uzată 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului, 
acolo unde este cazul 
4.   Realizarea investițiilor în 
rețeaua publică de apă uzată 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
întreținerea, 
extinderea și/sau 
modernizarea rețelei 
publice de apă 
uzată: 3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaze naturale 
 
M4 Investiții în dezvoltarea 
rețelei de alimentare cu gaze 
naturale din comuna Tamași, 
județul Bacău 

1. Identificarea zonelor din 
localitate pentru care sunt 
necesare investițiile în 
rețeaua publică de 
alimentare cu gaz 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4.   Realizarea investițiilor în 
rețeaua publică de 
alimentare cu gaz 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
dezvoltarea rețelei 
de alimentare cu 
gaze naturale: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 4: Creșterea gradului de protecție și siguranță a locuitorilor 
 
M5 Întreținerea, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei 
publice de joasă tensiune 
și/sau a rețelei publice de 
iluminat din comuna Tamași, 
județul Bacău 
 

1. Identificarea zonelor din 
localitate pentru care este 
necesară întreținerea, 
extinderea și/sau 
modernizarea rețelei publice 
de joasă tensiune/rețelei 
publice de iluminat 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului, 
acolo unde este cazul 
4.   Realizarea investițiilor în 
rețeaua publică de joasă 
tensiune/rețeaua de iluminat 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
întreținerea, 
extinderea și/sau 
modernizarea rețelei 
publice de joasă 
tensiune și/sau a 
rețelei publice de 
iluminat: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a cladirilor și spatiilor publice 
 
M6 Investiții în dezvoltarea 
serviciilor publice din 
comuna Tamași, județul 
Bacău  

1. Identificarea serviciilor 
publice pentru care sunt 
necesare investiții  
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor 
aferente serviciilor publice în 
cauză 
 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
dezvoltarea 
serviciilor publice: 
3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice 
 
M7 Achiziționarea/ 
întreținerea de autovehicule 
care să asigure transportul 
public pentru comunitatea 
locală  din comuna Tamași, 
județul Bacău 

1. Identificarea nevoilor din 
localitate în ceea ce privește 
transportul public și stabilirea 
numărului de autovehicule 
necesare a fi 
achiziționate/întreținute 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului, 
acolo unde este cazul 
4. Realizarea achiziției de 
autovehicule 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
transportul public: 
3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice 
 
M8 Dezvoltarea unui sistem 
IT integrat care să permită 
cetățenilor obținerea on-line 
a documentelor emise de 
administrația publică locală - 
comuna Tamași, județul 
Bacău 

1. Identificarea nevoilor din 
localitate în dezvoltarea unui 
sistem IT de obținere 
documente online 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Dezvoltarea sistemului IT 
integrat de obținere on-line a 
documentelor emise de 
administrația publică locală 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de un 
sistem IT integrat 
care să permită 
cetățenilor obținerea 
on-line a 
documentelor emise 
de administrația 
publică locală : 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice 
 
M9 Instruirea/formarea 
profesională a angajaților 
administrației publice locale 
comuna Tamași, județul 
Bacău în vederea dezvoltării 
profesionale a acestora 

1. Identificarea nevoilor de 
instruire/formare în rândul 
angajaților administrației 
publice locale 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului, 
dacă este cazul 
4. Susținerea de cursuri de 
instruire/formare 
profesională 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul Social 
European + 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruirea/formarea 
profesională a minim 
50% din angajații 
administrației 
publice locale 
comuna Tamași 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice 
 
M10 Investiții în dezvoltarea 
clădirilor publice din comuna 
Tamași, județul Bacău 

1. Identificarea clădirilor 
publice din localitate pentru 
care sunt necesare investiții 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
dezvoltarea clădirilor publice 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
dezvoltarea clădirilor 
publice: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor publice, a clădirilor și spațiilor publice 
 
M11 Elaborarea/ actualizarea 
planurilor pentru dezvoltarea 
comunei Tamași, județul 
Bacău (plan urbanistic 
general, plan urbanistic 
zonal, monografii etc) 

1. Identificarea necesităților 
în ceea ce privește 
elaborarea/actualizarea 
planurilor pentru dezvoltarea 
comunei 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului, 
acolo unde este cazul 
4. Elaborarea/actualizarea 
planurilor pentru dezvoltarea 
localității 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
elaborarea/ 
actualizarea 
planurilor pentru 
dezvoltarea comunei 
Tamași: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Obiectiv strategic 1: Creșterea 
accesului la infrastructură și servicii 
publice de bună calitate

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere

M1: Întreținerea, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local din 
comuna Tamași, județul Bacău

Obiectiv specific 2: Funcționarea 
corespunzătoare a sistemului centralizat de 
alimentare cu apă și canalizare

M2: Întreținerea, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă din comuna 
Tamași, județul Bacău

M3: Întreținerea, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată din 
comuna Tamași, județul Bacău

Obiectiv specific 3: Dezvoltarea rețelei de 
alimentare cu gaze naturale

M4: Investiții în dezvoltarea rețelei de alimentare cu gaze naturale din comuna Tamași, 
județul Bacău 

Obiectiv specific 4: Creșterea gradului de 
protecție și siguranța locuitorilor

M5: Întreținerea, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de joasă tensiune și/sau 
a rețelei publice de iluminat din comuna Tamași, județul Bacău

Obiectiv specific 5: Dezvoltarea serviciilor 
publice, a clădirilor și spațiilor publice

M6: Investiții în dezvoltarea serviciilor publice din comuna Tamași, județul Bacău 

M7: Achiziționarea/întreținerea de autovehicule care să asigure transportul public 
pentru comunitatea locală  din comuna Tamași, județul Bacău

M8: Dezvoltarea unui sistem IT integrat care să permită cetățenilor obținerea on-line a 
documentelor emise de administrația publică locală - comuna Tamași, județul Bacău

M9: Instruirea/formarea profesională a angajaților administrației publice locale comuna 
Tamași, județul Bacău în vederea dezvoltării profesionale a acestora

M10: Investiții în dezvoltarea clădirilor publice din comuna Tamași, județul Bacău

M11: Elaborarea/actualizarea planurilor pentru dezvoltarea comunei Tamași, județul 
Bacău (plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, monografii etc)
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Obiectiv strategic 2: Protejarea mediului înconjurător 

Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 6: Managementul deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate local 
 
M12 Investiții în statii de 
transfer pentru deșeuri și 
dotarea cu echipamente de 
gestionare a deșeurilor din 
comuna Tamași, județul 
Bacău 
 

1. Identificarea necesităților 
în materie de stații de 
transfer pentru deșeuri/ 
dotări cu echipamente de 
gestionare a deșeurilor 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4.   Realizarea investițiilor în 
statiile de transfer pentru 
deșeuri/dotarea cu 
echipamente de gestionare a 
deșeurilor 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală, acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în stații de 
transfer pentru 
deșeuri/dotarea cu 
echipamente de 
gestionare a 
deșeurilor: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 7: Crearea de suprafețe împădurite 
 
M13 Împădurire/crearea de 
suprafețe împădurite 
(Înființare a plantațiilor 
forestiere) în comuna 
Tamași, județul Bacău 

1. Identificarea zonelor din 
localitate în care sunt 
necesare investițiile de 
înființare a plantațiilor 
forestiere 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor de 
înființare plantații forestiere 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
suprafețe 
impădurite: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Obiectiv strategic 2: 
Protejarea mediului 
înconjurător

Obiectiv specific 6: Managementul 
deșeurilor rezultate din activitățile 
desfășurate local

M12 Investiții în statii de transfer pentru deșeuri și dotarea cu 
echipamente de gestionare a deșeurilor din comuna Tamași, 
județul Bacău

Obiectiv specific 7: Crearea de 
suprafețe împădurite

M13 Împădurire/crearea de suprafețe împădurite (Înființare a 
plantațiilor forestiere) în comuna Tamași, județul Bacău
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Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea serviciilor medicale și a asistenței sociale 

Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 8: Dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale 
 
M14 Investiții în 
infrastructura medicală din 
comuna Tamași, județul 
Bacău 
 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în infrastructura 
medicală 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
infrastructura medicală 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
infrastructura 
medicală: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 



STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACAU 
 

 
86 

Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 9: Dezvoltarea infrastructurii sociale și a activităților de asistență socială 
 
M15 Investiții în 
infrastructura socială din 
comuna Tamași, județul 
Bacău 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în infrastructura 
socială 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
infrastructura socială 
 
 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
infrastructura 
socială: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea 
serviciilor medicale și a 
asistenței sociale

Obiectiv specific 8: Dezvoltarea 
și diversificarea serviciilor 
medicale

M14 Investiții în infrastructura medicală din comuna Tamași, 
județul Bacău

Obiectiv specific 9: Dezvoltarea 
infrastructurii sociale și a 
activităților de asistență socială

M15 Investiții în infrastructura socială din comuna Tamași, județul 
Bacău
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Obiectiv strategic 4 Dezvoltarea socio-culturală a comunei 

Masura concreta propusa 
pentru dezvoltare 

Operatiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finantare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 10: Crearea condițiilor de dezvoltare și creștere a calității procesului educațional 
 
M16 Investiții în 
infrastructura educațională 
din comuna Tamași, județul 
Bacău 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în infrastructura 
educațională 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
infrastructura educaționala 
 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală, acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
infrastructura 
educațională: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 11: Dezvoltarea culturală a comunei 
 
M17 Investiii în dezvoltarea 
de cămine culturale în 
comuna Tamași, județul 
Bacău 
 
 
 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în cămine 
culturale 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4.   Realizarea investițiilor în 
cămine culturale 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
dezvoltarea de 
cămine culturale: 
3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 11: Dezvoltarea culturală a comunei 
 
M18 Investiții în ateliere de 
muzică și dans în comuna 
Tamași, județul Bacău 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în ateliere de 
muzică și dans 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4.   Realizarea investițiilor în 
ateliere de muzică și dans 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în ateliere 
de muzică și dans: 
3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 11: Dezvoltarea culturală a comunei 
 
M19 Investiții în 
infrastructura culturală din 
comuna Tamași, județul 
Bacău (altele decat cele 
menționate anterior) 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în infrastructura 
culturală 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
infrastructura culturală 
 
 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
infrastructura 
culturală: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 12: Dezvoltarea infrastructurii de agrement 
 
M20 Investiții în 
infrastructura de agrement 
din comuna Tamași, județul 
Bacău (piscine, parcuri de 
aventură etc) 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în infrastructura 
de agrement 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate  și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
infrastructura de agrement 
 
 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
infrastructura de 
agrement: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea 
socio-culturală a comunei

Obiectiv specific 10: Crearea 
condițiilor de dezvoltare și creștere a 
calității procesului educațional

M16: Investiții în infrastructura educațională din comuna 
Tamași, județul Bacău

Obiectiv specific 11: Dezvoltarea 
culturală a comunei

M17: Investiții în dezvoltarea de cămine culturale în comuna 
Tamași, județul Bacău

M18: Investiții în ateliere de muzică și dans în comuna Tamași, 
județul Bacău

M19: Investiții în infrastructura culturală din comuna Tamași, 
județul Bacău (altele decat cele menționate anterior)

Obiectiv specific 12: Dezvoltarea 
infrastructurii de agrement

M20: Investiții în infrastructura de agrement din comuna 
Tamași, județul Bacău (piscine, parcuri de aventură etc)
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Obiectiv strategic 5 Dezvoltarea și diversificarea sectorului economic 

Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 13 Dezvoltarea agriculturii și silviculturii 
 
M21 Investiții în 
infrastructura agricolă de 
acces către ferme din 
comuna Tamași, județul 
Bacău 

1. Identificare zonelor din 
localitate în care sunt 
necesare investițiile în 
infrastructura agricolă de 
acces către ferme 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
infrastructura agricolă de 
acces către ferme 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
infrastructura 
agricolă de acces 
către ferme: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 13 Dezvoltarea agriculturii și silviculturii 
 
M22 Investiții în dezvoltarea 
căilor de acces din cadrul 
fondului forestier din comuna 
Tamași, județul Bacău 

1. Identificare zonelor din 
localitate în care sunt 
necesare investițiile în 
dezvoltarea căilor de acces 
din cadrul fondului forestier 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
dezvoltarea căilor de acces 
din cadrul fondului forestier 
 
 
 
 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în 
dezvoltarea căilor de 
acces din cadrul 
fondului forestier: 
3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 



STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACAU 
 

 
96 

Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 14 Diversificarea activităților economice 
 
M23 Investiții în vederea 
dezvoltării sectorului 
economic din comuna 
Tamași, județul Bacău 
(amenajări de piețe, spații 
pentru organizarea de 
târguri, parcări, alte 
investiții în vederea 
dezvoltării sectorului 
economic etc) 

1. Identificarea necesităților 
de investiții în vederea 
dezvoltării sectorului 
economic 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea investițiilor în 
vederea dezvoltării sectorului 
economic 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
investiții în vederea 
dezvoltării sectorului 
economic: 3091 
locuitori (populația 
comunei Tamași) 
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Măsura concretă propusă 
pentru dezvoltare 

Operațiuni specifice Perioada de 
implementare 

Surse estimative de 
finanțare 

Indicatori de 
rezultat 

Obiectiv specific 14 Diversificarea activităților economice 
 
M24 Dezvoltarea de aplicații 
informatice cu scopul 
stimulării economiei locale  
din comuna Tamași, județul 
Bacău (platformă online de 
produse locale, diverse 
aplicații pentru fermierii 
locali, orice alte aplicații 
informatice care pot 
contribui la dezvoltarea 
economiei locale etc) 

1. Identificarea necesităților 
din comună în materie de 
aplicații informatice, în 
vederea stimulării economiei 
locale 
2. Identificarea surselor de 
finanțare 
3. Realizarea studiilor de 
specialitate și a proiectului 
4. Realizarea aplicațiilor 
informatice 

2020-2027 - Fonduri europene, 
inclusiv, dacă este 
cazul, Fondul 
European Agricol 
pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 2021-
2027, prin Planul 
Național Strategic 
(PNS), inclusiv cu 
finanțare prin GAL - 
Grup de acțiune 
locală , acolo unde 
este cazul 
- Fonduri 
Guvernamentale 
- Consiliul Județean 
Bacău 
- Consiliul Local 
Tamași, județul 
Bacău 
- Alte surse de 
finanțare disponibile 
la momentul  
realizării investiției 
 
 
 
 

Populație netă care 
beneficiază de 
aplicații informatice 
dezvoltate cu scopul 
stimulării economiei 
locale: 3091 locuitori 
(populația comunei 
Tamași) 
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Obiectiv strategic 5: Dezvoltarea 
și diversificarea sectorului 
economic

Obiectiv specific 13: Dezvoltarea 
agriculturii și silviculturii

M21: Investiții în infrastructura agricolă de acces catre ferme din 
comuna Tamași, județul Bacău

M22: Investiții în dezvoltarea căilor de acces din cadrul fondului forestier 
din comuna Tamași, județul Bacău

Obiectiv specific 14: Diversificarea 
activităților economice

M23: Investiții în vederea dezvoltării sectorului economic din comuna 
Tamași, județul Bacău (amenajări de piețe, spații pentru organizarea de 
târguri, parcări, alte investiții în vederea dezvoltării sectorului economic 
etc) 

M24: Dezvoltarea de aplicații informatice cu scopul stimulării economiei 
locale  din comuna Tamași, județul Bacău (platforma online de produse 
locale, diverse aplicații pentru fermierii locali, orice alte aplicații 
informatice care pot contribui la dezvoltarea economiei locale etc)
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3.3.2. Responsabilii pentru implementarea strategiei locale 
 
Fără prezența efectivă a oamenilor care stiu ce, când și cum trebuie făcut, este dificil 
ca o administrație publică locală să iși atingă obiectivele, motiv pentru care alegerea 
responsabililor pentru implementarea acțiunilor în cadrul prezentei strategiei locale 
este o etapă deosebit de importantă, de care depinde reușita dezvoltării viitoare în 
comuna Tamași, județul Bacău. 
 
Resursele umane nu reprezintă altceva decat active ale administrației publice locale 
Tamași ce contribuie la punerea în practica a obiectivelor propuse, prin utilizarea 
eficientă a resurselor financiare și materiale. O serie de capacități fizice și 
intelectuale ale capitalului uman sunt importante, prin prisma modului în care 
acestea sunt folosite în cadrul administrației publice locale.  
 
Astfel, se va avea în vedere că administrația publică locală Tamași, județul Bacău să 
atragă personal necesar, pe tipuri de calificări, adecvat planului de acțiune care 
urmează a se implementa, pentru indeplinirea obiectivelor propuse în cadrul 
prezentei strategii de dezvoltare locală.  
 
În ceea ce privește derularea unor activități care necesită o calificare specială, în 
vederea realizării acestora se vor încheia contracte externalizate de prestări servicii 
în funcție de necesitățile comunei Tamași, în distincte faze de implementare a 
strategiei de dezvoltare locală.  
 
Prin urmare, structura întregii echipe administrative responsabile de implementarea 
strategiei locale se bazează pe capacitatea și experiența demonstrată a capitalului 
uman, garantează eficiență și eficacitate în implementarea planului de acțiune propus 
și asigură o relație optimă între personalul angajat și costurile totale, obținând, astfel, 
optimizarea maximă a resurselor disponibile la nivel local. 
 

3.3.3. Resursele financiare și materiale necesare pentru implementarea 
strategiei locale 
 

Asigurarea resurselor financiare și materiale este necesară și oportună pentru 
implementarea corespunzătoare a strategiei de dezvoltare locală a comunei Tamași, 
județul Bacău. Activitățile necesare implementarii strategiei de dezvoltare locală se 
vor realiza fie la sediul primăriei comunei Tamași, fie în teren, pentru acele operațiuni 
care nu pot fi susținute de la sediu și, în acest sens, se vor asigura toate dotările 
necesare, respectiv:  

- mobilier corespunzător; 
- aparatură IT de tipul calculatoare, imprimante, scanner, videoproiector, 

flipchart; 
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- materiale consumabile precum topuri de hartie, obiecte de scris, dosare și 
bibliorafturi etc; 

- săli de ședințe dotate corespunzător; 
- mașină funcțională pentru deplasările în teren; 
- orice alte instrumente și dotări necesare desfășurării operațiunilor specifice 

implementării strategiei locale. 
 

În ceea ce privește resursele financiare necesare implementării strategiei, acestea 
vor fi reprezentate de fonduri de la bugetul local, de fonduri alocate de Consiliul 
Județean Bacău, de fonduri guvernamentale, de fonduri europene și de alte surse 
de finanțare. O atenție deosebită a fost acordată, în cadrul prezentei strategii, 
fondurilor nerambursabile care sunt prezentate în detaliu în capitolul următor, 
această categorie de fonduri având o importanță deosebită și un impact major în 
ceea ce privește implementarea strategiei de dezvoltare locală. 
 

3.4. Implementarea strategiei de dezvoltare locală - Descrierea mecanismelor 
de gestionare, monitorizare, evaluare și control 
 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tamași, județul Bacău reprezintă un 
document legal de lucru al Consiliului Local în perioada 2020-2027, având caracter 
normativ și prospectiv și este supus unui proces continuu de reevaluare și optimizare a 
opțiunilor de dezvoltare, în vederea adecvării evoluției realităților economice și sociale 
din teritoriu.   
 
Comuna Tamași este responsabilă pentru implementarea prezentei strategii de 
dezvoltare locală în mod eficient, eficace și corect, în raport cu obiectivele propuse și 
în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, în acest sens fiind asigurate funcțiile 
administrative principale, după cum urmează: 

- gestionarea (managementul) strategiei; 
- monitorizarea strategiei; 
- evaluarea strategiei; 
- controtul strategiei. 

 
Gestionarea (managementul) strategiei revine Primarului și Consiliului Local care se 
vor asigura de punerea în practica a planului de acțiuni stabilit, în vederea atingerii 
obiectivelor care au stat la baza fundamentarii strategiei locale, cu scopul îmbunătățirii 
condițiilor generale de viața din localitate. Strategia de dezvoltare a comunei Tamași 
reprezintă un instrument de lucru care propune implementarea unor operațiuni 
specifice, introducând și aplicând trei principii fundamentale: împarțirea deciziilor, 
abordare integrată și participare.  
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Monitorizarea strategiei se va realiza prin aplicarea unui dispozitiv riguros și 
transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea implementării 
strategiei de dezvoltare, care să permita colectarea sistematică și structurarea datelor 
cu privire la activitățile desfășurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de 
Comuna Tamași, județul Bacău se va referi la: evaluarea de rutină a activităților în 
desfășurare, colectarea sistematică de date pentru indicatori specifici, corectarea 
devierilor în implementarea activităților cu scopul luării unor decizii ce duc la 
îmbunătățirea performanțelor strategiei.  

Evaluarea strategiei se realizează cu scopul de a îmbunătăți calitatea implementării 
acesteia și, în acest sens, se va analiza, într-o manieră sistematică și obiectivă, 
relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța și succesul 
implementării strategiei de dezvoltare locală gestionată de comuna Tamași, județul 
Bacău. Evaluarea implementării strategiei locale servește, așadar, la exprimarea 
aprecierilor cu privire la activitățile realizate sau în curs de realizare, cât de eficiente 
și sustenabile sunt acestea și analizează modul în care intervențiile realizate produc 
efectele dorite sau nu. 

Controlul se va realiza prin stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării 
legate de implementarea strategiei locale. Atunci cand va fi cazul, se vor realiza 
controale pe teren care vor avea în vedere principii precum: eficiența unor astfel de 
demersuri, păstrarea bunelor relații contractuale, verificarea aspectelor de ordin 
tehnic legate de operațiunile implementate etc. 
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Capitolul 4  
Dezvoltarea localității 
prin accesarea de fonduri 
nerambursabile 
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Capitolul 4:  Dezvoltarea localității prin accesarea de fonduri nerambursabile 
 
4.1. Accesarea de fonduri nerambursabile de către comuna Tamași 
 
În cadrul capitolului anterior au fost prezentate o serie de măsuri al căror principal 
rol este acela de a contribui la îmbunătățirea calității vieții în comuna Tamași, atât 
pentru familiile de agricultori cât și pentru populația rurală în sens larg, prin 
încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalități noi prin care să devină sau să 
rămână competitive. Pentru implementarea măsurilor prezentate în cadrul 
capitolului anterior, la nivelul administrației publice locale Tamași se vor utiliza atât 
fonduri de la bugetul local, cât și fonduri nerambursabile, ca de exemplu: fonduri 
europene, granturi, fonduri aferente unor programe guvernamentale, fonduri 
finanțate de instituții financiare interne și internaționale etc. 
 
Fondurile nerambursabile reprezintă acele surse de finanțare acordate solicitanților 
de proiecte de către diverse entități finanțatoare (Comisia Europeană în cazul 
fondurilor europene, Guvernul României în cazul fondurilor guvernamentale, diverse 
instituții financiare etc), în baza unor prevederi procedurale foarte bine definite, 
prin intermediul unor documente programatice (programe operaționale, ghiduri ale 
solicitantului, proceduri de lucru etc). După cum o sugerează și denumirea lor, 
fondurile nerambursabile nu trebuie restituite de către solicitant entității 
finanțatoare. Scopul fondurilor nerambursabile este acela de a acorda solicitantului 
de proiect un sprijin financiar care să satisfacă nevoile de finanțare ale acestuia, în 
domeniul vizat de proiect. 
 
La nivelul administrației publice locale Tamași există o plajă variată de surse de 
finanțare pentru proiectele de investiții de interes local propuse a se implementa în 
perioada 2020-2027. Alegerea sursei de finanțare optime pentru un proiect de 
investiții dezvoltat la nivel local implică o bună cunoaștere a legislației naționale în 
vigoare, a legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale 
aferente finanțărilor Uniunii Europene, precum și a nevoilor curente și viitoare ale 
comunității locale. 
 
Prin intermediul strategiei de dezvoltare locală a comunei Tamași se propune 
utilizarea rațională a resurselor financiare, printr-o gestionare adecvată a 
fondurilor, în termeni de eficientă. În acest context, fondurile finanțate de la 
bugetul local se vor utiliza, în special, pentru acele categorii de cheltuieli pentru 
care nu se pot accesa sursele de finanțare nerambursabilă. În domeniile pentru care 
există posibilitatea obținerii de fonduri nerambursabile, administatia publică locală  
- comună Tamași va iniția formalitățile necesare și va depune eforturile care se 
impun pentru accesarea instrumentelor financiare nerambursabile. 
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În acest sens, cu scopul dezvoltării localității și îmbunătățirii per ansamblu a calității 
vieții, comuna Tamași iși va orienta eforturile în direcția elaborării și implementării 
de proiecte cu finanțare nerambursabilă și, totodată, se va asigura de mobilizarea 
tuturor părților de interes în vederea obținerii rezultatelor scontate. În aceste 
condiții, se vor implementa următoarele acțiuni:Se va urmari eficientizarea 
gestionarii mijloacelor publice prin identificarea celor mai potrivite optiuni de 
finantare; 

 Se vor contracta firme specializate în accesarea și implementarea de fonduri 
nerambursabile, atunci cand va fi cazul; 

 Se vor atribui responsabilități clare personalului din primărie, în vederea 
derularii corespunzatoare și eficiente a proiectelor cu finanțare 
nerambusabilă; 

 Se vor respecta procedurile specifice de implementare a proiectelor și se va 
asigura un control strict asupra executării bugetului la nivelul fiecărui proiect 
în parte. 

 
Prin urmare, fondurile nerambursabile au un rol deosebit de important în 
dezvoltarea comunității locale Tamași întrucât oferă noi instrumente care să 
asigure condiții calitative de viața în teritoriu pentru toți locuitorii și aduc cu 
sine metodologii capabile să permită satisfacerea nevoilor identificate la nivel 
local.  
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4.2. Etapele ce trebuie parcurse în vederea accesării de fonduri nerambursabile 
 
La nivelul comunei Tamași, fondurile nerambursabile reprezintă o metodă 
sustenabilă de regenerare și consolidare a comunității locale întrucât permit 
dezvoltarea unor proiecte care satisfac într-o proporție ridicată nevoile identificate 
la nivel teritorial, respectiv: dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și a 
infrastructurii aferente, stimularea dezvoltării mediului de afaceri local, inclusiv 
crearea și menținerea de locuri de muncă, îmbunătățirea standardelor generale de 
viața din teritoriu etc. 
 
Având în vedere aceste aspecte, se poate aprecia că întocmirea și implementarea, 
de către comună Tamași, a unor proiecte cu finanțare nerambursabilă vor aduce 
numeroase beneficiii comunității locale, pe termen scurt, mediu și lung. În acest 
sens, în continuare sunt prezentate etapele pe care trebuie să le parcurgă comuna 
Tamași în vederea obținerii unor finanțări nerambursabile. 
 
Etapa 1 – Pregătirea proiectului 
 
Comuna Tamași - județul Bacăul, în calitate de solicitant, va studia pagina web a 
entității finanțatoare, va verifica dacă apelul de selecție aferent măsurii pe care 
intenționează să depună proiectul este deschis și, ulterior, va întocmi proiectul cu 
respectarea tuturor prevederilor din cadrul documentelor programatice în vigoare 
(ghiduri ale solicitantului, proceduri de lucru etc). În etapa de întocmire a 
proiectului, comuna Tamași poate apela la serviciile unei firme specializate în 
elaborarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă sau, în cazul în care dispune de 
personal specializat, proiectul poate fi întocmit la nivelul aparatului administrativ 
propriu intern al primăriei. 
 
Etapa 2 – Depunerea proiectului 
 
Solicitantul Comuna Tamași - județul Bacăul va depune și va înregistra proiectul la 
nivelul entității finanțatoare, cu respectarea termenelor reglementate de aceasta 
în cadrul documentelor de accesare (ghiduri ale solicitantului, proceduri de lucru 
etc). 
 
Etapa 3 – Verificarea proiectului 
 
Entitatea finanțatoare va verifica conformitatea și eligibilitatea proiectului depus și 
va acorda un punctaj acestuia, în conformitate cu criteriile menționate în cadrul 
documentelor programatice (ghiduri ale solicitantului, proceduri de lucru etc). 
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Dacă va fi cazul, în etapa de verificare a proiectului, entitatea finanțatoare poate 
solicita clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de conformitate, eligibilitate 
și selecție.  Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să 
completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus. 
 
Etapa 4 – Selecția proiectului 
 
După verificarea criteriilor de conformitate, eligibilitate și selecție, se va desfășura 
procesul de selecție a proiectelor în urmă căruia se vor stabili proiectele care vor 
primi finanțare. Selecția proiectelor se realizează în limita bugetului disponibil 
pentru apelul de selecție în cauza, cu finanțarea acelor proiecte care se încadrează 
în buget, prin ierarhizarea lor în ordinea punctajului obținut (de la proiectul cu 
punctajul cel mai mare, la proiectul cu punctajul cel mai mic). 
 
Etapa 5 – Notificarea beneficiarului 
 
În urma evaluării proiectului depus, entitatea finanțatoare va notifica solicitantul 
(respectiv comuna Tamași, județul Bacău) cu privire la rezultatul evaluării și 
selecției.  În cazul în care proiectul este respins, notificarea transmisă solicitantului 
va conține motivele pentru care proiectul nu a fost selectat. 
  
Etapa 6 – Depunerea de contestații, dacă este cazul 
 
Dacă proiectul depus este declarat neeligibil sau eligibil și neselectat, atunci 
solicitantul (respectiv comuna Tamași, județul Bacău) poate depune o contestație, 
cu respectarea prevederilor procedurale în vigoare. 
 
Etapa 7 – Semnarea contractului de finanțare 
 
Dacă proiectul depus este declarat eligibil și finanțat, beneficiarul (respectiv 
comuna Tamași, județul Bacău) va semna contractul de finanțare cu entitatea 
finanțatoare. 
 
Etapa 8 – Implementarea proiectului 
 
După semnarea contractului de finanțare, beneficiarul (respectiv comuna Tamași, 
județul Bacău) va implementa proiectul cu respectarea procedurilor de lucru în 
vigoare, va derula activitățile planificate în proiect și va depuneri cereri de 
plată/cereri de rambursare, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare. 
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ETAPELE CE TREBUIE PARCURSE ÎN VEDEREA ACCESĂRII DE FONDURI NERAMBURSABILE 

- PREZENTARE SCHEMATICĂ - 

 

 

 

 

1. Pregătirea 
proiectului

2. Depunerea 
proiectului

3. Verificarea 
proiectului

4. Selecția 

proiectului

5. Notificarea 
beneficiarului

6. Depunerea 
de contestații, 
dacă este cazul

7. Semnarea 
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finanțare
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Concluzii: 
 Realizarea unui document de planificare strategică este important pentru 

centralizarea și planificarea investițiilor care pot fi realizate la nivelul 
comunității cu scopul de a genera și alimenta procesele de dezvoltare 
economică, socială și de mediu în vederea îmbunătățirii calității vieții și 
creșterii nivelului de trai.  

 Strategia de dezvoltare locală a comunei Tamași, județul Bacău contribuie la 
îmbunătățirea guvernanței locale și la promovarea potențialului specific 
zonei, determină diversificarea și dezvoltarea economiei rurale în folosul 
comunității rurale și asigură îmbunătățirea condițiilor generale de viață din 
comunitate. 

 Particularitățile geografice, de climă și de sol ale comunei Tamași determină, 
în primul rând, un profil agricol diversificat, atât în direcția cultivării 
plantelor cât și în direcția creșterii animalelor.  De asemenea, varietatea 
resurselor naturale ar putea constitui mai departe un punct de plecare pentru 
potențarea altor sectoare economice, de utilitate comunei per ansamblu.  

 Localitatea Tamași are o populație totală de 3.091 de locuitori și o densitate 
de 66,05 locuitori/kilometru pătrat, în conformitate cu datele disponibile la 
Institutul Național de Statistică pe anul 2019. 

 Ponderea populației până în 25 de ani este mai mare decât ponderea 
populației peste 60 de ani, ceea ce indică faptul că populația tânâră are o 
pondere mai mare la nivelul localității, contrar tendinței generale de 
îmbătrânire a populației. 

 Resursele naturale pe care se bazează potențialul economic al teritoriului 
comunei Tamași cuprind terenuri agricole, păduri, pășuni, fânețe, apele de 
suprafață și subterane etc. Fondul funciar agricol este cea mai importantă 
resursă a zonei, având o funcție esențială în profilul economico-social al 
localității Tamași care este puternic influențat de agricultură, axată atât pe 
cultivarea plantelor, cât și pe creșterea animalelor. Localitatea Tamași 
deține, totodată, numeroase tradiții și obiceiuri având caracteristici proprii 
de civilizație și cultură populară. 

 La nivelul localității Tamași, capitalul uman prezintă o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei 
rurale depind de nivelul educației, al cunoștințelor și calificării. Deși 
îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este 
un element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, 
formarea profesională reprezintă „motorul” pentru o dezvoltare echilibrată. 

 Situația actuală a serviciilor și infrastructurii din comuna Tamași influențează 
puternic calitatea vieții din spatiul rural și poate crea limitări în dezvoltarea 
curentă și viitoare, dacă nu este gestionată corespunzător.  
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 Strategia de dezvoltare locală a comunei Tamași este un document strategic 
care exprimă  valorile  comunității  locale, care stabilește  obiectivele  de 
dezvoltare și care oferă directiile de acțiune pentru dezvoltarea armonioasă 
a localității în perioada 2020-2027, indicând  instrumentele necesare  și, 
totodată, punctând  traiectoria  evoluției  printr-o  succesiune  de  măsuri  ce  
urmează a se concretiza.  

 Prin intermediul prezentei strategii de dezvoltare locală se asigură 
dezvoltarea serviciilor de bază pentru populație și a infrastructurii aferente, 
crearea și menținerea de locuri de muncă sustenabile, înființarea și 
consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii și activități care să 
genereze locuri de munca și, totodată, venituri suplimentare comunității.  

 Viziunea strategică de dezvoltare a localității Tamași, județul Bacău constă 
în obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, prin valorificarea 
potențialului local deosebit de important, aplicând principii de protecție a 
mediului și de utilizare rațională a resurselor, în paralel cu stimularea 
implicării tinerilor în susținerea unui mediu economico-social competitiv. 

 Strategia de dezvoltare a localității Tamași asigură satisfacerea nevoilor 
identificate la nivel local, prin intermediul următorului set de obiective 
strategice: 

 Obiectiv strategic 1: Creșterea accesului la infrastructură și servicii 
publice de bună calitate 

 Obiectiv strategic 2: Protejarea mediului înconjurător 
 Obiectiv strategic 3: Dezvoltarea serviciilor medicale și a asistenței 

sociale 
 Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea socio-culturală a comunei 
 Obiectiv strategic 5: Dezvoltarea și diversificarea sectorului economic 

 Stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru comuna Tamași a ținut cont atât 
de evaluarea caracteristicilor teritoriale identificate prin analiza diagnostic 
cât și de evidentierea punctelor tari și a punctelor slabe în cadrul analizei 
SWOT, în paralel cu realizarea unei consultări la nivel local, prin aplicarea 
unui chestionar, ca instrument de colectare a datelor. 

 În vederea dezvoltării echilibrate și de durata a localității Tamași, obiectivele 
identificate ca fiind prioritare în zona vor fi puse în practică sub forma unui 
set de măsuri și operațiuni capabile să asigure valorificarea la maxim a 
potențialului local. 

 Structura întregii echipe administrative responsabile de implementarea 
strategiei locale se bazează pe capacitatea și experienta demonstrată a 
capitalului uman, garantează eficiență și eficacitate în implementarea planului 
de acțiune propus și asigură o relație optimă între personalul angajat și 
costurile totale, obținând, astfel, optimizarea maximă a resurselor disponibile 
la nivel local. 
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 Asigurarea resurselor financiare și materiale este necesară și oportună pentru 
implementarea corespunzătoare a strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Tamași, județul Bacău. Activitățile necesare implementării strategiei de 
dezvoltare locală se vor realiza fie la sediul primăriei comunei Tamași, fie în 
teren, pentru acele operațiuni care nu pot fi susținute de la sediu și, în acest 
sens, se vor asigura toate dotările necesare. 

 La nivelul comunei Tamași, fondurile nerambursabile reprezintă o metodă 
sustenabilă de regenerare și consolidare a comunității locale întrucât permit 
dezvoltarea unor proiecte care satisfac într-o proporție ridicată nevoile 
identificate la nivel teritorial, respectiv: dezvoltarea serviciilor de bază 
pentru populație și a infrastructurii aferente, stimularea dezvoltării mediului 
de afaceri local inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă, 
îmbunătățirea standardelor generale de viață din teritoriu etc. 

 Fondurile nerambursabile au un rol deosebit de important în dezvoltarea 
comunității locale Tamași întrucât oferă noi instrumente care să asigure 
condiții calitative de viață în teritoriu pentru toți locuitorii și aduc cu sine 
metodologii capabile să permită satisfacerea nevoilor identificate la nivel 
local. 
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ANEXA – MODEL DE CHESTIONAR APLICAT ÎN TERITORIU 
Localitate: Tamași 
Județ: Bacău 

 
CHESTIONAR DE EVALUARE A LOCALITĂȚII 

 

INFRASTRUCTURĂ-UTILITĂȚI 

 
1. Există la nivelul localității rețea de apa? 

a) Da 
b) Nu 
c) Există la stadiul de proiect (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc) 
 

2. Există la nivelul localității sistem de canalizare? 
a) Da 
b) Nu 
c) Există la stadiul de proiect (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc) 
 

3. Există la nivelul localității rețea de gaze naturale? 
a) Da 
b) Nu 
c) Există la stadiul de proiect (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc) 
 

4. Care este starea iluminatului public în localitate? 
a) Funcționează la nivelul întregii rețele stradale 
b) Sunt illuminate străzile principale 
c) Nu există sistem de iluminat public 

 
5. Cine operează colectarea deșeurilor în localitate? 

a) Primăria, prîntr-un serviciu specializat 
b) Un operator privat 
c) Altă entitate 

____________________________________________________________ 
 

6. Cum se prezintă conexiunea la internet în localitate? 
a) Conexiune bună 
b) Conexiunea slabă 
c) Nu există conexiune la internet 
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Observații cu privire la infrastructură-utilități (dacă este cazul):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

DRUMURI ȘI PODURI 

 
7. Cum se prezintă starea drumurilor în localitatea dumneavoastră? 

a) Cea mai mare parte a drumurilor necesit a fi reabilitate 
b) O parte din drumurile din localitate necesită a fi reabilitate 
c) Cea mai mare parte a drumurilor din localitate nu necesită a fi 

reabilitate 
d) Alte detalii (dacă e cazul) 

_____________________________________________ 
 

8. Drumurile din localitate au trotuare? 
a) Cea mai mare parte au 
b) Cea mai mare parte nu au 
c) Cea mai mare parte nu au, însă există un proiect de realizare a 

trotuarelor în localitate 
 

9. Cum se prezintă podurile din localitate? 
a) Nu necesită a fi reabilitate 
b) Necesită a fi reabilitate 
c) Necesită a fi reabilitate și există proiecte realizate în acest sens 

  
10.  Cum se prezintă securitatea stradală în localitate? 

a) Există un sistem de monitorizare video 
b) Există marcaje rutiere/pietonale în stare buna 
c) Există troturare pe ambele sensuri 
d) Există piste de bicicletă 
e) Alte detalii (dacă e cazul) 

_____________________________________________ 
 

Observații cu privire la drumuri și poduri (dacă este cazul):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 



STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ – COMUNA TAMAȘI, JUDEȚUL BACAU 
 

 
113 

 INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 
 

11.  Care sunt unitățile medicale/farmaceutice care funcționează pe teritoriul 
localității și care este starea acestora? 

 

- Spitale: ____ unități în a) stare bună de funcționare 
         b) stare medie de funcționare 
         c) stare proastă de funcționare 

 
- Dispensare: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

                 b) stare medie de funcționare 
                 c) stare proastă de funcționare 

 
- Cabinete stomatologice: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

          b) stare medie de funcționare 
          c) stare proastă de funcționare 
 

- Farmacii: ____ unități în a) stare bună de funcționare 
                                      b) stare medie de funcționare 
                                      c) stare proastă de funcționare 
 

12.  Pentru unitățile medicale/farmaceutice care nu există în localitate, care 
este distanța până la cea mai apropiată unitate ? 
- Spitale: ____ km 
- Dispensare: ____ km 
- Cabinete stomatologice: ____ km 
- Farmacii: ____ km 

 

Observații cu privire la infrastructura de sănătate (dacă este cazul):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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 INFRASTRUCTURA PREȘCOLARĂ ȘI ȘCOLARĂ 

 
13.  Care este numărul unităților preșcolare/școlare din localitate și cum se 

prezintă acestea? 
 
- Grădinițe: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

              b) stare medie de funcționare 
                   c) stare proastă de funcționare 

 
 

- Școli: ____ unități în a) stare bună de funcționare 
       b) stare medie de funcționare 

            c) stare proastă de funcționare 

 

- Licee: ____ unități în a) stare bună de funcționare 
        b) stare medie de funcționare 

             c) stare proastă de funcționare 

 

- Universități: ____ unități în a) stare bună de funcționare 
                  b) stare medie de funcționare 

                       c) stare proastă de funcționare 

 
14.  Pentru unitățile preșcolare/școlare care nu există în localitate, care este 

distanța până la cea mai apropiată unitate ? 
- Grădiniță : ____ km 
- Școală: ____ km 
- Liceu: ____ km 
- Universitate: ____ km 

 

Observații cu privire la infrastructura preșcolară și școlară (dacă este cazul):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ         

 
15.  Care este numărul unităților sociale din localitatea și cum se prezintă 

acestea? 
 
- Cămine de bătrâni: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

                            b) stare medie de funcționare 
                                 c) stare proastă de funcționare 

 
- Cămine de copii: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

                       b) stare medie de funcționare 
                                                c) stare proastaă de funcționare 

 

- Alte centre sociale _________________: ____ unități în  
a) stare bună de funcționare 
b) stare medie de funcționare 
c) stare proastă de funcționare 

 
16.  Care este numărul unităților culturale din localitatea și cum se prezintă 

acestea? 
 
- Cămine culturale: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

                          b) stare medie de funcționare 
                               c) stare proastă de funcționare 

 
- Muzee: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

          b) stare medie de funcționare 
                                  c) stare proastă de funcționare 

 

- Biblioteci: ____ unități în a) stare bună de funcționare 
               b) stare medie de funcționare 

                    c) stare proastă de funcționare 

 
17.  Ce evenimente cultural artistice se desfășoară anual în localitatea 

dumneavoastra? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Observații cu privire la infrastructura socială și culturală (dacă este cazul):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT 

 
18.  Care este numărul unităților de agrement  din localitate și cum se prezintă 

acestea? 
- Săli de sport: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

                   b) stare medie de funcționare 
                        c) stare proastă de funcționare 

 
- Terenuri de sport: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

                           b) stare medie de funcționare 
                                                   c) stare proastă de funcționare 

 
- Parcuri: ____ unități în a) stare bună de funcționare 

           b) stare medie de funcționare 
                                   c) stare proastă de funcționare 

 

Observații cu privire la infrastructura de agrement (dacă este cazul):  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 SERVICII 
 

19.  Există în localitate serviciu de transport public care să asigure legatura cu 
localitățile învecinate? 
a) Da, există și este dotat corespunzător 
b) Da, există, dar nu este dotat corespunzător 
c) Nu există 
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20.  Există în localitate un serviciu pentru situații de urgență? 

a) Da, există și este dotat corespunzător 
b) Da, există, dar nu este dotat corespunzător 
c) Nu exist 

 
21.  Există în localitate un serviciu de asistență socială? 

a) Da, există și este dotat corespunzător 
b) Da, există, dar nu este dotat corespunzător 
c) Nu există 
 

Observații cu privire la servicii (dacă este cazul):  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ALTE INFORMAȚII 
 

22.  Există în localitate un plan urbanistic general actualizat? 
a) Da 
b) Nu 

 
23.  Sediul primăriei necesita reabilitare? 

a) Da 
b) Nu 

 
24.  Ce investiții în stadiul de proiect există la nivelul localității dumneavoastră? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

25.  Care sunt cele mai importante investiții/proiecte pe care doriți să le 
implementați în perioada următoare la nivelul localității Tamași, județul 
Bacău? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Vă mulțumim! 
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