2013
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
ORIZONT 2014-2020

0

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

CUPRINS
LISTA TABELELOR ............................................................................................................................................. 3
LISTA GRAFICELOR ........................................................................................................................................... 5
I. METODOLOGIA ............................................................................................................................................... 6
II. ANALIZA PATRIMONIULUI NATURAL ...................................................................................................10
2.1. Așezare geografică, frontiere. Scurt istoric. ........................................................................................... 10
2.2. Suprafață ............................................................................................................................................................... 11
2.3. Elemente de delimitare și accesibilitate ale teritoriului .................................................................... 11
2.4. Relieful ................................................................................................................................................................... 15
2.5. Clima........................................................................................................................................................................ 16
2.7. Vegetația și fauna ............................................................................................................................................... 18
2.8. Solurile și resursele lor.................................................................................................................................... 20
III. ANALIZA CADRULUI ECONOMIC ...........................................................................................................21
3.1. Structura economiei în orașul Târgu Frumos ........................................................................................ 22
3.2. Agricultura ............................................................................................................................................................ 31
3.3. Turismul ................................................................................................................................................................ 41
3.4. Probleme– dezvoltare economică.............................................................................................................. 45
IV. ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC.......................................................................................................46
4.1. Populația................................................................................................................................................................ 46
4.2. Forța de muncă ................................................................................................................................................... 52
V. URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI .......................................................................................59
5.1 Căi de comunicație ............................................................................................................................................. 59
5.2 Gospodărirea apelor .......................................................................................................................................... 60
5.3 Canalizare............................................................................................................................................................... 61
5.4 Termoficare ........................................................................................................................................................... 61
5.5 Iluminatul public ................................................................................................................................................. 61
5.6 Alimentare cu gaze naturale........................................................................................................................... 61
5.7 Gestionarea deșeurilor ..................................................................................................................................... 62
5.8 Tehnologia informației și comunicaților ................................................................................................... 63
5.9 Alte servicii/ facilități publice ....................................................................................................................... 63
5.10 Gradul de extindere al utilităților .............................................................................................................. 67
5.11. Nevoi - urbanism ............................................................................................................................................. 68
VI. SISTEMUL DE EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT .........................................................................................69
6.1 Prezentare generală........................................................................................................................................... 69
6.2 Învățământul preșcolar .................................................................................................................................... 69
6.3 Învățământul primar și gimnazial................................................................................................................ 70
6.4 Învățământul liceal și profesional/special ............................................................................................... 71
6.5 Activități extrașcolare ....................................................................................................................................... 73
6.6 Proiecte desfășurate .......................................................................................................................................... 75
6.8. Nevoi – educație și învățământ .................................................................................................................... 76
VII. CULTURĂ ȘI SPORT..................................................................................................................................78
7.1 Cultură ..................................................................................................................................................................... 78
7.2 Sport ......................................................................................................................................................................... 82
1

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

7.3. Nevoi – cultură și sport.................................................................................................................................... 84
VIII. SĂNĂTATE ................................................................................................................................................85
8.1 Situația actuală din domeniul sanitar ......................................................................................................... 85
8.2. Nevoi – sănătate ................................................................................................................................................. 87
IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ ................................................................................................................................88
9.1 Situația actuală a serviciilor de asistență sociale .................................................................................. 88
9.2 Proiecte în faza de implementare – asistență socială .......................................................................... 92
9.3 Nevoi identificate privind domeniul asistenței sociale ....................................................................... 93
X. PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ........................................................................95
10.1 Calitatea aerului ................................................................................................................................................ 95
10.2 Calitatea apei ...................................................................................................................................................... 96
10.3. Utilizarea terenurilor..................................................................................................................................... 98
10.4 Managementul deșeurilor ............................................................................................................................ 99
10.5 Riscuri de mediu ............................................................................................................................................ 101
XI. ORAȘUL TÂRGU FRUMOS ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI
JUDEȚEAN ....................................................................................................................................................... 104
11.1. Cadrul strategic general ............................................................................................................................ 104
11.2. Context internațional – cadrul strategic la nivel european – Strategia EUROPA 2020 ... 104
11.3. Context național – cadru strategic la nivel național – Strategia Națională pentru
Dezvoltare Durabilă a României – Orizont 2013-2020-2030 ............................................................... 106
11.4. Context regional – cadru strategic la nivel regional – Strategia de Dezvoltare Regională
Nord - Est 2014 - 2020 .......................................................................................................................................... 108
11.5. Context județean – Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020 .............................. 111
11.6. Contextul relațiilor transfrontaliere..................................................................................................... 112
XII. ANALIZA SWOT PE DOMENII ............................................................................................................. 113
XIII. VIZIUNE DE DEZVOLTARE; OBIECTIVE; MĂSURI; SUBMĂSURI ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE
........................................................................................................................................................................... 118

2

LISTA TABELELOR
Tabel 1. Date generale – Târgu Frumos ................................................................................................................. 11
Tabel 2. Distanțe rutiere .............................................................................................................................................. 12
Accesibilitate orașul Târgu Frumos......................................................................................................................... 15
Tabel 3. Împărțirea suprafeței orașului Târgu Frumos................................................................................... 19
Tabel 4. Puncte tari, puncte slabe – cadru natural ............................................................................................ 20
Tabel 5. Firme reprezentative – confecționarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte și
încălțăminte....................................................................................................................................................................... 21
Tabel 6. Firme reprezentative – industria alimentară ..................................................................................... 21
Tabel 7. Firme reprezentative – comerț ................................................................................................................ 22
Tabel 8. Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică, 2012..................... 22
Tabel 9. Repartizarea agenților economici pe tipuri de activități, 2012 .................................................. 23
Tabel 10. Repartizarea agenților economici pe tipuri de activități ............................................................ 27
Tabel 11. Date pe domenii de activitate ................................................................................................................ 28
Tabel 12. Repartizarea agenților economici după originea capitalului, forma de proprietate și nr.
de angajați .......................................................................................................................................................................... 29
Tabel 13. Principalii agenți economici din Târgu Frumos, 2012 ................................................................ 30
Tabel 14. Fondul funciar la începutul anului, ha, 2012 ................................................................................... 31
Tabel 15. Fondul funciar la începutul anului, ha, 2012 ( Târgu Frumos vs. Județul Iași) ................. 32
Tabel 16. Dotarea cu tehnică agricolă .................................................................................................................... 32
Tabel 17. Suprafața cultivată cu principalele culturi, ha ................................................................................ 33
Tabel 18. Producția agricolă vegetală ..................................................................................................................... 35
Tabel 19. Producția agricolă vegetală – jud. Iași ................................................................................................ 38
Tabel 20. Producția medie la hectar, județul Iași............................................................................................... 39
Tabel 21. Suprafața (ha) viilor pe rod și producția totală și producția medie (t) ............................... 39
Tabel 22. Efective de animale, pe categorii de animale................................................................................... 40
Tabel 23. Producția agricolă animală ..................................................................................................................... 40
Tabel 24. Producția agricolă animală medie........................................................................................................ 41
Tabel 25. Situația unităților de cazare.................................................................................................................... 44
Tabel 26. Puncte tari, puncte slabe - dezvoltare economică și turism ...................................................... 45
Tabel 27. Numărul populației din Târgu Frumos .............................................................................................. 46
Tabel 28. Structura populației pe grupe de vârstă și sex, 2012 ................................................................... 47
Tabel 29. Structura populației după etnie, 2012 ............................................................................................... 48
Tabel 30. Mișcarea naturală a populației .............................................................................................................. 49
Tabel 31. Migrația populației ..................................................................................................................................... 49
Tabel 32. Populația ocupată în economie, 2012................................................................................................. 52
Tabel 33. Repartizarea populației ocupate pe tipuri de activități economice, 2012 .......................... 53
Tabel 34. Ponderea populației ocupate pe tipuri de activități în total salariați, în anul 2011 ........ 54
Tabel 35. Evoluția numărului de șomeri în perioada 2009 – 2012 și ponderea acestora în total
populație ............................................................................................................................................................................. 55
Tabel 36. Evoluția numărului de șomeri în perioada septembrie 2010 – septembrie 2013........... 56
Tabel 37. Șomeri înregistrați la nivelul orașului Târgu Frumos pe nivel de educație ....................... 56
Tabel 38. Rata șomajului orașul Târgu Frumos vs. jud. Iași .......................................................................... 57
Tabel 39. Puncte tari, puncte slabe – populație, forța de muncă................................................................. 58
Tabel 40. Căi de comunicație ...................................................................................................................................... 59
Tabel 41. Alimentarea cu apă potabilă ................................................................................................................... 60
3

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

Tabel 42. Alimentarea cu gaze naturale ................................................................................................................ 61
Tabel 43. Fondul locativ Târgu Frumos ................................................................................................................. 65
Tabel 44. Fond locativ nou Târgu Frumos ............................................................................................................ 65
Tabel 45. Dotare locuințe............................................................................................................................................. 66
Tabel 46. Puncte tari, puncte slabe – urbanism.................................................................................................. 68
Tabel 47. Parametrii instituții de învățământ preșcolar ................................................................................ 69
Tabel 48. Numărul cadrelor didactice – învățământ preșcolar ................................................................... 69
Tabel 49. Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar a populației de vârstă preșcolară ...... 69
Tabel 50. Parametrii instituții de învățământ primar și gimnazial ............................................................ 70
Tabel 51. Numărul cadrelor didactice – învățământ primar și gimnazial ............................................... 70
Tabel 52. Absolvenți – învățământ primar și gimnazial ................................................................................. 71
Tabel 53. Parametrii instituții de învățământ liceal, profesional și special ............................................ 71
Tabel 54. Numărul cadrelor didactice – învățământ liceal ............................................................................ 72
Tabel 55. Absolvenți – învățământ liceal............................................................................................................... 72
Tabel 56. Rata abandonului școlar........................................................................................................................... 72
Tabel 57. Infrastructura de învățământ................................................................................................................. 72
Tabel 58. Puncte tari, puncte slabe – sistemul de educație și învățământ .............................................. 77
Tabel 59. Monumente istorice ................................................................................................................................... 78
Tabel 60. Infrastructura și dotările bibliotecii orășenești ............................................................................. 80
Tabel 61. Infrastructura bibliotecilor din Târgu Frumos ............................................................................... 81
Tabel 62. Rezultate obținute în competițiile sportive ..................................................................................... 82
Tabel 63. Puncte tari, puncte slabe – cultură și sport ...................................................................................... 84
Tabel 64. Unități sanitare Târgu Frumos .............................................................................................................. 85
Tabel 65. Personal medical ......................................................................................................................................... 86
Tabel 66. Punte tari, puncte slabe –sănătate ....................................................................................................... 88
Tabel 67. Categorii de beneficiari ai asistenței sociale .................................................................................... 91
Tabel 68. Punte tari, puncte slabe –asistență socială ....................................................................................... 95
Tabel 69. Poluări accidentale. Accidente majore de mediu - orașul Târgu Frumos ............................ 96
Tabel 70. Resursele de apă potențiale și tehnic utilizabile în județul Iași (anul 2012) ..................... 96
Tabel 71. Resurse prelevabile de apă în județul Iași ........................................................................................ 97
Tabel 72. Extinderea dotării cu instalații de apă potabilă în județul Iași ................................................ 97
Tabel 73. Ape uzate ....................................................................................................................................................... 98
Tabel 74. Încadrarea solurilor pe clase și tipuri în județ ................................................................................ 98
Tabel 75. Evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubritate în anul 2012 ................................ 99
Tabel 76. Nămoluri generate în Stațiile de Epurare Orășenești în județul Iași .................................. 101
Tabel 77. Puncte tari, puncte slabe – protecția și conservarea mediului ............................................. 103
Tabel 78. Caracteristici – Europa 2020 ............................................................................................................... 105
Tabel 79. Ținte Europa 2020 - ținte atinse ........................................................................................................ 107
Tabel 80. Priorități – Regiunea de Nord - Est ................................................................................................... 109
Tabel 81. Obiective, măsuri, direcții de acțiune – județul Iași ................................................................... 111

4

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

LISTA GRAFICELOR
Figura 1. Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică, 2012 (%).......... 22
Figura 2. Repartizarea agenților economici pe tipuri de activități, 2012 (%) ....................................... 27
Figura 3. Originea capitalului, 2012 ........................................................................................................................ 29
Figura 4. Forma de proprietate, 2012 .................................................................................................................... 29
Figura 5. Numărul de angajați, 2012 ....................................................................................................................... 30
Figura 6. Populația orașului Târgu Frumos pe sexe ......................................................................................... 47
Figura 7. Piramida populației, pe vârstă și sex ................................................................................................... 48
Figura 8. Structura cheltuielilor gospodăriei ...................................................................................................... 50
Figura 9. Frecvența de cumpărare a bunurilor și serviciilor ........................................................................ 50
Figura 10. Locația de cumpărare/plată a bunurilor și serviciilor............................................................... 51
Figura 11. Cea mai potrivită soluție pentru crearea locurilor de muncă ................................................. 58
Figura 12. Infrastructura rutieră/pietonală a orașului ................................................................................... 60
Figura 13. Curățenia....................................................................................................................................................... 62
Figura 14. Siguranța publică....................................................................................................................................... 63
Figura 15. Spații verzi.................................................................................................................................................... 64
Figura 16. Clădiri din oraș ........................................................................................................................................... 66
Figura 17. Utilități ........................................................................................................................................................... 67
Figura 18. Servicii de educație ................................................................................................................................... 73
Figura 19. Viața culturală și recreere...................................................................................................................... 83
Figura 20. Servicii de sănătate ................................................................................................................................... 87
Figura 21. Aspecte de natură socială ...................................................................................................................... 94
Figura 22. Compoziția deșeurilor menajere ..................................................................................................... 100
Figura 23. Urbanism ................................................................................................................................................... 102

5

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

I. METODOLOGIA
Primăria orașului Târgu Frumos se află în etapa de fundamentare a strategiei de atragere a
investitorilor și a accesării de fonduri europene disponibile în perioada 2014 – 2020.
Pentru elaborarea unor idei de proiecte bine fondate și pliabile pe resursele locale, este necesar
realizarea unui profil detaliat. Prin acest profil detaliat se urmărește identificarea nevoilor și
problemelor de la nivel local și a potențialelor zone de investiții.
Metodologia de cercetare și analiza datelor primare și secundare au urmărit realizarea unui
profil detaliat al orașului Târgu Frumos.
Metodologia a presupus parcurgerea următoarelor etape:
Etapa 1 – Stabilirea listei de indicatori care să evidențieze caracteristicile relevante ale orașului
Târgu Frumos;
Etapa 2 – Culegerea datelor secundare ( ”de birou”);
Etapa 3 – Culegerea datelor primare – sondaj pe bază de chestionar;
Etapa 4 – Analiza SWOT pe domenii, din perspectiva obținerii de investiții pentru orașul Târgu
Frumos;
Etapa 5 – Mese rotunde cu ”factorii cheie” din orașul Târgu Frumos, pe domenii de activitate
(dezvoltarea economică, sănătate și asistență socială, învățământ și cultură, urbanism și
protecția mediului) – dezvoltare idei proiecte;
Etapa 6 – Elaborarea draftului de strategie și validarea datelor;
Etapa 7 – Elaborarea raportului final – profil de prezentare ( analiză date primare + secundare,
viziune de dezvoltare; obiective; direcții de acțiune).
Culegere date secundare
Analiza secundară a avut în vedere studierea patrimoniului orașului Târgu Frumos. Astfel, au
fost analizate următoarele arii de cercetare:










Patrimoniul natural;
Cadrul economic;
Cadrul demografic;
Urbanismul;
Sistemul de educație și învățământ;
Cultură și sport;
Sistemul de sănătate și asistență socială;
Protecția și conservarea mediului natural și construit;
Analiza contextului european, național și regional.
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Culegere date primare
Temele majore de cercetare atinse prin intermediul studiului au fost:
 Conținutul de imagine al orașului Târgu Frumos ( curățenie, nivel de poluare,
infrastructura rutieră/pietonală, spații verzi, viața culturală și divertisment,
servicii de sănătate și educație, siguranță publică, aspecte sociale, utilități
publice, urbanism).
 Principalele două probleme urgente care trebuie rezolvată în oraș.
 Soluții pentru crearea locurilor de muncă.
 Stilul de viață a locuitorilor din Târgu Frumos.
Metodologia a presupus o cercetare descriptivă – anchetă pe bază de chestionar, aplicat la
domiciliul respondentului – 200 persoane interogate. Cercetarea primară are un nivel de
încredere de 95%.
În scopul fundamentării și finalizării strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Frumos au fost
organizate 5 mese rotunde.
Scopul acestor mese rotunde a constat în generarea unor idei de proiecte, ce vor duce la
dezvoltarea și creșterea competitivității economice a orașului.
Domeniile supuse analizei experților în domeniu au fost:
1.
2.
3.
4.
5.

M1 - Dezvoltare economică
M2 – Sănătate
M3 – Asistență socială
M4 – Învățământ și cultură
M5 – Urbanism și mediu

În tabelul de mai jos sunt prezentate tematicile abordate în cadrul acestor discuții, precum și
participanții:
M1. Tematică masă rotundă – DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Tematică generală: identificarea/generarea de idei de proiecte mari de dezvoltare ce vor duce
la creșterea competitivității economice a orașului Târgu Frumos.
Teme de interes: industria (confecționarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte și
încălțăminte; industria alimentară); comerț; agricultura.
S-a avut în vedere:
- Identificarea stadiului actual al economiei din oraș - ce se întâmplă la momentul actual în oraș
din punct de vedere economic;
- Identificarea elementelor/afacerilor ce alcătuiesc în prezent economia orașului Târgu Frumos;
- Identificarea ramurilor economice/afacerilor ce generează cel mai mare venit pentru orașul
Târgu Frumos;
- Stadiul de dezvoltare a industriei de confecționare și comercializare a produselor de
îmbrăcăminte și încălțăminte;
- Stadiul de dezvoltare a industriei alimentare;
- Stadiul de dezvoltare a comerțului – principalele mărfuri comercializate;
- Stadiul de dezvoltare a agriculturii – principalele culturi, distribuția producției;
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- Conturarea unor idei de dezvoltare a celor 3 sectoare economice importante;
- Identificarea de noi sectoare economice ce ar putea genera venituri pentru orașul Târgu
Frumos;
- Situația economiei în Târgu Frumos vs. situația economiei în județul Iași.
Persoane invitate – dezvoltare economică
Pentru obținerea unor rezultate concludente și reprezentative privind tema au fost invitate un
număr de 8 persoane.
Categoria 1 – persoane din administrația publică;
Categoria 2 – persoane reprezentative pentru mediul economic local:
 oameni de afaceri din ramura de confecționare și comercializare a produselor de
îmbrăcăminte și încălțăminte;
 oameni de afaceri din industria alimentară;
 oameni de afaceri din comerț;
 oameni de afaceri din alte ramuri ale economiei cu potențial de dezvoltare în zonă.
M2. Tematică masă rotundă – SĂNĂTATE
Tematică generală: identificarea/generarea de idei de proiecte mari de dezvoltare ce vor duce
la îmbunătățirea sistemului sanitar din orașul Târgu Frumos.
Teme de interes: situația actuală a sistemului de sănătate din orașul Târgu Frumos; mijloace de
îmbunătățire.
S-a avut în vedere:
- Identificarea stadiului actual al sistemului de sănătate - ce se întâmplă a momentul actual
având în vedere lipsa unui spital;
- Identificarea problemelor urgente ce trebuie rezolvate;
- Identificarea resurselor necesare pentru o deservire corespunzătoare a populației din punct de
vedere sanitar;
- Identificarea de idei de dezvoltare – proiecte.
Persoane invitate – sănătate
Pentru obținerea unor rezultate concludente și reprezentative privind tema au fost invitate un
număr de 8 persoane.
Categoria 1 – persoane din administrația publică;
Categoria 2 – persoane reprezentative pentru instituțiile medicale din oraș
 directorul (sau o altă persoană din conducere) Centrului de Primire Urgențe Târgu
Frumos;
 medici locali – cabinete medicină de familie;
 medici locali – cabinete stomatologie;
 medici veterinari.
M3. Tematică masă rotundă – ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Tematică generală: identificarea/generarea de idei de proiecte mari de dezvoltare ce vor duce
la îmbunătățirea sistemului de asistență socială din orașul Târgu Frumos.
Teme de interes: situația actuală a sistemului de asistență socială din orașul Târgu Frumos;
mijloace de îmbunătățire .
S-a avut în vedere:
- Identificarea stadiului actual al sistemului de asistență socială;
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- Identificarea problemelor urgente ce trebuie rezolvate;
- Identificarea resurselor necesare pentru o deservire corespunzătoare a populației din punct de
vedere social;
- Identificarea de idei de dezvoltare – proiecte.
Persoane invitate – asistență socială
Pentru obținerea unor rezultate concludente și reprezentative privind tema au fost invitate un
număr de 8 persoane.
Categoria 1 – persoane din administrația publică – persoane responsabile de asistența
socială;
Categoria 2 – persoane reprezentative pentru instituțiile de asistență socială din oraș
 reprezentant SERVICIUL DE IDENTIFICARE, EVALUARE, INFORMARE ŞI CONSILIERE
PENTRU PERSOANELE ŞI FAMILIILE DEFAVORIZATE DIN ORAŞUL TG. FRUMOS;
 reprezentant creșă;
 reprezentant Școala de Arte și Meserii Specială ”TRINITAS” Tg. Frumos;
 ONG-uri;
 Structura Comunitară Consultativă;
 alte persoane considerate relevante pentru acest domeniu de către dvs.
M4. Tematică masă rotundă – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ
Tematică generală: identificarea/generarea de idei de proiecte mari de dezvoltare ce vor duce
la dezvoltarea sistemului de învățământ din Târgu Frumos și la creșterea competitivității din
punct de vedere cultural.
Teme de interes: sistemul de învățământ, cultura.
S-a avut în vedere:
- Identificarea stadiului actual al sistemului de învățământ din orașul Târgu Frumos ;
- Identificarea problemelor din instituțiile de învățământ;
- Identificarea nevoilor din instituțiile de învățământ;
- Conturarea unor idei de dezvoltare a sistemului de învățământ;
- Conturarea unor idei de modernizare a instituțiilor de învățământ.
Persoane invitate – învățământ și cultură
Pentru obținerea unor rezultate concludente și reprezentative privind tema au fost invitate un
număr de 8 persoane.
Categoria 1 – persoane din administrația publică – responsabil educație, responsabil
cultură;
Categoria 2 – persoane reprezentative pentru sistemul de învățământ și cultură:
 directori școli;
 directori licee;
 reprezentanți biblioteci ( Biblioteca Orășenească, biblioteci școlare);
 alte persoane pe care le considerați relevante pentru aceste domenii.
M5. Tematică masă rotundă – URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Tematică generală: identificarea/generarea de idei de proiecte mari de dezvoltare ce vor duce
la îmbunătățirea orașului Târgu Frumos din punct de vedere urbanistic.
Teme de interes: situația actuală a urbanismului ( căi de comunicație, gospodărirea apelor,
rețeaua de alimentare cu gaz, rețeaua de canalizare, iluminatul public, spații verzi, gestionarea
deșeurilor).
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S-a avut în vedere:
- Identificarea stadiului actual dezvoltării căilor de comunicații, rețelei de apă și canalizare,
rețeaua de alimentare cu gaz, iluminatului public ;
- Identificarea problemelor urgente ce trebuie rezolvate;
- Identificarea nevoilor de modernizare și resurselor necesare în cazul căilor de comunicații,
rețelei de apă și canalizare, rețelei de alimentare cu gaz, iluminatului public;
- Identificarea de idei de dezvoltare/modernizare – proiecte.
Persoane invitate
Pentru obținerea unor rezultate concludente și reprezentative privind tema au fost invitate un
număr de 8 persoane.
Categoria 1 – persoane din administrația publică – persoane responsabile urbanism;
Categoria 2 – persoane reprezentative – SC RAJAC SA, SC E-ON GAZ DISTRIBUȚIE SA, SC E-ON
ENERGIE SA, SC ROMTELECOM SA, SC TERMOSERV TG. FRUMOS SA, SECȚIA DRUMURI TG.
FRUMOS
II. ANALIZA PATRIMONIULUI NATURAL
2.1. Așezare geografică, frontiere. Scurt istoric.
Orașul Târgu Frumos este unul dintre cele 5 orașe apartenente județului Iași.
Acesta este localizat în nord-vestul județului Iași la confluența dintre Câmpia Moldovei, Podișul
Sucevei și Podișul Central Moldovenesc, aparținând regiunii de dezvoltare Nord – Est.

Județul Iași face parte din Regiunea de dezvoltare Nord – Est împreună cu alte 5 județe: Bacău,
Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui.
Județul Iași este situat în regiunea Moldova, în partea de nord-est a României și se învecinează la
nord cu județul Botoșani, la nord-vest cu județul Suceava, la vest cu județul Neamț, la sud cu
județul Vaslui și la est cu Republica Moldova (Raionul Ungheni).
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Județul are o suprafață de 5.476 km2 și se întinde pe câmpia dintre râul Siret și râul Prut, în
partea de sud ocupă dealurile Podișul Central Moldovenesc, iar partea de nord este ocupată de
Câmpia Moldovei. În partea de vest, județul este traversat de Culoarul Siretului și de fragmente
ale Podișului Fălticenilor.

2.2. Suprafață
Orașul Târgu Frumos reprezintă 0,45% din suprafața totală a județului Iași, având o suprafață de
24,46 km sau 2446 ha.
Nume
Târgu Frumos

Tabel 1. Date generale – Târgu Frumos
Total populație
Suprafața totală km2
13325
24,46

Densitatea loc./km2
544

Sursă: Direcția Județeană de Statistică, prelucrarea consultantului

Orașul este înconjurat de următoarele comune: Cucuteni, Strunga, Brăești, Bălțați, Ion Neculce,
Costești și Balș.
2.3. Elemente de delimitare și accesibilitate ale teritoriului
Analiza elementelor de delimitare și accesibilitate ale teritoriului evidențiază următoarele
caracteristici ale orașului Târgu Frumos:
 Referințe cardinale
 în partea central – estică a regiunii de dezvoltare Nord – Est;
 în partea de Nord – Vest a județului Iași.
 Vecini:
 localitatea Prigoreni (3.9 km E);
 localitatea Războieni;
11
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localitatea Ion Neculce ( 3 km E-SE);
Buznea;
Gănești (4,9 km S-SE);
Strunga (6,5 km SV);
Dădești (3,1 km V-NV);
Gura Văii (5,8 km V-SV).

 Coordonate geografice
 meridianul 2700’47’’ longitudine estică;
 paralela 47012’35’’ latitudine nordică.
 Orașe apropiate
 Municipiul Iași – est;
 Municipiul Pașcani – nord;
 Orașul Hârlău – nord;
 Orașul Podul Iloaiei – est;
 Municipiul Roman – sud;
 Municipiul Bacău – sud;
 Piatra Neamț - sud – vest;
 Botoșani – nord.
Distanțele de la orașul Târgu Frumos până la principalele orașe din apropiere sunt:
Tabel 2. Distanțe rutiere
Oraș
Târgu
Frumos

Iași

Pașcani

Hârlău

47,5

26,7

28,4

Distanță km
Podu
Roman
Iloaiei
20,6
39,2

Piatra
Neamț
76,1
80
82,7
Sursă: Prelucrarea consultantului
Botoșani

Bacău

Cel mai apropiat oraș de Târgu Frumos, din aria județului Iași este orașul Podul Iloaiei, situat
doar la 20,6 km. În ceea ce privește orașele din afara județului, cel mai apropiat este orașul
Roman, situat la 39,2 km.
 Transport rutier
Accesul rutier în orașul Târgu Frumos este realizat prin intermediul drumurilor naționale și
europene, acesta fiind un ”nod rutier”.



E 583, care face joncțiunea cu DN 28 B înspre Botoșani;
DN 28 A înspre Pașcani.
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 Transport feroviar
Orașul Târgu Frumos este conectat la transportul feroviar prin intermediul gării Târgu Frumos.
Gara Târgu Frumos este un punct important de legătura între orașul Iași și Suceava, Timișoara,
Cluj, Bacău, Adjud, Vatra Dornei, Pașcani și Mărășești.
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 Transport aerian
Cel mai apropiat punct de trafic aerian de orașul Târgu Frumos este Aeroportul Internațional
Iași, localizat la aproximativ 60 km.

În prezent pe Aeroportul Internațional Iași operează următoarele companii: TAROM, AUSTRIAN
AIRLINES, AIR BUCHAREST și CORENDON AIRLINES.
Orar curse Tarom, compania care efectuează cele mai multe zboruri:



programul Tarom prevede plecări din Iași spre aeroportul Otopeni, București, zilnic;
plecări din Iași spre Viena, Torino, Roma, Londra de 2 -3 ori pe săptămână.

Operatorii de pe aeroport oferă:









servicii handling;
servicii control pașapoarte;
servicii catering;
facilități generale de cargo (coletărie);
acces internet și e-mail;
servicii monitorizare bagaje pierdute;
servicii cazare echipaje;
transport echipaje.

În prezent, Aeroportul Internațional Iași se află în etapa de dezvoltare și modernizare. Etapa a
început din 2012 și se va sfârși în 2014. În urma modernizării aeroportului, acesta va deveni de
nivel internațional.
 Puncte de trafic vamal
Cel mai apropiat punct de trecere vamală este cel cu Republica Moldova, de la Sculeni. Distanța
de la Târgu Frumos până la graniță este de aproximativ 69 km.
Un alt punct vamal internațional important este cel de la Siret, Suceava, ce leagă România de
Ucraina. Distanța de la Târgu Frumos, până la vama Siret este de aproximativ 135,5 km.
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Accesibilitate orașul Târgu Frumos

2.4. Relieful
Teritoriul județului Iași se integrează întru totul ansamblului Podișului Moldovei, relieful fiind
unul deluros. Monografia județului pune în evidență prezența a două trepte mari:



una înaltă, sub formă de masive deluroase și platouri, ușor înclinate spre sud-est, cu
altitudini medii de 300-350 m în vest și sud;
una joasă, cu aspect de câmpie colinară și altitudini medii de 100-150 m în nord și nordest.

Orașul Târgu Frumos este așezat în partea nord-estică a Podișului Moldovei. Relieful orașului
are o înălțime de 125 m, cu pante fără urcușuri și coborâșuri obositoare, oferind spații întinse și
adecvate pentru agricultură.
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2.5. Clima
Spațiul geografic al județului Iași, respectiv a orașului Târgu Frumos se înscrie în sectorul cu
climă continentală, ceea ce înseamnă că verile sunt uscate și călduroase și iernile friguroase.

Podișul Moldovei, pe a cărui teritoriu se întinde și orașul Târgu Frumos, se încadrează în
climatul temperat al dealurilor cu altitudine medie.
Factorii care influențează climatul sunt:







larga deschidere a regiunii de N, E și S ce facilitează o circulație activă a maselor de aer
din aceste direcții ( din E – mase continentale, ierni reci și uscate ce dau temperaturi
joase, viscole, geruri, veri calde și uscate; din S – mase de aer calde, umede sau uscate,
care accentuează fenomenele de secetă sau provoacă în S desprimăvărări sau precipitații
la începutul iernii; din N – mase baltice, polare, reci și umede);
desfășurarea Carpaților Orientali constituie o barieră în calea maselor de aer vestice,
oceanice, care coboară de pe aceștia mai uscate, uneori creând efecte de fheon;
amplitudinea reliefului podișului pe circa 600 m și structura orohidrografică ( culoare de
văi largi, încadrate de interfluvii pe podiș) impun diferențieri topoclimatice impun
evidente;
desfășurarea podișului pe mai mult de 20 de latitudine se reflectă în variația cantității de
radiație globală, urmare a unei durate diferite a strălucirii soarelui.

 Temperatura
Clima este una moderat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 10-110C. Astfel
influențele vestice și sudice explică prezența unor toamne mai lungi și călduroase, a unor zile
de iarnă blânde și a unor primăveri timpurii.
În general iernile sunt reci, cu zăpadă abundentă și însoțite uneori de viscole.
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Temperatura medie lunară cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie, cu o valoare medie
de – 30C. Vara este foarte cald, în luna iulie temperatura medie este cam de 23 0C, uneori atinge
însă maxime de 35-400C.
În ceea ce privește înghețul, data medie a apariției primului îngheț se situează la 1 noiembrie, iar
a ultimului la 3 aprilie, durata medie fiind de 90-100 zile.
În schimb, vara se înregistrează în medie, anual, circa 46 zile tropicale, cu temperaturi maxime
de peste 300C.
 Vânturile
În general, zona beneficiază de o circulație normală a maselor de aer, deosebit de favorabilă
menținerii unei atmosfere relativ stabile.
Vânturile dominante, resimțite în toate anotimpurile sunt:





cele de est (21,2%);
cele din vest (16,3%);
cele de nord-est (14,2%);
cele de sud-vest (11,2%).

În ceea ce privește viteza vânturilor, cele mai mari valori se înregistrează în cazul vânturilor de
nord-est (2,4m/s), urmate de cele din est și vest (2,3m/s). Numărul zilelor cu vânt puternic
(peste 16m/s) este în medie de 14 pe an.
Rolul de obstacol pe care îl îndeplinește spațiul construit din orașul Târgu Frumos este de a
păstra situațiile de calm, frecvența acestora în zonele construite fiind de 2 ori mai mare.
 Precipitațiile
Precipitațiile sunt scăzute,înregistrând o medie de 585 mm pe an, cu debitul mai ridicat vara.
Cele mai mari cantități medii lunare se înregistrează în iunie ( circa 85mm), iar cele mai scăzute
în martie (15mm).
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În medie, pe teritoriul județului Iași, cad precipitații în 117 zile/an.
2.6. Rețeaua hidrografică
Teritoriul județului Iași și inclusiv al orașului Târgu Frumos se caracterizează, sub aspect hidric,
printr-o zonă centrală deficitară, încadrată spre vest și est de sectoarele străbătute de râurile
Moldova, Siret și Prut.
Orașul Târgu Frumos este traversat, aproximativ central, de cursul de apă Bahluieț, prin partea
vestică de cursurile de apă Rediu și Cucuteni, iar la limita de est de cursul de apă Adâncata.
Pe teritoriul localității nu există amenajări piscicole ( iazuri) sau amenajări hidrotehnice cu rol
de apărare ( lacuri de acumulare, baraje).
2.7. Vegetația și fauna
 Vegetația

În județul Iași, vegetația naturală este specifică silvo-stepei, iar cea silvică este reprezentată de
păduri de foioase.
Zona orașului Târgu Frumos este caracterizată de vegetația silvo – stepei, teritoriul său fiind
amplasat atât în zona de câmpie, cât și în zona de podiș.
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Pe teritoriul orașului, principalele formațiuni vegetale reprezentate de păduri și pajiști, acoperă
20,08% din suprafața localității.
Repartizarea suprafețelor, la nivel de localitate este prezentată în tabelul de mai jos:

Oraș
Târgu Frumos

Tabel 3. Împărțirea suprafeței orașului Târgu Frumos
Pajiști (ha)
Suprafață totală
(ha)
Pășuni
Fânețe
2446
396
7

Pădure (ha)
3

Sursa: Direcția Județeană de Statistică, prelucrarea consultantului

În cadrul pădurilor, ponderea cea mai mare este deținută de foioase.
 Fauna
Fauna locală nu este una foarte bogată. Speciile întâlnite sunt: vulpea, iepurele, păsările de penaj
( ex. fazani).
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 Rezervații naturale
Pe teritoriul județului Iași sunt situate aproximativ 25 rezervații naturale, forestiere, floristice,
acvatice, paleontologice.
Deși pe teritoriul orașului Târgu Frumos, nu se găsește nici o rezervație naturală, în imediata
apropiere ( Lețcani) este situată rezervația floristică Fânețele seculare Valea lui David.
2.8. Solurile și resursele lor
Din prospecțiunile efectuate până în prezent la nivel de județ a rezultat că potențialul de
exploatare a resurselor nu este unul foarte bogat. Cu toate acestea există unele zăcăminte
exploatabile cum ar fi: argile, siltite și luturi, nisipuri, pietrișuri, calcare, gresii și nămoluri.
Argilele, siltitele și luturile se regăsesc și pe teritoriul orașului Târgu Frumos (la est de linia
Târgu Frumos – Hârlău) – cea mai mare acumulare a acestora găsindu-se în Basarabianul
inferior, până sub calcarul oolitic de Repedea, în jumătatea estică a județului.
Cea mai importantă exploatare a acestor resurse este la Tomești – Vlădiceni (1-ha).
Bogăția solului din județul Iași este dată și de existența a peste 380 mii ha teren agricol, din care:
67,2% teren arabil, 28,4% pășuni și fânețe, 4,4% vii și livezi, restul fiind constituit de păduri și
alte terenuri cu vegetație forestieră, ape și bălți.
La nivelul localității, terenul agricol însumează 1.705ha, din care: 74,60% teren arabil, 23,81
pășuni și fânețe, 1,17% vii și pepiniere viticole, iar 0,55% livezi.

CADRU NATURAL







Tabel 4. Puncte tari, puncte slabe – cadru natural
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
apropierea orașului față de
principalele orașe mari din zonă,
fiind și un ”nod rutier”;
orașul este străbătut de drumuri
naționale și europene;
prezența liniei ferate ce leagă
 rețea hidrografică deficitară;
Iașiul,
Târgu
Frumos
de
 zăcăminte exploatabile reduse.
importante orașe ale țării;
proximitatea față de Aeroportul
Internațional Iași;
proximitatea față de punctul de
trafic vamal cu Republica Moldova
(Sculeni);.
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III. ANALIZA CADRULUI ECONOMIC
Cele mai importante sectoare economice din Târgu Frumos sunt:






agricultura (activitatea principală a
comunității – cultivarea și comercializarea
legumelor și zarzavaturilor).
comerțul – se bazează în principal pe
comercializarea produselor alimentare și
nealimentare;
industria
(confecționarea
și
comercializarea
produselor
de
îmbrăcăminte și încălțăminte și industria
alimentară).

Totuși din domeniile enumerate mai sus, principalul domeniu de activitate al celor mai mulți
locuitori din Târgu Frumos este agricultura. Aceasta este, totuși, urmată în de aproape de
industrie și comerț.
Dintre ramurile industriei, reprezentative sunt:


industria de confecționare și comercializare a produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte.
Firmele reprezentative pentru această ramură a industriei sunt:

Tabel 5. Firme reprezentative – confecționarea și comercializarea produselor de
îmbrăcăminte și încălțăminte
Nume firmă
Cifra de afaceri (RON)
Număr angajați
SC EUROTEX SRL
40.585.554
800
AURORA SA
3.039.666
132
IOLIM SRL
570.508
25
NOVOTEX SRL
382001
16
CORALEX COMP SRL
69976
Sursă: Listă firme, prelucrarea consultantului



industria alimentară este bazată pe activități de prelucrare a cărnii și activități de
panificație și patiserie.
Firmele reprezentative pentru această ramură sunt:

Tabel 6. Firme reprezentative – industria alimentară
Nume firmă
Cifra de afaceri (RON)
Număr angajați
SC TAC-TAC SRL
4.739.819
80
GATRIPAN SRL
1.069.100
6
STURION PREST SRL
260.247
5
COMPANIA DARIUS EDUARD & ROXANA SRL 26.129
1
TED CRIS IMPEX SRL
3.629
1
Sursă: Listă firme, prelucrarea consultantului


comerțul – se bazează în principal pe comercializarea produselor alimentare și nealimentare.
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Firmele reprezentative pentru această ramură sunt:

Tabel 7. Firme reprezentative – comerț
Nume firmă
Cifră de afaceri (RON)
SC NOVA MIRO SRL
14.671.674
SC PADO-IMPEX SRL
2.886.651
CORAND COMPLEX TOUR SRL
2.412.965
SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUL
2.310.520
CRADUL 1
SAM&PAU SRL
1.489.299

Număr angajați
68
40
4
50
10

Sursă: Serviciul Fiscal, Târgu Frumos

3.1. Structura economiei în orașul Târgu Frumos
În prezent, în cadrul orașului Târgu Frumos sunt înregistrați 456 agenți economici, din care cei
mai mulți sunt după forma organizatorico-juridică, societăți cu răspundere limitată, 61,40%. Un
procent semnificativ de 20,83% este reprezentat de întreprinderile familiale.
Tabel 8. Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică, 2012
Agenți economici – formă de organizare
Număr
TOTAL
456
Întreprinderi cu drept de persoane fizice, inclusiv:
95
 întreprinderi familiale
95
Întreprinderi cu drept de persoane juridice, inclusiv
361
 societăți cu răspundere limitată
280
 societăți pe acțiuni
20
 altă formă persoană juridică (AFJ)
57
 societăți în comandită simplă (SCS)
1
 societăți cooperative
3
Sursă: Serviciul Fiscal Târgu Frumos, prelucrarea consultantului

Figura 1. Repartizarea agenților economici după forma organizatorico-juridică, 2012 (%)
61,40

Societăți cu răspundere limitată
Întreprinderi familiale

20,83

AFJ
Societăți pe acțiuni

12,50
4,39

Societăți cooperative

0,66

Societăți în comandită simplă

0,22

Cei mai mulți dintre agenții economici din Târgu Frumos activează în domeniul ”comerțului”
(42,32%). Un procent de 13,82% se regăsește în domeniul ”alte activități de servicii”.
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Tabel 9. Repartizarea agenților economici pe tipuri de activități, 2012
Agenți economici - domeniu
Total, inclusiv:
Agricultură, silvicultură, ec. vânatului, pescuit
Cultivarea cerealelor
Creșterea animalelor
Creșterea păsărilor
Cultivarea legumelor si a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor
Silvicultura și alte activități forestiere
Activități auxiliare pentru producția vegetală
Acvacultura în ape dulci
Industria Alimentară
Producția și conservarea cărnii
Fabricarea uleiurilor si grăsimilor
Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea produselor de morărit
Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
Alte activități de alimentație n.c.a.
Industrie prelucrătoare
Fabricarea încălțămintei
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea de construcții metalice si părți componente ale structurilor metalice
Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplărie din metal
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Fabricarea de articole de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Spălarea si curățarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor pentru casa si gradina
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
Fabricarea produselor de tăiat
Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar, din hârtie sau carton
Fabricarea produselor din beton pentru construcții

23

Număr firme
456
14
4
3
1
1
1
2
2
8
1
2
1
1
1
1
1
29
5
5
2
3
3
1
1
2
3
1
1
1
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Agenți economici - domeniu
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
Energie electrică și termică, gaze și apă
Producția și distribuția gazelor (exclusiv extracția gazului natural și a gazelor asociate)
Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Captarea, tratarea și distribuția apei
Colectarea deșeurilor nepericuloase
Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
Distribuția energiei electrice
Distribuția și comercializarea energiei electrice
Construcții
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Lucrări de instalații tehnico-sanitare
Lucrări de pardosire si placare a pereților
Lucrări de tâmplărie si dulgherie
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Construcții de clădiri si lucrări de geniu civil
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Comerț cu ridicata si cu amănuntul, întreținerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor

Număr firme
1
7
1
1
1
1
1
1
1
39
20
1
1
4
2
1
2
1
2
1
2
193

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate
Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioșcuri si piețe
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

5
5
6

Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei si încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri si
piețe
Comerț cu amănuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor
Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
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Agenți economici - domeniu
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse alimentare,
băuturi si tutun
Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Comerț cu amănuntul prin standuri si piețe
Comerț cu amânuntul prin standuri, chioșcuri si piețe al altor produse
Comerț cu amănuntul, in magazine specializate, al produselor alimentare
Comerț cu ridicata al băuturilor
Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
Comerț cu ridicata al deșeurilor si resturilor
Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor
Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare
Comerț cu ridicata al produselor chimice
Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
Comerț cu ridicata nespecializat
Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate
Comerț cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne, in magazine specializate
Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
Intermedieri in comerțul cu produse diverse
Întreținerea si repararea autovehiculelor
Comerț cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al încălțămintei si articolelor din piele, in magazine specializate
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
Transport și depozitare
Transporturi cu taxiuri
Transporturi rutiere de mărfuri
Transporturi pe cale ferata
Transporturi prin conducte
Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
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Număr firme
52
8
1
1
4
33
1
1
1
1
4
5
1
1
1
2
1
1
1
2
8
7
1
2
1
19
8
5
1
1
2
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Agenți economici - domeniu
Activități de posta si de curier
Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic
Hoteluri și restaurante
Restaurante
Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
Hoteluri si alte facilități de cazare similare
Alte servicii de cazare
Baruri si alte activități de servire a băuturilor
Informații și comunicații
Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
Activități fotografice
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe
Activități ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
Activități profesionale, științifice și tehnice
Intermedieri financiare și asigurări
Controlul activităților economice
Alte activități de creditare
Activități ale agenților si broker-ilor de asigurări
Activități de creditare pe baza de contract
Sănătate și asistență socială
Activități de spectacole, culturale și recreative
Alte activități de servicii

Număr firme
1
1
21
5
1
1
1
13
10
5
2
1
1
1
19
11
1
8
1
1
9
14
63

Sursă: Serviciul Fiscal Târgu Frumos, prelucrarea consultantului
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Figura 2. Repartizarea agenților economici pe tipuri de activități, 2012 (%)
3,07

Agricultură, silvicultură, ec. vânatului, pescuit

1,75

Industria Alimentară

6,36

Industrie prelucrătoare
1,54

Energie electrică și termică, gaze și apă
Construcții

8,55

Comert cu ridicata si cu amanuntul, întretinerea …

42,32

Transport și depozitare

4,17

Hoteluri și restaurante

4,61

Iformații și comunicații

2,19
4,17

Activități profesionale, științifice și tehnice
Intermedieri financiare și asigurări

2,41

Sănătate și asistență socială

1,97
3,07

Activități de spectacole, culturale și recreative

13,82

Alte activități de servicii

În tabelul de mai jos se poate compara repartizarea agenților economici pe tipuri de activități la
nivelul județului Iași și la nivelul orașului Târgu Frumos. La nivelul orașului Târgu Frumos,
ponderea firmelor ce activează în agricultură, silvicultură, vânat și pescuit este puțin mai mare
față de ponderea per total județ.
Între repartizarea firmelor la nivel de oraș și la nivel de județ nu se înregistrează, însă, diferențe
semnificative.
Tabel 10. Repartizarea agenților economici pe tipuri de activități

Agenți economici - domeniu

Total, inclusiv:
Agricultură, silvicultură, ec. vânatului,
pescuit
Industrie prelucrătoare
Energie electrică și termică, gaze și apă
Construcții
Comerț cu ridicata si cu amănuntul,
întreținerea si repararea autovehiculelor
si a motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații

Județul
Iași

Pondere în
total societăți
comerciale ale
județului (%)

12924

-

352
1314
75
1202
5509
686
613
646
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2,74
10,24
0,58
9,37
42,94
5,35
4,78
5,03

Ponderi în
total
Total
societăți
Târgu
comerciale
Frumos
ale
orașului(%)
456
14
37
7
39
193
19
21
10

3,07
8,11
1,54
8,55
42,32
4,17
4,61
2,19
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Activități profesionale, științifice și
tehnice
Intermedieri financiare și asigurări
Sănătate și asistență socială
Activități de spectacole, culturale și
recreative
Alte activități de servicii

1462

19

11,39
1,60
2,38

205
305

4,17
2,41
1,97

11
9

135

14
1,05
3,07
327
2,55
63
13,82
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași, M. finanțe Iași

Tabel 11. Date pe domenii de activitate

Domeniu

Agricultură, silvicultură,
ec. vânatului, pescuit
Industrie prelucrătoare
Energie electrică și
termică, gaze și apă
Construcții
Comerț cu ridicata si cu
amănuntul, întreținerea
si repararea
autovehiculelor si a
motocicletelor
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații
Activități profesionale,
științifice și tehnice
Intermedieri financiare și
asigurări
Învățământ
Sănătate și asistență
socială
Activități de spectacole,
culturale și recreative
Alte activități de servicii

CA totală la nivelul
or. Tg. Frumos

CA totală
la nivelul
jud. Iași
(milioane
RON)

10.875.277

32

629.283

.

.

6.577.302
300.008

4991

570.309
13

222
2

27.399
4.864

47.390.910
43.107.809

2320

190
396

14.724

8535

1.367.463
1.256.527

2.382.626
1.949.309
2.293.813
2.084.330

619
303
633
.

153.689
187.980
155.064
155.566

25
47
19
22

11.753

109.996

.

0

2

.

.
47.431

12
121

.

.
2

438

9.432.876

.

77.817

69

.

1.675.997

194

26.678

58

2.521

986

Profitul
total la
nivelul
or. Tg.
Frumos

Nr.
angajați
mediu
or. Tg.
frumos

Nr.
angajați
jud. Iași

26.516

4.941
4.716

.

1.824

Sursă: Prelucrarea consultantului

În orașul Târgu Frumos, cei mai mulți agenți economici sunt: cu capital românesc, 99%, din
mediul privat 98,68% și cu 1-9 angajați, 89,25%.
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Tabel 12. Repartizarea agenților economici după originea capitalului, forma de proprietate
și nr. de angajați
Repartizarea agenților după:
Număr firme
Pondere firme
(%)
originea
1. Românesc
451
99
capitalului
2. Străin
5
1
forma de
1. Proprietate privată
450
98,68
proprietate
2. Proprietate publică
5
1,10
3. Proprietate mixtă
1
0,22
număr de
1. Microîntreprinderi
407
89,25
angajați
2. Întreprinderi mici
45
9,87
3.Întreprinderi mijlocii
4
0,88
Sursă: Prelucrarea consultantului

Figura 3. Originea capitalului, 2012

1%

99%

Român

Străină

Figura 4. Forma de proprietate, 2012
1,1% 0,22%

98,68%

Proprietate privată
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29

Proprietate mixtă

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

Figura 5. Numărul de angajați, 2012
0,88%

9,87%

89,25%

microîntreprinderi ( 1-9 angajati)

întreprinderi mici (10-99)

întreprinderi mijlocii (100-499)

Principalii 15 agenți economici din orașul Târgu Frumos, după cifra de afaceri declarată în 2012
sunt prezentați în tabelul de mai jos. 8 dintre aceștia au ca și obiect de activitate comerțul.
Tabel 13. Principalii agenți economici din Târgu Frumos, 2012
CA pentru
Denumire
Domeniu
2012
(RON)
Construcții: Lucrări de construcții
a drumurilor și autostrăzilor;
EKY-SAM SRL
Lucrări de construcții a drumurilor 44.944.453
și a căilor ferate, Lucrări de geniu
civil
Comerț cu amănuntul în magazine
NOVA MIRO SRL
14.671.674
nespecializate
RED POINT MEDIA SRL
Operațiuni mecanică generală
8.101.660
SC TAC-TAC SRL
Industrie Alimentară
4.739.819
AURORA SA
Confecționarea și comercializarea
3.039.666
produselor de îmbrăcăminte și
încălțăminte
AVICOLA IASI S.A.
Creșterea păsărilor
6.144.203
Comerț cu ridicata al materialului
PADO-IMPEX SRL
2.886.651
lemnos
AGRO-ILMAR SRL
Cultivarea cerealelor
2.864.551
SOCIETATEA
Comerț cu amănuntul în magazine
COOPERATIVĂ DE
nespecializate
2.310.520
CONSUM DE GRADUL 1
CREA TRANS SRL
Transporturi rutiere de mărfuri
1.832.828
Activitate de jocuri de noroc și
OCEAN TAG SRL
1.752.893
pariuri
Activități de realizare a soft-ului la
SABS NETWORK SRL
1.694.129
comandă
SAM& PAU SRL
Comerț cu amănuntul în magazine
1.489.299
30

Număr de
angajați

123

68
44
80
132
14
40
11
50
12
38
17
10
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FARMA – LIV SRL
RAMAX SRL
LAVA TINADO SRL
LUC MAR SRL
EXPERTCOMPANI SRL

nespecializate
Comerț cu amănuntul al
produselor farmaceutice
Comerț cu amănuntul al altor
bunuri noi
Spălarea și curățarea (uscată)
articolelor textile
Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate
Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate

1.346.598

12

1.304.109

13

1.196.508

23

1.043.258

14

995.916

16

Sursă: Serviciul Fiscal Târgu Frumos, prelucrarea consultantului

3.2. Agricultura
Agricultura, pe lângă industria de confecționare și comercializare a produselor de îmbrăcăminte
și încălțăminte și industria alimentară, este o activitate de bază pentru locuitorii din Târgu
Frumos.
Fondul funciar total al orașului Târgu Frumos
pentru anul 2012 a fost de 2446 ha.
Suprafața totală a terenurilor agricole este de
2118 ha (86,59% din suprafața totală), dintre
care un procent de 79,7% este reprezentat de
teren arabil, 19,02% pășuni/ fânețe, 0,94%
vii și 0,33% livezi.
În ultimii 3 ani, structura fondului funciar și
cea a intravilanului nu au variat semnificativ.

Oraș

Tot
al

Târgu
Frumos

24
46

Tabel 14. Fondul funciar la începutul anului, ha, 2012
Trenuri agricole inclusiv:
Intrav
Păd
TOT
Teren
Liv Vii/pepi Pășuni/f
ilan
uri
AL
arabil
ezi
niere
ânețe
245 211
1688
7
20
403
3
8

Râ
uri

Alte
teren
uri

-

80

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași

Structura fondului funciar al orașului Târgu Frumos se diferenţiază de structura fondului funciar
al judeţului Iași. Astfel, pe teritoriul orașului predomină suprafeţele cu teren agricol, 86,59% din
total fond funciar, cu 17,18% mai mult decât în cadrul judeţului. De asemenea, suprafața cu teren
arabil este mai mare în cazul orașului Târgu Frumos cu 12,42%.
O altă diferenţă semnificativă se înregistrează, în ceea ce priveşte suprafaţa pășunilor și
fânețelor, care reprezintă 19,03% din terenurile agricole, în cadrul orașului, comparativ cu
judeţul Iași, unde aceste suprafețe reprezintă 28,26%, din suprafaţa agricolă.
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Tabel 15. Fondul funciar la începutul anului, ha, 2012 ( Târgu Frumos vs. Județul Iași)

Suprafaţ
a totală

Judeţul
Iași
Târgu
Frumo
s

Suprafaţa
, ha

547558

380080

2446

2118

Suprafaţa agricolă, din care, pe categorii de folosinţă:
Ponder
Ponder
Ponder
Păşuni
e din
e din
Livez
e din
Arabilă
/
supraf.
supraf.
i
supr.
ha
Fâneţe
agricol
agricol
ha
totală
ha
ă
ă
25570
10742
69,41
67,28
28,26
6000
5
8
86,59

1688

79,70

403

19,03

7

Ponder
e din
supraf.
agricol
ă
1,58
0,33

Sursă: Direcția Județeană de Statistică, prelucrarea consultantului

La momentul actual, tehnica agricolă a orașului Târgu Frumos numără 84 utilaje, funcționale,
folosite pentru prelucrarea terenurilor.
Tabel 16. Dotarea cu tehnică agricolă
TIPUL TEHNICII AGRICOLE
2009
2010
Combine
4
5
Tractoare
20
22
Camioane
5
5
Altă tehnică - plug
20
22
Semănătoare
20
22

2011
5
25
5
24
24

2012
5
25
5
24
25

Sursă: Primăria Târgu Frumos

În ultimii ani, a crescut numărul de tractoare cu 25% și numărul de semănătoare, cu același
procentaj.
Caracteristicile solului din zona Târgu Frumos favorizează, în special, cultura de cereale pentru
boabe, cultura de legume și de plante de nutreț.
Suprafața cultivată cu porumb boabe deține cea mai mare pondere din totalul suprafeței
cultivate (58,46%) și înregistrează și cea mai mare producție de 2931 tone.
Cele mai mari creșteri în ceea ce privește suprafața cultivată din 2012, față de 2009 s-au
înregistrat la următoarele culturi:






ovăz primăvară – cu 114,29% mai mult în 2012, față de 2009;
grâu toamnă – cu 68,02% mai mult în 2012, față de 2009;
varză de toamnă – cu 60% mai mult în 2012, față de 2009;
floarea soarelui – cu 56,30% mai mult în 2012, față de 2009;
tomate toamnă – cu 46,67% mai mult în 2012, față de 2009.

În ceea ce privește reducerea suprafeței cultivate, cele mai mari scăderi s-au înregistrat pentru:





orzoaică toamnă – cu 100% mai puțin în 2012 față de 2009;
mazăre boabe – cu 100% mai puțin în 2012, față de 2009;
rapiță – cu 91,15% mai puțin în 2012 față de 2009;
ardei – 66,67% mai puțin în 2012, față de 2009.
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Tabel 17. Suprafața cultivată cu principalele culturi, ha
Cultura

Suprafața cultivată (ha)
2009

Grâu toamnă
Orz
Orzoaică toamnă

2010

2011

2012 față
de 2009

2012

2009

2010

2011

2012

6,93
0,35

8,62
1,81
-

9,38
2,47
-

1,73
3,12
61,36

1,74
3,13
60,38

4,87
58,46

172
0
120

200
0
10

248
52
0

289
76
0

- 100,00

6,99
4,88

0
70
1392

50
90
1772

50
90
1737

0
150
1801

114,29
29,38

2,85
56,59

Mazăre boabe

68

0

0

0

- 100,00

2,76

Fasole boabe

30

15

15

15

-

50,00

1,22

0,52

0,52

0,49

Floarea soarelui

135

195

134

211

56,30

5,49

6,75

4,66

6,85

Rapiță
Soia
Muștar
Sfeclă de zahăr

113
0
0
0

0
125
0
0

163
28
0
0

10
37
50
12

91,15
0,24

4,59
-

4,33
-

5,67
0,97
-

0,32
1,20
1,62
0,39

Cartofi toamnă

0

70

49

70

2,42

1,70

2,27

150
15
30
5

150
22
30
2

150
22
30
2

150
22
30
2

Orzoaică primăvară
Ovăz primăvară
Porumb boabe

Legume total
Tomate toamnă
Ceapă
Usturoi
Varză toamnă

68,02

Ponderea în total suprafață cultivată (%)

-

-

-

-

-

-

-

46,67
60,00

6,10
0,61
1,22
0,20

5,19
0,76
1,04
0,07

5,21
0,76
1,04
0,07

4,87
0,71
0,97
0,06

60,00

0,20

0,28

0,28

0,26

66,67

0,61

0,17

0,17

0,16

5

8

8

8

Ardei

15

5

5

5

Castraveți

10

10

10

10

-

0,41

0,35

0,35

0,32

Rădăcinoase

15

15

15

15

-

0,61

0,52

0,52

0,49

Morcov

10

15

15

15

0,41

0,52

0,52

0,49

Fasole păstăi

15

15

15

15

-

0,61

0,52

0,52

0,49

Vinete
Alte legume

3
37

3
40

3
40

3
40

8,11

0,12
1,50

0,10
1,39

0,10
1,39

0,10
1,30

50
160
160

50
161
161

0
161
161

Pepeni verzi
Plante nutreț
Lucernă

-

50,00

50
2,03
1,73
1,62
160
6,50
5,57
5,60
5,19
160
6,50
5,57
5,60
5,19
Sursa: Direcția pentru Agricultură a Județului Iași, prelucrarea consultantului
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Producția de porumb boabe este cea mai mare ( 2931 tone), fiind urmată de producția de grâu
de toamnă (1160 tone).
Cele mai mari creșteri în ceea ce privește producția obținută în 2012 față de 2009, s-au
înregistrat la următoarele culturi:




grâu toamnă – cu 226,76% mai mult în 2012, față de 2009;
ovăz primăvară – cu 114,28% mai mult în 2012, față de 2009;
floarea soarelui - cu 42,32% mai mult în 2012, față de 2009.

În cazul celorlalte culturi, producția a înregistrat scăderi în 2012, față de 2009.
În ceea ce privește producția medie la hectar, cele mai bune valori au fost înregistrate la culturile
de varză (peste 15000 kg/ha), pepeni verzi (15000kg/ha), tomate (9000 kg/ha).
Cele mai mari creșteri în ceea ce privește producția medie obținută, în perioada 2009-2012, s-au
înregistrat la următoarele culturi:




rapiță – cu 107,34% mai mult în 2012, față de 2009;
grâu toamnă – cu 94,47% mai mult în 2012, față de 2009;
ardei – cu 14,29% mai mult în 2012, față de 2009.

În cazul celorlalte culturi au fost înregistrate scăderi la producția medie pe hectar. Cele mai
importante scăderi s-au înregistrat la:





porumb boabe – cu 56,74% mai puțin în 2012, față de 2009;
ceapă– cu 55% mai puțin în 2012, față de 2009;
lucernă – cu 50% mai puțină în 2012, față de 2009;
rădăcinoase (morcov) – cu 46,67% mai puțin în 2012, față de 2009.
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Tabel 18. Producția agricolă vegetală
Cultura

Producția agricolă globală
(tone)
2009

2010

2011

2012

355
0
240
0
105

762
0
45
52
98

609
276
0
50
90

1160
425
0
0
225

Porumb boabe

5237

5428

4723

2931

Mazăre boabe

68

0

0

0

24
215
109
0
0
0
0
1121
225
60
5
125
105
20

12
262
0
203
0
0
315
1104
176
45
16
40
15
50

12
207
256
55
0
0
1470
649
220
27
1
100
5
25

8
306
20
37
15
0
214
734
198
0
2
120
40
12

Rădăcinoase

225

120

50

120

Morcov
Fasole păstăi
Vinete
Alte legume

150
45
15
296

120
23
19
600

50
15
6
200

120
30
12
200

Grâu toamnă
Orz
Orzoaică toamnă
Orzoaică primăvară
Ovăz primăvară

Fasole boabe
Floarea soarelui
Rapiță
Soia
Muștar
Sfeclă de zahăr
Cartofi toamnă
Legume total
Tomate toamnă
Ceapă
Usturoi
Varză toamnă
Ardei
Castraveți

Producția medie la hectar (kg)

2012 față
de 2009
226,7606
-100
114,2857
-44,0328
-100
-66,6667
42,32558
-81,6514
-34,5227
-12
-100
-60
-4
-61,9048
-40
-46,6667
-20
-33,3333
-20
-32,4324

2009

2.063,95
2.000,00
1.500,00
3.762,21
1.000,00
800,00
1.592,59
964,60
15.000,00
2.000,00
1.000,00
25.000,00
7.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
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2010

3.810,00
4.500,00
1.040,00
1.088,89
3.063,21
800,00
1.343,59
1.624,00
4.500,00
8.000,00
1.500,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
1.533,33
6.333,33
15.000,00

2011

2.455,65
5.307,69
1.000,00
1.000,00
2.719,06
800,00
1.544,78
1.570,55
1.964,29
30.000,00
10.000,00
900,00
500,00
12.500,00
1.000,00
2.500,00
3.333,33
3.333,33
1.000,00
2.000,00
5.000,00

2012 față de
2009

2012

4.013,84
5.592,11
1.500,00
1.627,43
533,33
1.450,24
2.000,00
1.000,00
1.250,00
3.057,14
9.000,00
900,00
1.000,00
15.000,00
8.000,00
1.200,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00

94,47
-

-

56,74
-

-

-

33,33
8,94
107,34
40,00
55,00
40,00
14,29
40,00
46,67
46,67
33,33
20,00
37,50
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Pepeni verzi
Plante nutreț

1150
1600

1000
1610

0
805

750
800

Lucernă

1600

1610

805

800

-34,7826
-50
-50

23.000,00
10.000,00

20.000,00
10.000,00

5.000,00

15.000,00 5.000,00 -

34,78
50,00

Sursa: Direcția pentru Agricultură a Județului Iași, prelucrarea consultantului
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La nivelul județului Iași, producția cea mai mare este cea de cereale boabe (509.882 tone),
urmată de porumb boabe (399.610 tone).
Cele mai mari creșteri în ceea ce privește producția obținută în 2011 față de 2009, s-au
înregistrat la următoarele culturi:





cartofi timpurii – cu 72,46% mai mult în 2011, față de 2009;
legume în solarii – cu 49,53% mai mult în 2011, față de 2009;
floarea soarelui - cu 40,38% mai mult în 2011, față de 2009;
grâu – cu 35,66% mai mult în 2011, față de 2009.

În ceea ce privește producția medie la hectar, cea mai bună valoare a fost înregistrată la culturile
de sfeclă de zahăr (24.16 kg/ha) și varză (22.876 kg/ha).
Cele mai mari creșteri în ceea ce privește producția medie obținută, în perioada 2009-2012, s-au
înregistrat la următoarele culturi:





ovăz – cu 38,44% mai mult în 2012, față de 2009;
varză – cu 11,79% mai mult în 2012, față de 2009;
grâu și secară – cu 9,65% mai mult în 2012, față de 2009;
orz și orzoaică – cu 9,64% mai mult în 2012, față de 2009.

În cazul celorlalte culturi au fost înregistrate scăderi la producția medie pe hectar. Cele mai
importante scăderi s-au înregistrat la:




porumb boabe – cu 57,12% mai puțin în 2012, față de 2009;
cartofi toamnă – cu 47,5% mai puțină în 2012, față de 2009;
fasole boabe – cu 44,01% mai puțin în 2012, față de 2009.

Se observă la ca nivel de localitate trendul producției îl păstrează pe cel de la județ cu puține
diferențe. Majoritatea culturilor înregistrând scăderi la producția medie per hectar.
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Tabel 19. Producția agricolă vegetală – jud. Iași
Cultura

Producția agricolă globală (tone)

2011 față de
2009

2009

2010

2011

CEREALE BOABE - TOTAL

399057

460473

509882

27,77

GRÂU ȘI SECARĂ - TOTAL

66693

108680

90390

35,53

GRÂU

66604

108243

90352

35,66

GRÂU DUR - TOTAL

1887

-

377

GRÂU COMUN - TOTAL

64717

108243

89975

89

437

38

-

57,30

ORZ ȘI ORZOAICĂ - TOTAL

12713

8673

10330

-

18,74

ORZ - TOTAL

5255

3893

5475

4,19

OVĂZ - TOTAL

6399

7779

8506

32,93

312694

334626

399610

27,80

-

65

407

LEGUMINOASE PENTRU BOABE - TOTAL

3044

3046

2965

-

2,60

MAZĂRE BOABE - TOTAL

653

496

343

-

47,47

FASOLE BOABE - TOTAL

2389

2550

2622

9,75

SOIA BOABE - TOTAL

4624

7733

5786

25,13

SECARĂ - TOTAL

PORUMB BOABE - TOTAL
SORG - TOTAL

-

80,02
39,03

-

CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ - PLANTE
TEXTILE - TOTAL
PLANTE ULEIOASE - TOTAL

-

15

9

54713

59766

70617

29,07

FLOAREA- SOARELUI - TOTAL

34543

39965

48490

40,38

RAPIȚĂ - TOTAL

15199

11724

16095

5,90

IN PENTRU ULEI

-

-

9

76394

94670

50629

2

404

274

125876

113264

153054

21,59

SFECLĂ DE ZAHĂR - TOTAL
PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE TOTAL
CARTOFI - TOTAL

-

-

33,73
13.600,00

CARTOFI TIMPURII SEMITIMPURII ȘI DE
VARĂ- TOTAL
CARTOFI DE TOAMNĂ - TOTAL

5382

6736

9282

72,46

120494

106528

143772

19,32

LEGUME - TOTAL

154927

166090

172591

11,40

LEGUME CULTIVATE ÎN CÂMP - TOTAL

112508

117856

112769

0,23

LEGUME ÎN SOLARII - TOTAL

8419

9290

12589

49,53

LEGUME PROASPETE DIN GRĂDINILE
FAMILIALE - TOTAL
TOMATE - TOTAL

34000

38944

47233

38,92

35113

37485

45018

28,21

VINETE - TOTAL

4742

3659

3897

CIUPERCI CULTIVATE - TOTAL

135

161

-

CEAPĂ USCATĂ - TOTAL

17781

20258

16890

-

5,01

USTUROI USCAT - TOTAL

3745

3172

3328

-

11,13

VARZĂ ALBĂ - TOTAL

30612

28959

33195

ARDEI

9382

8430

8234

-

12,24

PEPENI VERZI ȘI GALBENI - TOTAL

19229

23735

23363

21,50

FURAJE PERENE (ÎN ECHIVALENT MASA
VERDE) - TOTAL
FURAJE VERZI DIN TEREN ARABIL -

298907

322906

339384

13,54

361659

364406

381109

5,38

38

-

17,82
-

8,44
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TOTAL
LUCERNĂ (ÎN ECHIVALENT MASĂ VERDE)
- TOTAL
TRIFOI (ÎN ECHIVALENT MASĂ VERDE) TOTAL
FURAJE VERZI ANUALE - TOTAL

253465

271048

285862

12,78

29274

30866

33345

13,91

62752

41500

41725

PORUMB VERDE FURAJER - TOTAL

8753

8150

9204

5,15

RĂDĂCINOASE FURAJERE - TOTAL

25802

23427

32700

26,73

RĂDĂCINOASE COMESTIBILE - TOTAL

11880

10971

12253

3,14

-

33,51

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

Tabel 20. Producția medie la hectar, județul Iași
Producția medie la hectar (kg)
2009

2010

2011

2012

Grâu şi secară

2042

2543

3097

2239

2012
față de
2009
9,65

Orz şi orzoaică

1887

2237

2999

2069

9,64

Ovăz

1254

1539

1708

1736

38,44

Porumb boabe

3188

3434

3864

1367

- 57,12

Mazăre boabe

1633

1481

1309

1107

- 32,21

Fasole boabe

1076

1199

1121

624

- 42,01

Floarea soarelui

1349

1632

1743

1078

- 20,09

Soia boabe

1182

1658

1760

844

- 28,60

Sfeclă de zahăr

32112

44761

29747

24186

- 24,68

Cartofi

15362

12697

15999

8350

- 45,65

Cartofi de toamnă

15940

12985

16167

8368

- 47,50

Tomate

16004

18466

19840

14572

9922

12015

11786

10695

7,79

Varză

20463

19475

20440

22876

11,79

Pepeni verzi şi galbeni

17674

20912

18324

16062

-

Lucernă

14892

15800

16798

12330

- 17,20

Trifoi

10993

11513

12433

9140

- 16,86

Ceapă uscată

-

8,95

9,12

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

Tabel 21. Suprafața (ha) viilor pe rod și producția totală și producția medie (t)
ANI
Categorii
2009
2010
2011
2012
de vii
Sp. PT PM Sp. PT PM Sp. PT PM Sp. PT PM 2012 față de
2009
Vii
hibride
20 60
3
20 40
2
20 110 5,5 20 100 5
pe rol
Struguri
20 60
3
20 40
2
20 110 5,5 20 100 5 66,66 66,66
de vin
Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

În cazul viilor, suprafața cultivată nu a suferit schimbări din 2009 până în 2012, fiind de 20 ha.
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În cazul producției totale și a producției medii la hectar s-au înregistrat însă creșteri, după cum
urmează:



producția totală – cu 66,66% mai mare în 2012, față de 2009;
producția medie pe hectar – cu 66,66% mai mare în 2012, față de 2009.

Din tabelul de mai jos, se observă că principalele animale crescute în orașul Târgu Frumos sunt
păsările și porcinele.
Efectivul de păsări reprezintă 78,5% din totalul efectivului de animale, iar porcinele reprezintă
8,18%.
În ceea ce privește evoluția efectivului de animale au înregistrat creșteri:



familiile de albine – cu 33,33% mai multe în 2012, față de 2009;
ovinele – cu 27,06% mai multe în 2012, față de 2009.

Scăderile cele mai mari au fost înregistrate pentru:




bovine – cu 36,32% mai puține în 2012, față de 2009;
cabalinele – 22,86% mai puține în 2012, față de 2009;
porcine – cu 22,58 mai puține în 2012, față de 2009.
Tabel 22. Efective de animale, pe categorii de animale

Categorii
animale
Bovine
Porcine
Ovine
Caprine
Cabaline
Păsări
Familii de
albine
Iepuri
TOTAL

Privat
2009
201
1054
473
214
35
8064

2010
184
943
529
234
27
8101

2011
163
886
510
219
29
7933

2012
128
816
601
206
27
7830

210

255

270

280

110
10361

94
10367

99
10109

87
9975

2012 față de
2009
-

-

36,32
22,58
27,06
3,74
22,86
2,90
33,33
20,91
3,73

Sursă: Primăria Târgu Frumos, prelucrarea consultantului

În ceea ce privește producția, s-au înregistrat următoarele evoluții:





producția de carne(tone) a scăzut cu 20,59% în 2012, față de 2009;
producția de lapte(hl) a scăzut cu 34,12% în 2012, față de 2009;
producția de ouă(mii buc.) a scăzut cu 2,93% în 2012, față de 2009;
producția de miere extrasă(tone) a crescut cu 33,33%în 2012, față de 2009.
Categorii

Prod. Agric. de carne tone

Tabel 23. Producția agricolă animală
Privat
2009
2010
2011
2012
34

35

32
40

27

2012 față de 2009
-

20,59
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Prod. Agric. de lapte –
hl.
Prod. Agric. de ouă – mii
buc.
Prod. de miere extrasă
– tone

11658

10304

8965

7680

-

34,12

1774

1701

1586

1722

-

2,93

6,3

7,65

8,1

8,4

33,33

Sursă: Primăria Târgu Frumos, prelucrarea consultantului

Producția medie de lapte de carne și bivoliță a fost în 2012 de 6000 hl, cu 3,45% mai mare decât
în 2009.
În ceea ce privește producțiile medii de lapte de oaie și ouă, acestea au rămas constante,
înregistrând doar fluctuații nesemnificative.
Tabel 24. Producția agricolă animală medie
Producția medie
Categorii

2009

2010

2011

2012

2012 față de 2009

Lapte de vacă (hl)

5800

5600

5500

6000

3,45

Lapte de oaie (hl)
Ouă (buc.)

91
220

95
210

100
200

91
220

0
0

Sursă: Primăria Târgu Frumos, prelucrarea consultantului

3.3. Turismul
Orașul Târgu Frumos se bucură de un patrimoniu turistic antropic destul de bogat, reprezentat
de monumentele istorice, de arhitectură și artă, edificii religioase, muzee.
Cele mai cunoscute obiective turistice existente în Târgu Frumos și în împrejurimi sunt:
”Biserica Sfânta Paraschiva,”, Mormântul cronicarului Ion Neculce și al tatălui lui Ion Creangă,
Ștefan Petri Ciobotaru, Muzeul ”Mihai Constantin”din cadrul Liceului ”Ion Neculce”, Muzeul
Meseriilor ,Târgu Frumos. De asemenea, impresionante sunt și vestigiile arheologice la Muzeul
Arheologic Cucuteni, șantierul arheologic de la Patule, vestigiile daco-getice de la Cotnari –
Catalina, Palatul lui Alexandru Ioan Cuza (Ruginoasa).


Biserica Sfânta Parascheva sau Biserica Domnească – rezidită sub domnia lui Petru Rareș,
în 1541, astăzi cel mai vechi monument din localitate;
Biserica a fost restaurată de mai multe ori (1863, 1869,
1880, 1906, 1970) – descoperindu-se dovezi că pe locul
acesteia ar fi fost o altă construcție de pe vremea lui
Matei Corvin ( a doua jumătate a secolului XV).
Din punct de vedere arhitectonic, biserica este construită
din cărămidă, pe temelie de piatră de carieră.
În această biserică, a primit hirotonia în diaconie, Ion
Creangă (1859).
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Muzeul ”Mihai Constantin” – este amenajat în
cadrul Liceului ”Ion Neculce”. Este un Muzeu
școlar de Istorie - Arheologie și Etnografie ce
prezintă vechimea și continuitatea a orașului Târgu
Frumos prin prisma dovezilor arheologice și
etnografice.



Muzeul Meseriilor - înființat în vara anului 2005, ca
respect pentru marile valori din lumea meseriilor, care
au făcut ca orașul să fie cunoscut în țară și nu numai.



Cimitirul Evreiesc din Târgu Frumos – situat inițial în partea
de sud a orașului, el a fost mutat în partea de vest, după
construirea căii ferate Iași – Pașcani.
Cimitirul se întinde pe o suprafață de 500x800 m,
cuprinzând aproximativ 5000 de pietre de mormânt.
Cel mai vechi monument funerar datează din 1818, iar
ultima înmormântare înregistrată a fost înregistrată în
1993.
Monumentele funerare întâlnite aici sunt din diferite materiale precum marmură, granit,
calcar, gresie, uneori fiind decorate și cu elemente grafice, portrete.



Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza – localizat în imediata apropiată a orașului, mai
exact în Ruginoasa.
A fost construit în primul deceniu al sec. al XIX-lea de
vistiernicul Sandulache Sturza.
Stilul inițial a fost neoclasic, refăcut în 1847 după
arhitectura stilului gotic.
Palatul a fost distrus în cel de-al doilea război mondial și
refăcut în 1978; din 1982 se deschide muzeul memorial Al. I. Cuza.
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Tematica este împărțită pe nivele – la parter este amenajată o parte documentară
momente din viața de domnitor al lui Al. I. Cuza; - primul etaj – reconstituie atmosfera
zilelor trecute, petrecute de domnitor la Ruginoasa.


Stațiunea Arheologică Târgu Frumos Baza Patule
Așezarea se află amplasată în partea de NNE a vetrei
orașului, pe un martor de eroziune, delimitat din
cuesta din dreapta pârâului Adâncata, afluent de
stânga al Bahluiețului.
În 1990, stațiunea Târgu Frumos – Baza Patule
devenea bază de practică arheologică, până în prezent
fiind dezvelită o parte de 2100 m2.
În această stațiune au fost descoperite mai multe
tipuri de locuințe: un bordei, 8 locuințe de suprafață
fără platformă și 5 locuințe de suprafață cu platformă, complexe gospodărești interioare
și exterioare ( vetre, cuptoare, locuri de măcinat, zone pentru sacrificat animale, spații
pentru prelucrarea uneltelor din silex, piatră, os, lut, aramă, ceramică.
Aici au fost descoperite și obiecte de aramă, au fost recuperate cantități uriașe de
materiale osteologice și de asemenea o mare cantitate de ceramică fină decorată cu
motive spiralate, meandrice și geometrice.
Deși, până în prezent s-au cercetat cca. 0,02% din suprafața estimată a așezării,
rezultatele obținute sunt de o mare importanță, atât pentru înțelegerea evoluției
comunităților umane eneolitice de la răsărit de Carpați, de acum 6000 ani, cât și pentru
întreaga protoistorie a României.



Muzeul Arheologic Cucuteni

Muzeul este amplasat în localitatea Cucuteni ( 15 km
de oraș), cunoscută prin ceramica pictată a culturii
Cucuteni, din eneolitic (mileniile V-IV, î. Hr.), prin
mormintele princiare getice și tezaurul de obiecte de
aur, descoperite în satul Băiceni.
Pe ceramica pictată de la Cucuteni predomină decorul
spiralic, meandric și geometric, cu numeroase variante și combinații. Culorile
predominante sunt roșul, albul și negrul, cu unele variații în funcție de temperatura de
ardere. Ca forme, vasele diferă de la simple pahare la vasele mari de tipul amforelor,
suporturi, vase de cult.
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Di aceeași epocă datează cunoscutul tezaur de la Băiceni, compus din mai multe piese de
aur ( coif, colan, aplici), lucruri cunoscute ca făcând parte din portul de paradă a unui
rege get din zonă.


Groapa Comună – localizată în Cimitirul Evreiesc din Târgu Frumos, are o dimensiune
impresionantă: 25 m lungime; 2,5 m lățime; 2,5 m adâncime). Aceasta a fost săpată
pentru îngroparea cadavrelor descărcate la Târgu Frumos din ”primul tren al morții”.
Groapa comună este marcată de un monument comemorativ, cu o inscripție în limbile
română și ebraică: ”În memoria celor 540 de evrei îngropați aici, victime ale barbariei
fasciste, uciși în trenul morții, în zilele de 29 – 30 iunie și 1 iulie 1941. Să nu uităm
crimele fascismului!”.

Dezvoltarea turismului din zonă este susținută de unitățile de cazare existente. Conform satelor
recepționate de la Direcția Județeană de Statistică Iași, pe teritoriul orașului se regăsesc un
număr de 2 unități de cazare ( 1 hotel și o pensiune turistică), cu o capacitate totală de cazare de
65 locuri.
Per total, situația unităților de cazare, la nivel de oraș, se prezintă astfel:
Tabel 25. Situația unităților de cazare
2012 față de
2009
33,33
50,00
18,75
10,00

Denumire

2009

2010

2011

2012

Unități de cazare –nr.
Hoteluri –nr.
Pensiuni turistice urbane-nr
Locuri în unități de cazare –nr.
Locuri în hoteluri –nr.
Locuri în pensiuni turistice urbane –
nr.
Total – locuri - zile
Hoteluri - locuri - zile
Pensiuni turistice urbane - locurizile
Sosiri-total - nr.
Sosiri în hoteluri - nr
Sosiri în pensiunile turistice urbane
–nr.
Înnoptări –total - nr.
Înnoptări în hoteluri –nr.
Înnoptări în pensiuni turistice
urbane –nr.

3
1
2
80
50
30

1
1
20

2
1
1
42
20
22

2
1
1
65
45
20

6127

7300
7300

19240
11920
7320

214,02

6127

14600
7300
7300

132

122
122

1730
1663
67

1.210,61

132

1409
1265
144

162

989

162

989

4358
2105
2253

3988
3414
574

20

-

33,33

19,47

-

49,24
2.361,73
254,32

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului




Numărul structurilor de cazare în 2012 a fost de 2, numărul acestora a scăzut față de
2009, cu o unitate.
Locurile de cazare au scăzut în 2012, față de 2009 cu 18,75. Cele din hotel au scăzut cu
10%, în timp ce cele din pensiuni au scăzut cu 33,33%.
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Capacitatea de cazare în funcțiune a fost în 2012 de 19240 locuri zile; înregistrează un
trend ascendent, fiind cu 214% mai multe.
Numărul sosirilor în structurile turistice au crescut de 13 ori în 2012, față de 2009.

3.4. Probleme– dezvoltare economică
În cadrul mesei rotunde desfășurate pe tema dezvoltare economică au fost semnalate
următoarele probleme:








forța de muncă este instabilă – tinerii lucrează de obicei câteva luni, până au experiență și
apoi părăsesc locul de muncă. Multe dintre persoanele apte de muncă preferă să plece în
străinătate.
producătorii mici, mai ales cei din domeniul agricol, doresc să meargă pe cont propriu ci
nu în asociații, deoarece nu cunosc beneficiile pe termen scurt;
lipsa încrederii producătorilor/firmelor în formele de asociere, în centrele de colectare și
prelucrare, beneficii pe termen lung;
firmele mari din domenii precum industria prelucrătoare și fermele mari din zootehnie
au fost închise sau sunt la momentul actual în insolvență;
eliberarea prea multor autorizații de înființare a unor firme pe același domeniu deja
saturat. Aceste acțiuni conduc la concurență neloială.
neexploatare forței de muncă reprezentată de asistații sociali.

Printre soluții propuse la problemele semnalate mai sus se numără:








DEZVOLTARE
ECONOMICĂ




motivarea prin subvenții a formelor de asociere între producători, firme;
inițierea unui program de informare a producătorilor asupra beneficiilor pe termen lung
generate de formele asociative, centre de colectare, depozitare, procesare;
crearea de făbricuțe în care să fie prelucrate principalele producții din zonă. Astfel, s-ar
adăuga plus valoare materiilor prime și veniturile orașului ar crește;
încurajarea deschiderii de micro-ferme;
crearea unei hale/platforme industriale, cu toate facilitățile în cadrul căreia producătorul
să poată veni direct cu utilajele;
crearea unui sistem mai strict de criterii pentru acordarea de ajutor social;
păstrarea evidenței numărului de firme pe fiecare domeniu - raționalizarea numărului
de autorizații eliberate;
integrarea asistaților sociali pe piața muncii;
încurajarea exploatării potențialului agricol de către localnici ci nu de investitori străini.
Tabel 26. Puncte tari, puncte slabe - dezvoltare economică și turism
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 numărul mare de IMM-uri;
 puține investiții străine (1%
 potențial ridicat pentru dezvoltarea
dintre societăți);
producțiilor de legume/fructe și a
 lipsa investitorilor strategici;
industriei alimentare;
 neexploatarea corespunzătoare
 creșterea suprafeței cultivate cu
a resurselor;
peste 50% la culturi importante:
 infrastructura de producție
ovăz de primăvară, grâu toamnă,
deficitară;
varză de toamnă, floarea soarelui,
 scăderea producțiilor medii la
tomate;
ha pentru culturile de porumb
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TURISM





PUNCTE TARI
creșterea producției cu peste 50% la
grâu toamnă, ovăz de primăvară,
floarea soarelui;
creșterea suprafeței cultivate cu
ardei;
creșterea suprafeței cultivate cu
tomate cu peste 40%;
creșterea producției de struguri cu
peste 60%;
creșterea efectivelor de familii de
albine și ovine;
creșterea producției de miere cu
peste 30%.
patrimoniu turistic cu potențial de
exploatare;
creșterea capacității de cazare;
creșterea numărului de sosiri în
structurile turistice de 13 ori în
2012 față de 2009.

PUNCTE SLABE
boabe, lucernă, rădăcinoase cu
peste 50%;
 scăderea efectivelor de bovine,
cabaline, porcine cu peste 20%;
 scăderea producției de carne,
lapte cu peste 20%.

 lipsa
materialelor
de
promovare
a
obiectivelor
turistice locale;
 lipsa
activităților
de
promovare.

IV. ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC
4.1. Populația
Populația orașului Târgu Frumos era în 2012 de 10.475 persoane, cu 21,89% mai puține față de
anul 2009. Evoluția populației înregistrează un trend descendent în cei 4 ani ai analizei.
Populația din Târgu Frumos reprezintă aproximativ 1,25% din totalul populației județului Iași,
unde era 835045 locuitori în anul 2012.

Tabel 27. Numărul populației din Târgu Frumos
Denumire
Populație stabilă - total la 1 ianuarie
Feminin
Masculin

2009

2010

2011

2012

13412
6740
6672

13418
6719
6699

13454
6733
6721

10475
5215
5260

2012
față de
2009
-21,8983
49,79
50,21

Sursa: Recensământ 2012

Ponderea populației masculine în Târgu Frumos este de 51,21%, respectiv 5.250 persoane, iar
ponderea populației feminine este de 49,79%, respectiv 5.215 persoane. Această pondere
echilibrată pe sexe a populației se regăsește și la nivel județean, unde totuși femeile reprezintă
50,68% și bărbații reprezintă 49,32%.
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Figura 6. Populația orașului Târgu Frumos pe sexe

49,79%

50,21%

Feminin

Masculin

În ceea ce privește distribuția populației pe grupe de vârstă, se observă că cele mai multe
persoane se găsesc în categoria de vârstă 50-54 ani (50,89 bărbați și 49,11 femei). Populația
tânără este mai numeroasă, grupele de vârstă de până la 54 de ani, înregistrând valori mai mari.
Tabel 28. Structura populației pe grupe de vârstă și sex, 2012
Grupă de
vârstă
sub 5 ani

Pop Totală

Bărbați

625

315

%
Bărbați
50,40

5-9 ani

671

346

10-14 ani

732

15-19 ani

797

20-24 ani

Femei

% Femei

310

49,60

51,56

325

48,44

367

50,14

365

49,86

417

52,32

380

47,68

899

467

51,95

432

48,05

25-29 ani

752

391

51,99

361

48,01

30-34 ani

697

359

51,51

338

48,49

35-39 ani

671

316

47,09

355

52,91

40-44 ani

895

431

48,16

464

51,84

45-49 ani

738

341

46,21

397

53,79

50 - 54 ani

959

488

50,89

471

49,11

55-59 ani

773

413

53,43

360

46,57

60-64 ani

451

219

48,56

232

51,44

65-69 ani

221

103

46,61

118

53,39

70-74 ani

260

108

41,54

152

58,46

75-79 ani

179

79

44,13

100

55,87

80-84 ani

103

38

36,89

65

63,11

peste 85 ani

52

17

32,69

35

47

67,31
Sursa: Recensământ 2012
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Figura 7. Piramida populației, pe vârstă și sex
peste 85 ani
80-84 ani
75-79 ani

67,31

(32,69)

63,11

(36,89)

55,87

(44,13)

70-74 ani

58,46

(41,54)

53,39

65-69 ani (46,61)
60-64 ani (48,56)

51,44
46,57

55-59 ani
(53,43)

49,11

50 - 54 ani(50,89)

45-49 ani

53,79

(46,21)

51,84

40-44 ani (48,16)
35-39 ani (47,09)

52,91
48,49

30-34 ani(51,51)

48,01

25-29 ani(51,99)

48,05

20-24 ani(51,95)

47,68

15-19 ani(52,32)

49,86

10-14 ani (50,14)

48,44

5-9 ani(51,56)

49,60

sub 5 ani (50,40)
% Femei

% Bărbați

Împărțirea populației în funcție de etnie, în cadrul orașului Târgu Frumos, se face astfel:






72,38% sunt români, comparativ cu 91,07% la nivelul județului Iași;
8,12% sunt rromi, comparativ cu 1,46 la nivelul județului Iași;
8,03% sunt ruși/lipoveni., comparativ cu 0,36 la nivelul județului Iași;
0,03% altă etnie, comparativ cu 0,16 la nivelul județului Iași;
11,42% nu și-au declarat etnia.
Tabel 29. Structura populației după etnie, 2012
Etnie
Târgu Frumos
Români
7582
Romi
851
Ruși/Lipoveni
841
Altă etnie
3
Nedeclarată
1196
Sursa: Recensământ 2012

În cadrul orașului Târgu Frumos, sporul natural este unul pozitiv în anul 2012, numărul
născuților este mai mare decât cel al persoanelor decedate. Mișcarea populației înregistrează
următoarele tendințe pe cei 4 ani ai analizei:
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scăderea numărului de nașteri cu 14,19%; în 2012 au fost înregistrați un număr
de 133 nou născuți , față de 2009 când au fost 155;
scăderea numărului de decese cu 6,48%; în 2012 au fost înregistrate 101 cazuri
de deces, față de 2009 când s-au înregistrat 108.

Scăderea numărului de decese se poate datora în principal modificării structurii grupelor de
vârstă, din analiza precedentă se observă că populația majoritară din Târgu Frumos are până în
54 de ani.
Structura social - economică, este la momentul prezent, mai puțin favorabilă căsătoriilor,
întemeierii unei familii, astfel se observă că în Târgu Frumos:



numărul căsătoriilor a scăzut cu 32,41% în 2012, față de 2009;
numărul divorțurilor s-a diminuat cu 28% în 2012, față de 2009.

Tabel 30. Mișcarea naturală a populației
Denumire
2009 2010 2011 2012 2012 față de 2009
Născuți vii
155
154
138
133 - 14,19
Născuți morți
1
1
Decedați - total
Decedați sub 1 an

108
5

108

95
1

Căsătorii
Divorțuri

108
25

85
21

86
24

101 2

6,48

73 - 32,41
18 - 28,00

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

În ceea ce privește migrația populației, la nivelul orașului Târgu Frumos, datele arată
următoarele:






ultimele date înregistrate pentru stabilirile și plecările de domiciliu, arată că acestea
aveau un trend ascendent; numărul plecărilor cu domiciliu fiind mai mare decât cel al
stabilirii cu domiciliul;
soldul migrației este negativ;
la 1 ianuarie 2012 s-au înregistrat 44 de stabiliri de reședință în localitate, dublu față de
2009;
plecările din localitate prezintă un trend ascendent, cu 27,88% mai multe în 2012, față
de 2009.

Tabel 31. Migrația populației
2009
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația externă)
218
Plecări cu domiciliul ( inclusiv migrația externă)
288
Stabiliri de reședință în localitate la 1 ianuarie
20
Plecări cu reședința din localitate la 1 ianuarie
165

2010
288
370
41
157

2011

36
90

2012

44
211

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași
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Consumul populației
În ceea ce privește consumul populației au fost obținute următoarele date:
Figura 8. Structura cheltuielilor gospodăriei
Dotare locuință
1%
Copii-școală Igienă
Trasnport
3%
personală
2%
5%

Altele Recreere
2%
1%

Sănătate
5%

Produse
alimentare /
băuturi
38%

Îmbrăcăminte și
încălțăminte
6%

Utilități
37%





38,1% dintre cheltuielile respondenților sunt reprezentate de
alimentare/băuturi;
37% dintre cheltuieli sunt reprezentate de utilități;
5,5% dintre cheltuieli sunt reprezentate de îmbrăcăminte și încălțăminte.

produse

Figura 9. Frecvența de cumpărare a bunurilor și serviciilor
Produse alimentare / băuturi

64,6

32,7

Utilități
Îmbrăcăminte și încălțăminte
Sănătate

100
10,5

50,9

7,0 14,0

Igienă personală 4,8

42,1

33,3

Zilnic

Săptămânal

12,3 8,8

5,3 12,3

19,3
4,8 11,1

85,2

Transport

Recreere

17,5

46,0

Copii-școală

Dotare locuință

2,7

14,8

73,1

17,4

13,0

6,7
Lunar

46,7
Semestrial/sezonier

19,2

3,83,8

65,2
6,7

20,0
Anual

4,3
13,3 6,7
Ocazional

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL
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64,7% dintre respondenți achiziționează produse alimentare și băuturi zilnic;
100% dintre respondenți plătesc utilitățile lunar;
50,9%dintre respondenți achiziționează îmbrăcăminte și încălțăminte lunar;
42,1% dintre respondenți achiziționează servicii de sănătate lunar;
46% dintre respondenți achiziționează produse pentru igiena personală, lunar; 33,3% săptămânal;
85,2% dintre respondenți achiziționează bunuri pentru copii/școală zilnic;
73,1% achiziționează servicii de transport zilnic;
65,2% dintre respondenți achiziționează bunuri pentru dotarea locuinței anual;
46,7% dintre respondenți achiziționează bunuri/servicii pentru recreere săptămânal.
Figura 10. Locația de cumpărare/plată a bunurilor și serviciilor
Produse alimentare / băuturi

86,7

Utilități

100

Îmbrăcăminte și încălțăminte

63,6

Sănătate

36,4

79,1

Igienă personală

20,9
96

Copii-școală

4

100

Transport

78,3

Dotare locuință

70

Recreere
Din Târgu Frumos

12 1,3

4,3

30

78,6
Din Iași

17,4

14,3 7,1

Altă localitate din țară

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

În ceea ce privește locația de cumpărare:


86,7% dintre respondenți cumpără produsele alimentare/băuturile din Târgu Frumos;



100% dintre respondenți își plătesc utilitățile în Târgu Frumos;



63,6% dintre respondenți cumpără articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte din Târgu
Frumos, în timp ce 36,4% le achiziționează din Iași;



79,1% dintre respondenți achiziționează servicii de sănătate din Târgu Frumos;



96% dintre respondenți achiziționează produse de igienă personală din Târgu Frumos;



78,3% dintre respondenți achiziționează servicii de transport din Târgu Frumos;



70% dintre respondenți achiziționează bunuri pentru dotarea locuinței din Târgu
Frumos, 30% din Iași;



78,6% dintre respondenți achiziționează servicii de recreere din Târgu Frumos.
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4.2. Forța de muncă
Numărul persoanelor ocupate în economie cuprinde persoanele care au o ocupație aducătoare
de venit, pe care o exercită în una din activitățile economiei naționale, în baza unui contract de
muncă sau în mod independent în scopul obținerii unor venituri sub formă de salarii.
Tabel 32. Populația ocupată în economie, 2012
Localitate
Târgu Frumos

Total populație

Populația ocupată în
economie

10.475

1742

Pondere populație
ocupate în total
populație
16,63

Sursa: Direcția Județeană de Statistică, prelucrarea consultantului

Din totalul populației, doar 16,63% este ocupată în economie.
La nivelul județului Iași, numărul persoanelor ocupate în economie este de 280.000,
reprezentând 36,25% din total populație.
La nivel național, numărul persoanelor ocupate în economie este de 9.262.807, reprezentând
43,37% din totalul populației.
Se observă că la nivelul orașului Târgu Frumos, ponderea populației ocupate este comparativ
mai mică decât ponderea deținută de populația ocupată la nivel de județ și națională.
Repartizarea populației ocupate pe tipuri de activități economice, precum și ponderea acestora,
la nivelul localității se regăsesc în tabelele de mai jos.
Numărul total al populației ocupate din Târgu Frumos a înregistrat un trend descendent,
scăzând cu 39,78% în 2012, față de 2009.

Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală, 2011

Principalele 5 tipuri de activități în cadrul cărora se găsesc cei mai mulți angajați sunt:

52

2013






STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

Industrie (287 salariați) – numărul salariaților înregistrează un trend descendent, cu
49,38% mai puțini în 2012 față de 2009;
Învățământ (266 salariați) – numărul salariaților înregistrează un trend descendent, cu
38,85% mai puțini în 2012 față de 2009;
Agricultură, silvicultură și pescuit (198 salariați) – numărul salariaților înregistrează
un trend ascendent, cu 175% mai mulți în 2012 față de 2009;
Sănătate și asistență socială (193 salariați) – numărul salariaților înregistrează un
trend descendent, cu 64,59% mai puțini în 2012 față de 2009;
Industria prelucrătoare (144 salariați) – numărul salariaților înregistrează un trend
descendent, cu 63,17% mai puțini în 2012 față de 2009.

Din repartizarea populației, se observă că, domeniile în care numărul salariaților a crescut sunt:
agricultura, hoteluri și restaurante și intermedieri financiare și asigurări.
Se observă că cele mai multe persoane lucrează în industrie, ceea ce este specific țărilor în curs
de dezvoltare.
Tabel 33. Repartizarea populației ocupate pe tipuri de activități economice, 2012
2012 față de
Denumire
2009
2010
2011 2012
2009
TOTAL salariați (nr.), din care:
2416
2674
2078
1455
39,78
Număr mediu de salariați în:
Agricultură
72
396
198
198
175,00
Industrie
567
591
443
287
49,38
Industria extractiva
21
Industria prelucrătoare
391
387
239
144
63,17
Producția și furnizarea de energie
55
55
55
35
electrică și termică, gaze, apă caldă și
36,36
aer condiționat
Distribuția apei, salubritate,
gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare
Construcții
Comerț cu ridicata și cu amănuntul,
repararea autovehiculelor și
motocicletelor
Transport și depozitare

121

149

149

87

28,10

111
219

99
141

99
134

120
134

8,11
38,81

69

69

49

19

Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații

11
18

11
18

2
18

18
15

Intermedieri financiare și asigurări
Tranzacții imobiliare
Activități profesionale, științifice și
tehnice
Activități de servicii administrative și
activități de servicii suport

24
7
19

24
7
19

33
7
3

33
7
3

67

67

64

64

72,46
63,64
16,67
37,50
84,21
4,48
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Administrație publică și aparate,
asigurări sociale din sistemul public
Învățământ

228

228

71

74

435

435

444

266

Sănătate și asistență socială

545

545

489

193

Activități de spectacole, cultură și
recreative
Alte activități ale economiei

13

13

13

13

67,54
38,85
64,59
-

11

11

11

11

-

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

Din tabelul de mai jos, se observă că, în timp ce la nivel de județ și regiune de dezvoltare Nord Est primul loc în pondere salariaților este deținut de agricultură, silvicultură și pescuit; la nivel
de oraș, primul loc în ponderea salariaților este deținut de industrie (în principal industria
prelucrătoare).
Tabel 34. Ponderea populației ocupate pe tipuri de activități în total salariați, în anul 2011
Ponderea în total
Ponderea în
Ponderea în total
salariați la nivel
total salariați
salariați în
Domeniu de activitate
de Tg. Frumos
în Județul Iași
Regiunea Nord (%)
(%)
Est (%)
Agricultură, silvicultură și
9,53
33,50
41,54
pescuit
Industrie
21,32
16,46
16,79
Industria extractiva
0,00
0,04
0,40
Industria prelucrătoare
11,50
14,04
14,48
Producția și furnizarea de
2,65
0,68
0,59
energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer
condiționat
Distribuția apei, salubritate,
7,17
1,71
1,32
gestionarea deșeurilor,
activități de decontaminare
Construcții
4,76
8,36
6,06
Comerț cu ridicata și cu
6,45
12,32
12,10
amănuntul, repararea
autovehiculelor și
motocicletelor
Transport și depozitare
2,36
4,07
3,92
Hoteluri și restaurante
0,10
1,50
1,24
Informații și comunicații
0,87
1,25
0,68
Intermedieri financiare și
1,59
0,86
0,71
asigurări
Tranzacții imobiliare
0,34
0,43
0,27
Activități profesionale,
0,14
1,57
0,94
științifice și tehnice
Activități de servicii
3,08
2,04
1,39
administrative și activități de
servicii suport
Administrație publică și
3,42
2,07
2,17
aparate, asigurări sociale din
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sistemul public
Învățământ
Sănătate și asistență socială
Activități de spectacole, cultură
și recreative
Alte activități ale economiei

21,37
23,53
0,63

6,71
6,54
0,79

5,41
4,90
0,54

0,53

1,54

1,33

Sursă: Prelucrarea consultantului

La sfârșitul anului 2012, în orașul Târgu Frumos erau înregistrați 205 șomeri, cu 28,32% mai
puțini față de anul 2009. Aceștia sunt împărțiți astfel:



60,98% persoane de sex masculin;
39,02% persoane de sex feminin.

Numărul persoanelor șomere de sex masculin a scăzut în 2012 față de 2009 cu 30,17%.
Numărul persoanelor șomere de sex feminin a scăzut în 2012 față de 2009 cu 25,23%.
Ponderea șomerilor înregistrați în 2012, în populația stabilă a fost de 2,12%.
șomerilor - femei în populația stabilă este de 1,65%.

Ponderea

Ponderea șomerilor în populația totală înregistrează un trend descendent în 2012, față de 2009.
Tabel 35. Evoluția numărului de șomeri în perioada 2009 – 2012 și ponderea acestora în
total populație
Număr șomeri
Ponderea
înregistrați la
Ponderea
femeilor
finele fiecărui
șomerilor
în
an
pondere
pondere
în
populația
(31 decembrie) femei
femei
bărbați bărbați
populația
Anul
stabila
din care:
(%)
(%)
stabila
2009

286

107

2010

306

127

2011

216

97

2012

205

80

2012
față
de
2009

- 28,32

-25,23

179

37,41

62,59

179
41,50

3,00%

2,23%

3,18%

2,63%

2,24%

2,01%

2,12%

1,65%

-

-

58,50
119

44,91

125

39,02

30,17

-

55,09
60,98
-

Sursă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prelucrarea consultantului

În luna septembrie 2013 erau înregistrați un număr de 82 șomeri, cu 51,48% mai puțini decât în
2010.
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Tabel 36. Evoluția numărului de șomeri în perioada septembrie 2010 – septembrie 2013
Luna septembrie
2010
Total
Masculin
Feminin

Număr persoane
400
231
169

Luna septembrie
2013

Septembrie 2013 față de
septembrie 2010

Număr persoane
182
100
82

-

54,50
56,71
51,48

Sursă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prelucrarea consultantului

Șomerii înregistrați la nivelul orașului Târgu Frumos sunt împărțiți astfel:




56,59% persoane cu studii primare, gimnaziale, profesionale;
35,12% persoane cu studii liceale și postliceale;
8,29% persoane cu studii superioare.

Numărul șomerilor cu studii primare, gimnaziale, profesionale era în 2012 de 116, cu 32,95%
mai mic decât în 2009.
Numărul șomerilor cu studii liceale și postliceale era în 2012 de 72, cu 13,25% mai mic decât în
2009.
Numărul șomerilor cu studii superioare era în 2012 de 17, cu 43,33% mai mic decât în 2009.
Tabel 37. Șomeri înregistrați la nivelul orașului Târgu Frumos pe nivel de educație
Studii
primare,
Studii liceale
Studii
gimnaziale,
si postliceale,
superioare,
profesionale,
Anul
din care femei:
din care femei:
din care femei:
Femei
Femei
Femei
2009

173

42

83

49

30

16

2010

201

73

78

41

27

13

2011

99

36

90

44

27

17

2012

116

41

72

26

17

13

2012 față
de 2009

-32,95

-

-13,25

-

-43,33

-

Sursă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prelucrarea consultantului

Comparativ cu județul Iași, orașul Târgu Frumos înregistrează o rata a șomajului mai mică
(2,12% vs. 5,25%). Se observă că atât în cazul orașului Târgu Frumos, cât și în cazul județului
Iași rata șomajului este în scădere.
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Tabel 38. Rata șomajului orașul Târgu Frumos vs. jud. Iași
Rata șomajului Tg. Frumos
Rata șomajului jud. Iași
(%)
(%)
3
3,18
2,24
2,12

7,34
6,94
5,22
5,25

Sursă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, prelucrarea consultantului

La nivelul orașului Târgu Frumos, ponderea șomerilor cu studii superioare este de 8,29%, mai
mare comparativ cu județul Iași, unde ponderea acestora este de 5,4%.

La nivel național, ponderea șomerilor care au studii superioare este de 5,8%.
Populația din Târgu Frumos consideră că cele mai potrivite soluții pentru crearea de noi locuri
de muncă sunt:




investiții în industrie/redeschiderea fabricilor vechi – 46%;
atragerea de investiții – 18%;
redeschiderea spitalului – 11,2%.

Alte soluții sunt: încurajarea agricultorilor, deschiderea unei grădinițe private, învestiții în
Moară.
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Figura 11. Cea mai potrivită soluție pentru crearea locurilor de muncă
Investiții în industrie/redeschiderea fabricilor vechi
(de textile/confecții și încălțăminte)

46,0

Atragerea de investiții
Redeschiderea spitalului
Politici fiscale care să încurajeze întreprinzătorii

18,0
11,2
8,1

Deschiderea de noi centre
3,1
comerciale/supermarketuri
Atragerea de fonrudi europene 1,9
Dezvoltarea infrastructurii 1,2
Altele

10,6

FORTA DE MUNCĂ

POPULAȚIE

Sursa: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

Tabel 39. Puncte tari, puncte slabe – populație, forța de muncă
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 populație
este
echilibrat
proporționată pe sexe, păstrează
 populația înregistrează un trend
tendințele la nivel național;
descendent;
 ponderea cea mai mare a
 scăderea natalității cu 14,14%;
populației este cuprinsă între 20 scăderea numărului de căsătorii cu
54 ani;
32,41% în perioada 2009-2012.
 scăderea numărul de decese cu
6,48%;
 lipsa locurilor de muncă;
 cele mai multe persoane lucrează
 ponderea populației ocupate în
în industrie, caracteristic țărilor
economie este comparativ mai mică
în curs de dezvoltare;
față de ponderea deținută la nivel de
 scăderea numărului de șomeri cu
județ și național;
28,32%;
 numărul salariaților a scăzut în
 rata șomajului de doar 2,12%.
perioada 2009-2012 cu 39,78%.
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V. URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
5.1 Căi de comunicație
 Rețeaua de drumuri
Lungimea drumurilor orășenești este de 60 km, din care:


43,33% (26 km) sunt modernizate.

Tabel 40. Căi de comunicație
2009
Lungimea străzilor orășenești (km)
60
Lungimea străzilor orășenești modernizate (km)
25

2010
60
25

2011
60
25

2012
60
26

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași

Proporția mare a drumurilor modernizate se datorează și faptului că orașul Târgu Frumos este
străbătut de Drumul European E 583, de DN 28 B dinspre Botoșani și DN 28 A dinspre Pașcani
reprezentând, astfel un important ”nod rutier”.
Legăturile importante dintre orașul Târgu Frumos și orașele Iași, Bacău, Suceava și București se
fac prin Drumul European E 583 și calea ferată.
La nivel de județ, lungimea drumurilor orășenești este de 784 km, din care:


60,20% (472km) sunt modernizate.

 Transport urban
În orașul Târgu Frumos transportul urban este asigurat de cele 8 firme de taxi. Orașul este
tranzitat și de multe mijloace de transport ce fac legătura între orașele mai depărtate și Iași, de
asemenea există și o autogară.
Autogara nr. 81 C din Târgu Frumos este situată pe strada Cuza Vodă. Pe lângă autogară sunt
prezente și câteva stații cum ar fi: Stația Spital, Stația Han Turistic, Școala Ion Creangă, Peco
Petrom, Stație Liceu, Peco OMV, Casa de Cultură, Peco LUK OIL.
Curse directe din orașul Târgu Frumos sunt spre: Iași, Hârlău, Oțeleni, Cotnari, Prigoreni,
Fărcășeni, Lețcani, Costești, Podu Iloaiei, Strunga, Ruginoasa, Cucova, Războieni, Brăești.
În ceea ce privește infrastructura rutieră/pietonală a orașului, părerile cetățenilor sunt
următoarele:
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Figura 12. Infrastructura rutieră/pietonală a orașului
Modul în care sunt asfaltate/întreţinute
străzile/drumurile

10,3

21,3

Vizibilitatea marcajelor pietonale, semnelor de
4,0 17,8
circulaţie

Numărul spaţiilor de parcare 4,0

9,2

44,8

10,9

25,3

49,4

14,9

13,8 ,6

14,4 3,4

42,5

4,0 9,2

Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Nici mulțumit, nici nemulțumit

Mulțumit

Foarte mulțumit

Nu mă pot pronunța

Sursa: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

58,6% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de modul în care sunt
asfaltate/întreținute străzile/drumurile din oraș, în timp ce 31,6% sunt nemulțumiți și foarte
nemulțumiți cu privire la acest aspect.
63,8% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți cu privire la vizibilitatea
marcajelor pietonale, semnelor de circulație, în timp ce 21,8% sunt nemulțumiți cu privire la
acest aspect.
46,5% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul spațiilor de parcare, în
timp ce 29,4% sunt nemulțumiți cu privire la acest aspect.
5.2 Gospodărirea apelor
În carul orașului Târgu Frumos, alimentarea cu apă potabilă se face atât prin intermediul rețelei
de distribuție, dar și din fântâni. Unele gospodării și-au realizat rețele proprii de alimentare cu
apă potabilă.
Tabel 41. Alimentarea cu apă potabilă

Lungimea totală a rețelei simple de
distribuție a apei potabile (km)
Capacitatea instalațiilor de producere a
apei potabile ( mc/zi)
Cantitatea de apă potabilă distribuită
consumatorilor total (mii mc)
Cantitatea de apă potabilă distribuită
consumatorilor - uz casnic (mii mc)

2009

2010

2011

2012

2012 față
de 2009
(%)

29,2

29,2

29,2

30,2

3,42

-

5820

5820

5820

-

766

757

763

773

0,91

440

460

480

484

10,00

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași
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Rețeaua simplă de distribuție a apei potabile avea în 2012 o lungime de 30,2 km, cu 3,42% mai
mult decât în 2009. Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile este de 5820 mc/zi.
Cantitatea de apă distribuită consumatorilor a fost în 2012 de 773 mii mc, cu 0,91% mai mult
decât în 2009.Cantitatea de apă potabilă pentru uz casnic a fost în 2012 de 484 mii mc, cu 10%
mai mult decât în 2009.
În orașul Târgu Frumos funcționează o stație de tratare a apei, modernizată ultima dată în 2007.
În anul 2012 a fost încheiat un nou contract de modernizare a stației de tratare a apei uzate cu
firma E.M.I.T. ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.P.A. Modernizarea stației ar trebui să
se încheie în 2014.
În județul Iași lungimea rețelei de distribuție a apei potabile se întinde pe o lungime de 1420,3
km.
5.3 Canalizare
Orașul Târgu Frumos se numără printre cele 5 orașe și municipii ale județului care beneficiază
de rețea de canalizare.
Lungimea rețelei de canalizare din oraș este de 22,2 km și reprezintă 3,63% din lungimea totală
a rețelei de canalizare de la nivelul județului, care însumează 611,5 km.
La momentul actual sunt efectuate lucrări de modernizare a sistemului de canalizare,
preconizate a fi terminate în 2015. În urma acestor lucrări se estimează că un număr de 1.160 de
gospodării vor beneficia de serviciul de canalizare.
5.4 Termoficare
Orașul Târgu Frumos nu dispune de rețea de termoficare. Majoritatea locuințelor sunt dotate cu
centrale proprii pe gaz. Ponderea acestora este de peste 90%.
În județul Iași, 2 municipii și orașe dispun de rețea de termoficare, acestea fiind Pașcani și Iași.
5.5 Iluminatul public
Rețeaua de iluminat public din orașul Târgu Frumos se întinde pe o lungime de 27km, ceea ce
înseamnă că toate străzile din oraș sunt luminate.
5.6 Alimentare cu gaze naturale
Orașul Târgu Frumos dispune de sistem de alimentare cu gaze naturale, lungimea rețelei fiind în
2012 de 44,3km, cu 10,47% mai mult în 2012 față de 2009.
Tabel 42. Alimentarea cu gaze naturale
2009
2010
2011
Lungimea totală a conductelor de
distribuție a gazelor (km)
Gaze naturale distribuite - total (mii mc)
Gaze naturale distribuite - uz casnic (mii
mc)

40,1

41,4

43,6

2012 2012 față
de 2009
44,3
10,47

5320
2557

4668
2696

5211
2613

5910
2469

11,09
3,44

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași
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În 2012 au fost distribuiți un număr de 5910 mii mc, cu 11,09% mai mult față de 2009. În ceea ce
privește gazele naturale pentru uz casnic, cantitatea distribuită în 2012 a fost de 2469 mii mc, în
scădere față de 2009 cu 3,44%.
La nivelul județului Iași, rețeaua de alimentare cu gaz se extinde pe o lungime de 866,9 km. În
2012 au fost distribuiți 292077mii mc de gaz, din care 97713 mii mc pentru uz casnic.
5.7 Gestionarea deșeurilor
În orașul Târgu Frumos, colectarea deșeurilor se face selectiv de către o firmă de salubritate, S.C.
TERMOSERV SALUB S.A..
Firma S.C. TERMOSERV SALUB S.A. a fost înființată în 2010, are sediul social în orașul Târgu
Frumos și are ca și domeniu de activitate Colectarea deșeurilor nepericuloase. La momentul
actual firma are un număr de 22 angajați.
În ceea ce privește părerea cetățenilor cu privire la curățenia din oraș, rezultatele sunt
următoarele:
Figura 13. Curățenia
1,7

Curăţenia străzilor

15,6

49,1

16,2

16,2

Numărul de coşuri de gunoi/pubele pe stradă

14,9

49,4

17,8

12,6

Frecvenţa de colectare a gunoiului

15,5

56,3

1,2

3,4
1,7

12,1 12,6

1,1
2,3

Foarte mulțumit
Nici mulțumit, nici nemulțumit
Foarte nemulțumit

Mulțumit
Nemulțumit
Nu mă pot pronunța
Sursa: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

64,7% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de curățenia străzilor din oraș.
16,2% dintre respondenți sunt indeciși cu privire la acest aspect.
64,3% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul coșurilor de
gunoi/pubelelor de pe stradă. 17,8% sunt indeciși cu privire la acest aspect.
Majoritatea respondenților, 71,8% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de
frecvența de colectare a gunoiului. 24,7% dintre respondenți nu se pot pronunță sau sunt
indeciși cu privire la acest aspect.
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5.8 Tehnologia informației și comunicaților
În cadrul orașului Târgu Frumos furnizorii principali de internet sunt:




Romtelecom;
Next Gen;
U.P.C.

Din totalul de locuințe, 2970 sunt conectate la rețeaua de internet, reprezentând 69,30% din
total.
Cablu TV este oferit de U.P.C. – 1580 locuințe și Next Gen – 2036 locuințe, per total 3616, 84,37%
din total.
Telefonia fixă este oferită de Romtelecom, UPC și RDS-RCS. Numărul total de locuințe conectate
la telefonia fixă este de 1480 locuințe.
5.9 Alte servicii/ facilități publice
 Ordinea și siguranța publică
În cadrul orașului Târgu Frumos există un sediu al poliției. În cadrul acestuia activează un număr
de 27 angajați.
În ultimul an, în Târgu Frumos, s-au înregistrat 465 infracțiuni( furturi, vătămări corporale,
înșelăciuni) și 25 de accidente rutiere.
Cu privire la siguranța publică, cetățenii consideră că:
Figura 14. Siguranța publică

Activitatea poliţiei din oraș 4,7 17,0

Numărul de câini fără stăpân din oraș

11,7

54,4

8,8 3,5

1,7

23,7

Foarte nemulțumit
Nici mulțumit, nici nemulțumit
Foarte mulțumit

49,7

6,4 8,1 10,4

Nemulțumit
Mulțumit
Nu mă pot pronunța
Sursa: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

63,23% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de activitatea poliției din oraș.
73,4% dintre respondenți sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți cu privire la numărul de câini
fără stăpân din oraș.
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 Parcuri și spații verzi
În orașul Târgu Frumos sunt amenajate 8 parcuri, spații de joacă pentru copii și spații verzi,
însumând o suprafață totală de 26.150mp. Acestea sunt:









Parc Esplanadă;
Parc Bogdan Vodă;
Parc Măicuța;
Parc Lunca Bahluieț;
Parc zona Poștă;
Parc zona strada Ecaterina Teodoroiu;
Parc zona Bl. 102;
Parc zona Bl. 7.

În ceea ce privește parcurile și spațiile verzi, cetățenii consideră următoarele:
Figura 15. Spații verzi

Numărul de parcuri din oraș 1,112,6 13,2

Modul în care sunt întreţinute parcurile din oraș 1,1
5,7

19,0

53,4

52,9

13,2 6,3

16,7 4,6

Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Nici mulțumit, nici nemulțumit

Mulțumit

Foarte mulțumit

Nu mă pot pronunța

Sursa: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

66,6% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul de parcuri din oraș,
13,2% sunt nemulțumiți cu privire la acest aspect.
69,6% dintre respondenți sunt mulțumiți de modul în care sunt întreținute parcurile din oraș.
 Fond locativ
În anul 2012, în orașul Târgu Frumos erau 4286 de locuințe, cu 1,68% mai multe decât în 2009.
Dintre acestea:



96,78% sunt în proprietate majoritar privată;
3,22% sunt în proprietate majoritară de stat.

Suprafața locuibilă totală este de 184.053 mp, cu 3,84% mai mult în 2012 față de 2009. Din
acesta:
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99,08% suprafață locuibilă – proprietate majoritar privată; înregistrează un trend
ascendent, cu 4,31% mai mult în 2012 față de 2009;
0,922 % suprafață locuibilă – proprietate majoritar de stat; înregistrează un trend
descendent, cu 29,91% mai puțin în 2012, față de 2009.
Tabel 43. Fondul locativ Târgu Frumos
Denumire

2009

2010

2011

4215

4241

4258

150

143

142

4065

4098

4116

177246

17969
7
1985

18149
2
1947

17771
2

17954
5

Locuințe existente - total (număr)
Locuințe în proprietate majoritară de stat
(număr)
Locuințe în proprietate majoritar privată
(număr)
Suprafața locuibilă - total (mp)
Suprafață locuibilă - proprietate majoritar
de stat (mp)
Suprafață locuibilă - proprietate majoritar
privată (mp)

2427
174819

2012

2012
față de
2009

4286

1,68
138 8,00
4148
2,04
184053
3,84
1701 29,91
182352
4,31

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

În 2012 au fost eliberate 21 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 47,5% mai
puține față de 2009; 1 autorizație pentru construirea unei clădiri pentru comerț cu ridicata și
amănuntul și 11 pentru alte clădiri.
Autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale ( exclusiv pentru colectivități) au cumulat
un număr de 2531 mp, cu 49.50% mai puțin în 2012 față de 2009.
Tabel 44. Fond locativ nou Târgu Frumos
Denumire
Locuințe terminate - total (nr)
Locuințe terminate din fondurile publice
(nr)
Locuințe terminate din fonduri private (nr)
Locuințe terminate din fondurile populației
(nr)
Autorizații de construire eliberate pt.
clădiri rezidențiale (nr)
Autorizații de construire eliberate pt.
clădiri administrative (nr)
Autorizații de construire eliberate pt.
clădiri pentru comerț cu ridicata și cu
amănuntul (ha)
Autorizații de construire eliberate pt. alte
clădiri (nr)
Autorizații de construire eliberate pt.
clădiri rezidențiale (exclusiv pentru
colectivități) (mp)

2009

2010

2011

2012

56
24

26

17

28

2012 față
de 2009
-50
-100

32
32

26
26

17
17

28
28

-12,5
-12,5

40

26

27

21

-47,5

1

-66,6667

1
3
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15

4

11

5012

3946

4710

2531

-49,5012
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Autorizații de construire eliberate pt.
clădiri administrative (mp)

389

Autorizații de construire eliberate pentru
alte clădiri mp

509

418

2537

1564

207,2692

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași, prelucrarea consultantului

Din totalul de locuințe sunt:

 conectate la rețeaua
de apă

 conectate la rețeaua
de canalizare

 conectate la rețeaua
de gaze naturale
 conectate la rețeaua
de energie electrică

Tabel 45. Dotare locuințe
88 blocuri – 2408 locuințe;
1564 case;
11 instituții;
178 agenți economici.
88 blocuri – 2408
apartamente;
303 case;
11 instituții;
153 agenți economici.
2313 apartamente;
1012 locuințe.

 92,67% dintre
locuințe sunt
conectate la rețeaua
de apă.
 63,25% dintre
locuințe sunt
conectate la rețeaua
de canalizare.
 77,57% dintre
locuințe sunt
conectate la rețeaua
de gaze naturale.
 99,81% dintre
locuințe sunt
conectate la rețeaua
de energie electrică.

88 blocuri – 2408
apartamente;
1870 case.

Sursă: Prelucrarea consultantului

În ceea ce privește fondul locativ existent din oraș:
Figura 16. Clădiri din oraș

Gradul de izolare termică al blocurilor din oraș

Aspectul exterior al clădirilor publice din oraș

Foarte nemulțumit
Mulțumit

7,5

6,9 8,0

5,7 6,9

8,6

Nemulțumit
Foarte mulțumit

26,4

35,6

50,0

1,1

7,5

35,6

Nici mulțumit, nici nemulțumit
Nu mă pot pronunța

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

27,5% dintre respondenți sunt mulțumii de gradul de izolare al blocurilor din oraș, în timp ce
14,9% sunt nemulțumiți cu privire la acest aspect. 50% dintre respondenți nu se pot pronunța
cu privire la acest aspect.
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43,1% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de aspectul exterior al clădirilor
publice din oraș. 35,6% nu se pronunță cu privire la acest aspect.
5.10 Gradul de extindere al utilităților
În ceea ce privește utilitățile la care au acces, cetățenii orașului și-au exprimat punctul de vedere
astfel:
Figura 17. Utilități
Gradul de extindere al reţelei de alimentare cu…,63,4
Calitatea apei din reţeaua publică

1,7

65,5

22,4

4,6

67,2

18,4

6,9

Modul de funcţionare a reţelei de apeduct…2,3 8,0

Gradul de extindere al reţelei de alimentare …1,73,5
Presiunea gazului în reţea

3,5
,6

Modul de funcţionare a reţelei de alimentare …1,14,6

Gradul de extindere al reţelei de canalizare…2,9 6,9
Modul de funcţionare a reţelei de canalizare
Gradul de extindere al reţelei electrice din oraș

Modul de funcţionare a reţelei electrice
Iluminatul public
Foarte nemulțumit
Mulțumit

1,7 8,0
1,7
2,9
,6
4,7 5,2

Nemulțumit
Foarte mulțumit

66,7
63,0
57,2
56,9

10,9 7,5
22,0
18,5

15,6

17,8

14,9

60,9

17,8

61,5

13,2

68,2

66,3

9,2
12,6

23,1

70,7

6,9

4,6

18,4 4,0
19,8 1,2

Nici mulțumit, nici nemulțumit
Nu mă pot pronunța

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

88,3% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de gradul de extindere a rețelei de
apă din localitate.
85,6% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de calitatea apei din rețeaua
publică.
77,6% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de modul de funcționare a rețelei
de apeduct (întreruperi, pierderi).
85% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de gradul de extindere a rețelei de
alimentare cu gaz din oraș.
75,7% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de presiunea gazului în rețea.
78,7% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de gradul de extindere a rețelei de
canalizare din oraș.
74,7% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de modul de funcționare a rețelei
de canalizare din oraș.
91,3% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de gradul de extindere a rețelei de
energie electrică din oraș.
67

2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

89,1% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de modul de funcționare a rețelei
de energie electrică.
86,11% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de gradul de iluminare publică.
5.11. Nevoi - urbanism
În cadrul mesei rotunde desfășurate pe tema urbanism și amenajarea teritoriului au fost
semnalate următoarele nevoi:






salubritate:
o mașini noi de colectare a deșeurilor;
o mașină autocompactoare nouă;
o stație de selecție – sortare a deșeurilor;
o derularea unui program de informare și conștientizare a populației privind
colectarea selectivă a deșeurilor;
o modernizarea a 20 puncte de colectare prin îngrădirea acestora;
o igienizarea zonelor locuite de populația de etnie rromă.
utilități publice:
o extinderea rețelelor de utilități publice în noul cartier ce va cuprinde 30 de
locuințe;
o modernizarea infrastructurii urbane: iluminat public, extinderea rețelei de
alimentare cu energie electrică, reabilitare rețea apă;
infrastructură:
o realizarea Șoselei de centură a orașului;
o reabilitarea termică a blocurilor prin anvelopare cu plăci polistiren;
o construirea de blocuri ANL;
o reabilitarea esplanadei și a parcului;
o modernizarea spațiilor verzi – arbuști ornamentali;
o înființarea ”Parcului Copiilor”;
o modernizarea unor străzi prin asfaltare;
o desfășurarea unor lucrări de cadastru edilitar și imobiliar;
o înființarea unui centru de informare turistică.

URBANISM








Tabel 46. Puncte tari, puncte slabe – urbanism
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
99,81% dintre locuințe sunt
 probleme de infrastructură, jumătate
conectate la rețeaua de energie
dintre drumuri sunt modernizate;
electrică;
 orașul nu dispune de rețea de
92,67% dintre locuințe sunt
termoficare
conectate la rețeaua de apă;
 dificultăți la rețeaua, la momentul
77,54% dintre locuințe sunt
actual doar 63,25% dintre locuințe
conectate la rețeaua de gaze;
sunt conectate la rețeaua de canalizare;
existența unei stații de tratare a
 scăderea numărului de autorizații de
apei modernizate;
construcții cu aproximativ 50% în
gestionarea deșeurilor se face în
2012, față de 2009.
mod selectiv;
creșterea numărului de locuințe.
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VI. SISTEMUL DE EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
6.1 Prezentare generală
În orașul Târgu Frumos, instituțiile școlare sunt majoritar de stat, în care limba de predare este
româna.
6.2 Învățământul preșcolar
La nivelul orașului Târgu Frumos, se regăsesc două grădinițe: Grădinița cu Program Normal
Târgu Frumos și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu Frumos.
Tabel 47. Parametrii instituții de învățământ preșcolar
Anul școlar 2009Anul școlar 2010Anul școlar 20112010
2011
2012
Nivelul de
învățământ

Învățământ
preșcolar

Nr.
unități
de
învățăm
ânt

Număr
elevi/preșc
olari

Nr.
unități
de
învățăm
ânt

Număr
elevi/preșc
olari

Nr.
unități
de
învățăm
ânt

Număr
elevi/preșc
olari

2

423

2

407

2

403

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași

Numărul copiilor înscriși la grădinițe a fost în anul școlar 2011-2012 de 403, în scădere față de
anul școlar 2009-2010 cu 4,73%.
Numărul cadrelor didactice a fost în 2012 de 18, reprezentând 6,5% din totalul cadrelor
didactice. Numărul cadrelor didactice înregistrează un trend descendent, cu 21,7% mai puține în
2012 față de 2009.
În medie, unui cadru didactic îi revin aproximativ 22 de elevi.
Tabel 48. Numărul cadrelor didactice – învățământ preșcolar
Denumire

2009

Personal didactic în învățământ preșcolar

23

2010
19

2011
22

2012
18

2012
față
de
2009
-21,7

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași

Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar la nivel de oraș în anul școlar 2011-2012 este de
64,48%, cu puțin peste gradul de cuprindere la nivel de județ.
Tabel 49. Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar a populației de vârstă preșcolară
Grad de
Grad de
Nr. copiilor de
Nr. copiilor are
cuprindere la
cuprindere la
Anul școlar
vârstă
frecventează
nivel de oraș
nivel de județ
preșcolară
grădinița
(%)
(%)
2011 - 2012
625
403
64,48
59,34
Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului
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6.3 Învățământul primar și gimnazial
La nivelul orașului Târgu Frumos există 2 instituții de învățământ primar și gimnazial: Școala
Generală ”Garabet Ibrăileanu” și Școala Generală ”Ion Creangă” Târgu Frumos. Aceste două
instituții asigură atât învățământul primar, cât și gimnazial.
În cadrul Liceului Teoretic ”Ion Neculce” se organizează, în fiecare an, o clasă pentru
învățământul primar.
Tabel 50. Parametrii instituții de învățământ primar și gimnazial
Anul școlar 2009Anul școlar 2010Anul școlar 20112010
2011
2012
Nivelul de
învățământ

Nr.
unități de
învățămâ
nt

Număr
elevi

Nr.
unități de
învățămâ
nt

Număr
elevi

Nr.
unități de
învățămâ
nt

Număr
elevi

Învățământ primar
Învățământ
gimnazial
TOTAL

0

670

0

636

0

649

2

879

2

854

2

783

1549

2

1490

2

1432

2

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului

Numărul elevilor înscriși în anul școlar 2011-2012 a fost de 1432, dintre care:


54,68% în învățământul gimnazial;



45,32% în învățământul primar.

Numărul elevilor înscriși înregistrează un trend descendent, cu 8,17% mai puțini în 2012 față de
2009. Scăderi sunt prezente în ambele cazuri:


cu 3,13% mai puțin elevi în învățământul primar în 2012 față de 2009;



cu 10,92% mai puțini elevi în învățământul gimnazial în 2012 față de 2009.

Numărul cadrelor didactice a fost în 2012 de 133, reprezentând 48,01% din totalul cadrelor
didactice. Dintre cadrele didactice:


63,91% se regăsesc în învățământul gimnazial;



36,09% se regăsesc în învățământul primar.

Per total, numărul cadrelor didactice înregistrează un trend descendent, cu 24% mai puține
cadre didactice în 2012 față de 2009. Cel mai mult a scăzut numărul cadrelor didactice din
învățământul primar (cu 28,36%).
Tabel 51. Numărul cadrelor didactice – învățământ primar și gimnazial
Denumire
Personal didactic în învățământ primar și
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2009

2010

2011

175

160

157

2012
față de
2009
133 -

2012
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gimnazial
Personal didactic în învățământ primar
Personal didactic în învățământ gimnazial

67

60

59

108

100

98

24,00
48 28,36
85 21,30

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului

Numărul absolvenților din învățământul primar a fost în anul școlar 2011-2012 de 146, cu
13,6% mai puțini față de 2009.
Numărul absolvenților din învățământul gimnazial a fost în anul școlar 2011-2012 de 159, cu
17,18% mai puțini față de 2009.
Tabel 52. Absolvenți – învățământ primar și gimnazial
Anul școlar
2009-2010
169
192

Nivelul de învățământ
Învățământ primar (clasa a IV-a)
Învățământ gimnazial (clasa a VIII - a)

Anul școlar
2010-2011
170
260

Anul școlar
2011-2012
146
159

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului

6.4 Învățământul liceal și profesional/special
În orașul Târgu Frumos există trei licee (Liceul Teoretic ”Ion Neculce”; Liceul Tehnologic ”Petru
Rareș”; Liceul Special ”Moldova” Târgu Frumos) și două școli speciale ( profesionale-arte și
meserii: Școala Specială Târgu Frumos și Liceul Tehnologic Special ”TRINITAS).

Tabel 53. Parametrii instituții de învățământ liceal, profesional și special
Anul școlar 2009Anul școlar 2010Anul școlar 20112010
2011
2012
Nivelul de
învățământ

Învățământ liceal
Învățământ
profesional
Învățământ special

Nr. unități
de
învățământ

Număr
elevi

Nr. unități
de
învățământ

Număr
elevi

Nr. unități
de
învățământ

Număr
elevi

2
0

1397
326

2
0

1588
150

2
0

1625
67

400

3

377

3

381

3

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului

Numărul elevilor înscriși în anul școlar la liceu a fost de 1625, în creștere față de 2009 cu
16,32%.
Numărul elevilor înscriși în învățământul profesional, în 2012, a fost de 67, în scădere față de
2009 cu 79,45%.
Numărul elevilor înscriși în învățământul special a fost în 2012 de 381, în scădere față de 2009
cu 4,75%.
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Numărul cadrelor didactice a fost în 2012, în învățământul liceal, de 126, în creștere față de 2009
cu 32,63%.
Tabel 54. Numărul cadrelor didactice – învățământ liceal
Denumire
2009
2010
2011
Personal didactic în învățământ liceal
95
131
143

2012
126

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului

Numărul absolvenților din învățământul liceal a fost în anul școlar 2011-2012 de 337, în creștere
față de 2009 cu 30,12%.
Tabel 55. Absolvenți – învățământ liceal
Anul școlar
2009-2010

Nivelul de învățământ

Anul școlar
2010-2011

Anul școlar
2011-2012

Învățământ liceal (anii terminali)
259
321
337
Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului
În orașul Târgu Frumos, rata abandonului școlar a fost în anul școlar 2011-2012 de 1,24%, în
creștere față de 2009 cu 0,03 puncte procentuale.
Tabel 56. Rata abandonului școlar
Anul școlar
Anul școlar
Anul școlar
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Rata abandonului școlar
1,21
1,02
1,24
Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Iași, prelucrarea consultantului
Infrastructura instituțiilor de învățământ este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel 57. Infrastructura de învățământ
Denumire
Săli de clasă și cabinete școlare
laboratoare școlare
Ateliere școlare
Săli de sport - total
Terenuri de sport - total
PC - total

2009

2010

2011

2012

153
18
26
6
4
259

151
18
24
6
3
273

147
18
24
6
3
273

155
18
19
6
4
300

2012 față de
2009
1,31
- 26,92
15,83

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Iași

În perioada 2009-2012, numărul atelierelor școlare a scăzut cu 26,92%; numărul terenurilor de
sport s-a înjumătățit.
Numărul PC-urilor existente în școli în 2012 era de 300, cu 15,83% mai multe față de 2009.
În ceea ce privește serviciile de educație, cetățenii consideră că:
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Figura 18. Servicii de educație
Profesionalismul cadrelor didactice
din oraș
Numărul de cadre didactice din oraș
Dotările grădiniţelor din oraș
Numărul de grădiniţe din oraș

69,9

,6 2,3 8,1

9,8

9,2

12,7

9,2

14,5

7,5

1,2

72,3

4,6
2,3

69,4

6,4

2,3 3,5

71,1

Dotările liceelor din oraș

,6 4,6

75,1

Numărul de licee din oraș

,6 6,4

72,3

Dotările şcolilor din oraș

1,2 5,8

Numărul de şcoli din oraș

,6 ,6
1,7

19,7
10,4

3,5
9,2

17,3 3,5
6,9
12,1

74,0
73,4

19,1

4,6

Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Nici mulțumit, nici nemulțumit

Mulțumit

Foarte mulțumit

Nu mă pot pronunța

Sursa: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

79,7% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de profesionalismul cadrelor
didactice din oraș.
85% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul cadrelor didactice din
oraș.
83,9% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de dotările grădinițelor din oraș.
90,8% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul grădinițelor din oraș.
85,5% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de dotările liceelor din oraș.
89.6% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul liceelor din oraș.
86,1% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de dotările școlilor din oraș.
92,5% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul școlilor din oraș.

6.5 Activități extrașcolare


Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos





Participarea la concursul de handbal fete Cupa ”Hora Satului”;
Participarea la olimpiada sportului școlar, fotbal băieți;
Participarea la Cupa ”Petru Poni”, fotbal băieți;
Participarea la concursul național de creație plastică și tehnologică ”Magia
toamnei în ochi de copil”, obținerea unui premiu I, premiu II, premiu III;
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 Participarea la concursul național ”Roata anotimpurilor”, obținerea premiului II.
Școala Generală ”Ion Creangă” Tg. Frumos
 Participarea la Festivalul Național al Șanselor Tale – organizat de Școala
Gimnazială ”Garabet Ibrăileanu”;
 Participarea la activitatea organizată de Liceul Tehnologic Special ”TRINITAS”,
”Semnificația zilelor de Paște”;
 Participarea la activitatea ”Ritmurile copilăriei”, concurs.



Liceul Special ”Moldova” Târgu Frumos
 Mica Unire a Principatelor Române – program artistic;
 ”Jobs Day” – participarea la diferite activități din școală ( o zi: bucătar, profesor,
asistent medical);
 ”Te iubesc, mama!” – activitate artistică;
 ”Împreună decorăm ecologic” – atelier de lucru pe teme de decorațiuni din
origami, fimo, desen;
 ”Mâini diferite, același suflet” – atelier de lucru;
 ”Alimentează-te cu sănătate” – dezbaterea de probleme de alimentație sănătoasă;
 ”Tradiții și interculturalitate”;
 ”Ziua bastonului Alb” – activități culturale.



Liceul Tehnologic Special ”TRINITAS”
 Organizare festivități artistice ziua copilului 1 iulie 2013;
 Participarea la proiectul organizat de Colegiul Tehnic ”I. Holban”, Iași – ”Punte
între suflete”;
 Participare la spectacolul caritabil ”Rază de soare” – Ateneul Tătărași, prin echipa
de dansuri ”Trinity”;
 Participarea la Cupa Garabet Ibrăileanu la fotbal, organizată de Școala Gimnazială
”G. Ibrăileanu Tg. Frumos”;
 Marcarea zilelor d Paște prin încondeierea de ouă;
 Activitate artistică ”Primăvara împletită-n culoare și evenimente creștine”;
 ”Ziua Pământului” – activitate desfășurata în cadrul Parteneriatului Educațional
Județean;
 Activitatea ”Zâmbet de Primăvară” – desfășurată în cadrul proiectului de
parteneriat ”Un zâmbet, o floare, pată de culoare”. A vizat dezvoltarea libertății
de expresie a copiilor, spiritul de lucru în echipă, cultivarea, valorificarea și
stimularea spiritului creator;
 Participarea la ”Cupa Primăverii la tenis de masă”, ed. V, organizată de Școala
Gimnazială Pașcani;
 Participarea la concursul județean ”Împreună spre viitor” prin echipa de dans ce
a obținut la secțiunea dans tradițional locul II;
 Activități de creație ziua mamei;
 Organizarea unei expoziții cu vânzare cu obiectele confecționate de elevi;
 Participarea la competiția sportivă ”Sport și sănătate”;
 Activitate artistică ”Carnavalul Toamnei”;
 Organizare cupă ”1 iunie la șah și fotbal”.
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6.6 Proiecte desfășurate


Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos

 Proiect ”De la îngeri pentru îngeri” – concurs județean de muzică religioasă;
 Proiect ”În lumea minunată a scenei”;
 Proiect ”Cânt și joc de la străbuni”;
 Proiect european din cadrul Parteneriatului Internațional Multilateral Comenius ”Youth
Europe – Democratic Shaping and Sharing” – vizită la o școală din Grecia.
 Școala Generală ”Ion Creangă” Tg. Frumos
 Ziua Voluntariatului, Patrula OBSERVATORUL E.P.I.C, Târgu Frumos. Proiectul a fost
inițiat în scopul identificării unor probleme referitoare la gestionarea deșeurilor în
localitatea Tg. Frumos.


Liceul Teoretic ”Ion Neculce” Târgu Frumos

 Proiectul ”Euroșcoala” 2013/2014 – campanie de voluntariat, inclusă în tema ”Drepturile
noastre în Uniunea Europeană”. Proiectul a avut ca scop informarea populației cu drept
de vot din oraș, de importanța și necesitatea participării la votul destinat
europarlamentarilor la alegerile din mai 2014. Printre activitățile proiectului s-au
numărat: desfășurarea unui seminar de informare, un marș al voluntarilor, un concurs
pe baza drepturilor cetățeanului, diseminarea rezultatelor.
 Proiect Comenius – relaționarea cu alte școli din spațiul european.
 Proiect ”Din inimă, pentru bătrânii noștri” – un proiect de voluntariat dedicat susținerii
persoanelor vulnerabile, mai precis bătrânilor. Proiectul a avut ca scop integrarea
bătrânilor singuri în familii prin crearea unor conexiuni afective între aceștia și elevi.
 Proiect ”Punți între generații” – un proiect de voluntariat cu scopul de cultivare și
prețuirea valorilor familiale prin intensificarea relațiilor dintre generații. Proiectul a
constat în organizarea unor activități de către liceeni dedicate bunicilor lor cu rolul de a
cimenta relațiile dintre generații.


Liceul Special ”Moldova” Târgu Frumos

 Proiect ”Simte Arta la Drum” – în cadrul proiectului copii au descoperit povești care
înconjoară 4 tablouri: ”Pe valea Oltului”, ”Drumul Mare”, ”Fata Pădurarului”, ”Arlechin cu
maimuța”.
 Save our Songs (S.O.S.)”, Comenius Multinațional-Turcia, România, Bulgaria, Grecia,
Anglia, Lituania și Finlanda.
 ”A common dream for children with different health problems”, Comenius Bilateral (Turcia
– România);
 Proiectul educațional Junior Achievement România (Semestrul I și Semestrul al II-lea);
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 Programul de responsabilitate socială ”I heart sport” și ”Young Health Programme”,
fundația Junior Achievement Young Entreprise România și Fundația Română a inimii.


Liceul Tehnologic Special ”TRINITAS”
 Proiectul ”Tradiții Pascale Românești” – a vizat relaționarea între elevii din
învățământul de masă și elevii cu nevoi speciale din cadrul liceului. Activitățile
desfășurate au urmărit promovarea valorilor și obiceiurilor tradiționale
românești, cultivarea capacității de comunicare pe teme și preocupări comune,
însușirea noțiunii de relație interumană, dezvoltarea comportamentului
nediscriminatoriu și valorificarea potențialului creativ.
 Proiectul educațional ”Un zâmbet, floare, pată de culoare” – etapa a II-a,
desfășurat sub numele ”Oul de Paște”. Proiectul a fost desfășurat în parteneriat
cu ”Clubul de pictură” Tg. Frumos și ”Palatul Copiilor - Iași”.
 Ediția a II-a a proiectului ”Culorile Primăverii”, s-a desfășurat în aprilie 2013.
Scopul proiectului a vizat valorificarea potențialului imaginativ și creator al
elevilor prin activități comune, în vederea socializării, exprimării libere și
relaționarea cu ușurință între elevii din învățământul normal și elevii cu nevoi
speciale.
 Participarea la Proiectul S.N.A.C ”Icoane pe sticlă”;
 Proiect ”Youth Foto Videotek”.

6.8. Nevoi – educație și învățământ
Învățământ preșcolar
 Grădinița cu Program Normal
 amenajarea unui spațiu de joacă modern;
 reabilitarea acoperișului;
 schimbarea tâmplăriei: uși, ferestre, lambriuri;
 dotarea claselor cu laptopuri și video-proiectoare;
 pavarea curților;
 construirea unei săli dedicată festivităților;
 dotarea cu jocuri educative;
 dozator de apă pentru copii.
 Grădinița cu Program Prelungit Nr.1
 amenajarea unui spațiu de joacă modern;
 dotarea claselor cu laptopuri și video-proiectoare;
 dotarea cu jocuri educative;
 instalare sistem video;
 dozator de apă pentru copii;
 extindere – Creșă.
Învățământ primar și gimnazial
 Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu” Tg. Frumos
 anvelopare corp clădire;
 extinderea clădire cu cel puțin 15 săli de clasă;
 amenajarea unui teren de sport;
 dotarea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente educaționale;
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 rețea nouă de calculatoare în laboratorul de informatică;
 o sală de festivități.
 Școala generală ”Ion Creangă”
 anvelopare corp clădire;
 reabilitare sală de sport;
 dotare sală de sport cu echipamente specifice;
 renovare subsol – rezolvarea problemelor privind inundațiile și acumulările de
apă;
 schimbarea acoperișului;
 dotarea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente educaționale.
Învățământul liceal și profesional

EDUCAȚIE ȘI
ÎNVĂȚĂMÂNT

 Liceul Teoretic ”Ion Neculce” Tg. Frumos
 extinderea corp clădire;
 finalizarea lucrărilor de reabilitare a căminului și dotarea;
 construcție sală de sport;
 construire sală de festivități;
 reabilitarea și dotarea cantinei;
 pavarea curții;
 amenajare teren de sport;
 reabilitare corpuri clădire;
 dotarea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente educaționale.
 Liceul Tehnologic ”Petru Rareș” Tg. Frumos
 extindere ateliere;
 reabilitarea termică a atelierelor școlare;
 dotarea atelierelor cu mașini și utilaje (automobil școală șoferi);
 construire sală de sport;
 construire sală de festivități.
Tabel 58. Puncte tari, puncte slabe – sistemul de educație și învățământ
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 gradul de cuprindere a elevilor de vârstă
 lipsa unor grădinițe și creșe
preșcolară este de 64,48%;
private;
 prezența școlilor pentru copii cu
 lipsa unui microbuz pentru
deficiențe;
transportul elevilor;
 multitudinea activităților extrașcolare și
 rata abandonului școlar a
proiectelor în care sunt implicate
crescut.
școlile/liceele.
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VII. CULTURĂ ȘI SPORT
7.1 Cultură
Orașul Târgu Frumos beneficiază de un patrimoniu cultural vast. Acesta este reprezentat de
numeroase monumente istorice, muzee, edificii culturale, casă de cultură, bibliotecă, situri
arheologice, manifestări populare tradiționale.
Orașul se bucură de un total de 9 monumente istorice declarate, toate fiind de tip B. Pe lângă
aceste monumente se mai adaugă, ca și atracție, monumentele și liceele din cele mai apropiate
localități.
Patrimoniul cultural contribuie la atragerea turiștilor în zonă, la atragerea pelerinilor sau la
atragerea studenților/oamenilor de știință pasionați de arheologie.
Pe lângă acesta se adaugă și Casa de Cultură Garabet Ibrăileanu, în cadrul căreia sunt organizate
evenimentele locale (spectacole, concursuri).

Pe teritoriul orașului sunt prezente următoarele monumente istorice:
Tabel 59. Monumente istorice
Denumire
Ansamblul bisericii ”Sf. Nicolae”
Biserica ”Sf. Nicolae”
Fosta școală de fete, actualmente Corpul A al Liceului Ion
Neculce
Gară
Ansamblul bisericii ”Cuvioasa Parascheva”
Biserica ”Cuvioasa Paraschiva”
Zid de incintă al Bisericii ”Cuvioasă Parascheva”
Mausoleul Eroilor români din primul război mondial, în
incinta cimitirului
Casa memorială a lui Garabet Ibrăileanu ( fosta școală nr. 3,
încă neamenajată)

Perioadă
sec. XIX
1801
1842 - 1859
1870
cca. 1541
cca. 1541
sec. XVI
înc. sec. XX
înc. sec. XX
Sursă: Prelucrarea consultantului

În completarea acestor monumente putem menționa:
Muzeul de Istorie – Arheologie și Etnografie ”Mihai Constantin” - din cadrul Liceului Teoretic
”Ion Neculce”, Târgu Frumos, cu ceramică cucuteniană și specific etnografic.
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Muzeul s-a dezvoltat în mai multe etape. Începând cu anul 1968, s-a constituit nucleul colecției
arheologice și etnografice, până în anul 1972 fiind adunate și expuse numeroase unelte și arme,
vase pictate, plastică antropomorfă și zoomorfă din siturile de la Giulești – Dealul Mănăstirii
(Cucuteni A) și Buznea – După Grădini (Cucuteni B), împreună cu piese de port popular, cusături
populare, unelte gospodărești, artefacte metalice, monede, carte veche, obiecte de cult.
O altă etapă de dezvoltare a muzeului școlar a fost între anii 1979-1985, când profesorii Mihai
Constantin și Dumitru Boghian, împreună cu mai multe serii de elevi, în cadrul Cercului de
Istorie și Arheologie, au extins cercetările în zona Târgului Frumos, adunând materiale
arheologice din aproape 70 de situri, unele valorificate parțial în Repertoriul Arheologic al
județului Iași și numeroase piese etnografice, care, restaurate și conservate într-un laborator
propriu, au fost organizate într-o nouă expoziție permanentă, care ocupă întreg spațiul holului
central, holurile clădirii și al unei săli de clasă.
Expoziția de bază a fost organizată pentru a ilustra tematica ”Zona Târgului Frumos” – vatra
străveche de istorie”, prezentând vechimea și continuitatea de locuire de-a lungul timpului, pe
baza materialelor arheologice, istorice și etnografice din orașul Târgu Frumos.
Începând cu noiembrie 2007, Muzeul școlar a fost reorganizat .
Muzeul Meseriilor – s-a înființat în vara anului 2005, în semn de respect pentru marile valori
din lumea meseriilor, care au făcut orașul să fie cunoscut în țară și nu numai.
Micii meseriaşi cu atelierele lor au fost întotdeauna o prezenţă importantă în viaţa economică a
oraşului. Din dorinţa de a nu rămâne anonimi pentru contemporani şi de a trezii nostalgii
generaţiilor care au urmat, am adunat, cumpărat diferite obiecte specifice meseriilor şi expuse
într-un spaţiu particular de pe strada Cuza-Vodă la nr.106 unde a existat un celebru atelier de
fierărie - rotărie-tâmplărie. Numeroase obiecte şi diferite unelte au fost donate de meseriaşii
care astăzi nu mai sunt printre noi. A fost singurul mijloc de a le păstra şi respecta memoria şi
talentul, care au constituit paşi înainte, importanţi, şi au condus la progresul oraşului Târgu
Frumos din trecut până în prezent.
Cimitirul Evreiesc din Târgu Frumos – situat inițial în partea de sud a orașului, el a fost mutat
în partea de vest, după construirea căii ferate Iași – Pașcani.
Muzeul Memorial Alexandru Ioan Cuza – localizat în imediata apropiată a orașului, mai exact în
Ruginoasa.
Stațiunea Arheologică Târgu Frumos Baza Patule.
Așezarea se află amplasată în partea de NNE a vetrei orașului, pe un martor de eroziune,
delimitat din cuesta din dreapta pârâului Adâncata, afluent de stânga al Bahluiețului.
Muzeul Arheologic Cucuteni.
Muzeul este amplasat în localitatea Cucuteni ( 15 km de oraș), cunoscută prin ceramica pictată a
culturii Cucuteni, din eneolitic (mileniile V-IV, î. Hr.), prin mormintele princiare getice și tezaurul
de obiecte de aur, descoperite în satul Băiceni.
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Groapa Comună - localizată în Cimitirul Evreiesc din Târgu Frumos, are o dimensiune
impresionantă: 25 m lungime; 2,5 m lățime; 2,5 m adâncime). Aceasta a fost săpată pentru
îngroparea cadavrelor descărcate la Târgu Frumos din ”primul tren al morții”.
O altă instituție culturală de valoare existentă în orașul Târgu Frumos este Biblioteca
Orășenească ”Universul Cunoașterii”.

Biblioteca a fost înființată în 1924, funcționând în cadrul cercului cultural ”Lumina”. În cadrul
bibliotecii pe lângă activitatea specifică de împrumut se mai desfășoară și activități precum
șezători literare, ateliere de lucru și creație, expoziții, lansări de carte, conferințe, serbări.
În prezent, biblioteca reprezintă un adevărat centru cultural multifuncțional, are un fond de
35.299 volume și se bucură de interes din partea comunității.
Pe lângă serviciile tradiționale, biblioteca întâmpină nevoile cetățenilor prin oferirea serviciilor
de consiliere juridică, cursuri IT, informări privind oferta locurilor de muncă.
Începând cu anul 2006, în cadrul bibliotecii funcționează o secție specială pentru persoanele cu
deficiențe de vedere, prin prisma faptului că în oraș există Liceul Moldova. De asemenea, în
cadrul acesteia își desfășoară activitatea permanent Cercul micilor șahiști și Cercul Femina.
În ceea ce privește infrastructura și dotările bibliotecii, aceste sunt prezentate în tabelul de mai
jos:
Tabel 60. Infrastructura și dotările bibliotecii orășenești
Indicatori biblioteci
Nr. De biblioteci orășenești

2009
1

2010
1

2011
1

2012
1

Nr. D volume

35220

35784

35296

35299

Nr. De volume nou intrate

1133

1190

528

3

5

4

4

4

461

537

574

375

Nr. de vizite

26376

26128

29355

29717

Nr. De cărți și reviste eliberate

73470

64590

65814

60959

Nr. De cititori activi

1150

1544

1221

1198

Personal angajat
Nr. De abonați
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Alte dotări existente

8 calculatoare,
2 imprimante alb-negru,
1 imprimanta color, 1
laptop, 1 scaner,
1 videoproiector,
1 aparat foto,1 flipchart.
Sursa: Biblioteca Orășenească Târgu Frumos

Numărul volumelor existente în 2012 a fost de 35.299, în creștere față de 2009. Se observă o
diferență foarte mare între numărul volumelor intrate în 2012 și numărul volumelor intrate în
2009. În timp ce în 2012 au intrat doar 3 volume noi, în 2009 au intrat 1133.
Numărul abonaților a fost în 2012 de 375 de persoane, cu 18,66% mai puțini față de 2009.
Numărul de vizite a fost în 2012 de 29.717, cu 12,67% mai multe față de 2009.
Numărul de cărți și reviste eliberate a fot în 2012 de 60.959, cu 17,03% mai puține față de 2009.
Numărul cititorilor activi a fost în 2012 de 1198, cu 4,17% mai mulți față de 2009.
Ca și dotări, biblioteca este utilată cu 8 calculatoare, 2 imprimante alb-negru, 1 imprimantă
color, 1 laptop, 1 scanner, 1 videoproiector, 1 aparat foto și 1 flipchart
Numărul total al bibliotecilor din oraș, era în 2012 de 7 ( biblioteca orășenească+bibliotecile
școlare. Acestea dețin aproximativ 104.054 volume și au eliberat 50.002 dintre acestea în 2012.
Tabel 61. Infrastructura bibliotecilor din Târgu Frumos
Denumire
2009
2010
2011
2012
Biblioteci - total (nr)
8
8
7
6
Biblioteci publice (nr)
1
1
1
1
Volume existente în biblioteci
122683 104054
(nr.)
Cititori activi la biblioteci (nr)
3742
3789
Volume eliberate (nr)
93136
50002
Personalul angajat din biblioteci (nr)
4
4
Sursă: Primăria Târgu Frumos
Orașul Târgu Frumos este cunoscut și prin prisma personalităților care s-au născut sau au trecut
pe aici, cum ar fi: Domnitorul Ștefan cel Mare, Domnitorul Moldovei Petru Rareș, Cronicarul Ion
Neculce, scriitorul Vasile Alecsandri care în vechiul Rateş (han) s-a întâlnit cu Paulina
Lukasiewicz, viitoarea Paulina Alecsandri, Pedagogul Petru Poni, avocatul și profesorul Grigore
Trancu-Iași, scriitorul Constantin Munteanu, scriitorul Emilian Marcu, scriitorul Lucian Merișca.
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7.2 Sport

În orașul Târgu Frumos sunt 6 terenuri de sport ce aparțin școlilor, 6 săli de sport și un stadion
dedicat echipei de fotbal a orașului. Stadionul are un număr de 2000 de locuri.
Orașul este cunoscut mai ales prin practicarea sporturilor fotbal, handbal și karate. De
asemenea, în cadrul competițiilor naționale s-au obținut premii importante și la Scrabble.
În ceea ce privește fotbalul, în Târgu Frumos își desfășoară activitatea Asociația Sportivă
”Viitorul”. Aceasta a fost înființată în 2002, în timp ce echipa de fotbal a fost înființată în anul
2000 sub culorile galben-negru.
Echipa de fotbal este împărțită în două: echipa de seniori și echipa de juniori.
Printre competițiile la care au participat și participă cele două echipe se numără: Liga a IV-a
Juniori Est, Liga a IV-a Seniori, Cupa României, Liga a IV-a juniori Vest.
Echipa de seniori Viitorul Târgu Frumos a încheiat anul 2013 ca și lider în a patra ligă, clasânduse pe primul loc cu 3 puncte avantaj față de competitori.
În domeniul sportului, orașul se face cunoscut și prin performanțele elevilor de la Școala
Gimnazială ”Garabet Ibrăileanu”. În cadrul acesteia sunt organizate echipe de fotbal și handbal.
Rezultatele obținute de elevi sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel 62. Rezultate obținute în competițiile sportive
Denumire
Rezultat
Cupa ”Hora Satului”, cl. V-VIII, handbal fete
Locul I
Olimpiada sportului școlar cl. V-VIII, fotbal
Locul I
băieți
Cupa ”Petru Poni”, cl. V-VIII, fotbal băieți
Locul II
Cupa de handbal Onești, handbal băieți
Locul II
Sursă: Prelucrarea consultantului

Specialiștii jocurilor de cuvinte de la C.S. Argus Târgu Frumos au participat în 2013 la etapa a
treia a Campionatului Național de Scrabble, atât la categoria de seniori, cât și la cea de tineret.
Concursul s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile în Piatra Neamț. Membrii Clubului Argus din Târgu
Frumos au câștigat numeroase premii, printre care și locul III în cadrul celui de-al doilea
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Campionat Național, de la Botoșani. De asemenea, jucătorii de la Clubul Sportiv Argus au
înregistrat rezultate notabile la categoriile de tineret (prichindei, cadeți și juniori).
În anul 2013, rezultate foarte bune au fost obținute și de C.S. ENPI Iași. După 10 ani de la ultima
adjudecare a celui mai râvnit trofeu din Karateul Tradițional românesc, Cupa României a fost
readusă la Iași de CS ENPI. Sportivii de la secția Târgu Frumos au avut o contribuție
semnificativă la câștigarea acestui titlu.
În ceea ce privește viața culturală din oraș, cetățenii consideră că:
Figura 19. Viața culturală și recreere
Diversitatea vieţii culturale din oraș

6,9 8,6

Numărul de cinematografe din oraș

28,5

Numărul de cărţi puse la dispoziţie de Biblioteca 4,6
1,7 4,0
din oraș

21,2

29,3

1,7

Numărul de restaurante/cluburi din oraș 1,7 5,7

Numărul de terenuri şi săli de sport din oraș ,6 12,1
Performanţele sportive ale orașlui 3,5 12,9

Foarte nemulțumit
Mulțumit

Nemulțumit
Foarte mulțumit

16,6

5,2

4,06,3

20,2 2,1
11,4
55,2

60,9

Numărul de magazine, supermarketuri, mall-uri
3,4
2,3
5,7
din oraș
Numărul de locuri de joacă amenajate din oraș 2,9 14,9

50,6

23,6

22,4

62,6

17,2
15,2

23,6 2,3
52,3

14,4

9,2 6,3

42,0
34,5

7,5

7,5
4,7

20,7
29,2

Nici mulțumit, nici nemulțumit
Nu mă pot pronunța

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL
54,6% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de diversitatea vieții culturale din
oraș.
49,7% dintre respondenți sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de numărul de cinematografe
din oraș.
34,5% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul de cărți puse la
dispoziție de biblioteca orășenească. 55,2% nu se pot pronunța cu privire la acest aspect
83,3% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul de restaurante/cluburi
din oraș.
86,2% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți cu privire la numărul de magazine,
supermarket-uri din oraș.
61,5% dintre respondenți sunt mulțumiți cu privire la numărul de locuri de joacă amenajate din
oraș.
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49,5% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de numărul de terenuri și săli de
sport din oraș.
39,2% dintre respondenți sunt mulțumiți de performanțele sportive ale orașului, 29,2% nu se
pot pronunța cu privire la acest aspect.
7.3. Nevoi – cultură și sport
 Biblioteca Orășenească






construirea unei clădiri adecvate pentru funcționarea bibliotecii;
dotarea cu mobilier nou;
dotarea sălii de internet cu echipamente IT noi;
înnoirea și suplimentarea fondului de carte;
dotarea sălilor de carte cu videoproiectoare.

 Casa de Cultura




reabilitarea și extinderea Casei de Cultură;
amenajarea unui cinema în cadrul Casei de Cultură;
înființarea și dotarea unor cercuri în cadrul Casei de Cultură.

 Monumente







reamenajarea zonei Gării;
valorificarea și amenajarea Casei Garabet Ibrăileanu;
amenajarea unei scene în aer liber;
amenajare teatru de vară;
restaurarea monumentului istoric Biserica ”Sfânta Parascheva”;
reabilitare biserică ”Sfântul Neculai”.

 Sport
 amenajarea unei baze sportive cu: piscină acoperită, teren de fotbal, teren de volei, teren
de tenis și patinoar.

SPORT

CULTURĂ










Tabel 63. Puncte tari, puncte slabe – cultură și sport
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
existența a 9 monumente de tip
 lipsa promovării potențialului
B pe plan local;
cultural local.
existența unei case de cultură;
existența unei biblioteci dotate
cu 9 calculatoare, 3 imprimante,
scanner, videoproiector, aparat
foto.
existența a 2 terenuri de sport;
 neamenajarea corespunzătoare a
existența a 6 săli de gimnastică;
sălilor/terenurilor de antrenament.
existența unui stadion;
existența Asociației Sportive
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”Viitorul” – 2 echipe de fotbal;
 rezultate excepționale la
competițiile de fotbal și
handbal.

VIII. SĂNĂTATE
8.1 Situația actuală din domeniul sanitar
Activitatea medico – sanitară reprezintă un factor important în cadrul comunității, prin aceasta
asigurându-se sănătatea populației Târgu Frumos. Înregistrarea acestor activități ajută la
cunoașterea resurselor medicale prezente în localitate și a modului în care acestea operează.
În orașul Târgu Frumos, serviciile de sănătate sunt oferite comunității de:











1 societate medicală civilă – proprietate privată;
2 societăți civile medicale de specialitate – proprietate privată;
2 cabinete medicale școlare – proprietate publică;
2 cabinete medicale de specialitate – proprietate privată;
10 cabinete stomatologice – proprietate privată;
10 cabinete medicale de familie – proprietate privată;
3 laboratoare medicale – proprietate privată;
2 laboratoare de tehnică dentară – proprietate privată;
1 cabinet medical alt tip – proprietate privată.
8 farmacii – proprietate privată.

Evoluția acestor unități sanitare este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel 64. Unități sanitare Târgu Frumos
Denumire
2009
Cabinete medicale școlare – propr. publica (nr)
2
Societate medicala civila - proprietate privata (nr)
Societatea civila medicala de specialitate – propr.
privata (nr)
Creșe – propr. publică (nr)
1
Cabinete medicale de specialitate –propr. privata (nr)
10
Cabinete stomatologice propr. privată (nr)
9
Laboratoare medicale –propr. privata -(nr)
1
Laboratoare de tehnica dentara – propr. privata -(nr)
Farmacii -propr. privata (nr)
1
Cabinete medicale de familie – propr. privata (nr)
10
Alte tipuri de cabinete medicale – propr. private (nr)

2010
2

2011
2

2012
2
1
2

1
2
9
2

1

1
2
10
3
2
8
10
1

2
10

9
3
2
3
10

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași

Resursele medicale cuprind și personalul medical. Efectivul de personal medical din orașul
Târgu Frumos la nivelul anului 2012 se prezintă astfel:


22 de medici, din care 12 medici de familie;
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14 medici stomatologi;
18 persoane – personal mediu sanitar (proprietate publică);
38 persoane – personal mediu sanitar ( proprietate privată);
14 farmaciști.
Tabel 65. Personal medical

2009

2010

2011

2012

Medici - proprietate privata - persoane

10

16

20

22

din total: Medici de familie - proprietate privată persoane
Stomatologi - proprietate privată - persoane

10

10

12

12

2012
față
de
2009
(%)
120,0
0
20,00

12

8

14

14

16,67

Farmaciști - proprietate privată - persoane
Personal mediu sanitar - proprietate publicăpersoane
Personal sanitar mediu - proprietate privata persoane

11
81

12
81

12
72

14
18

21

21

30

38

27,27
77,78
80,95

Denumire

Sursă: Direcția Județeană de Statistică Iași

Numărul medicilor era în 2012 de 22, cu 120% mai mare față de 2009.
Numărul medicilor de familie era în 2012 de 12, cu 20% mai mare față de 2009.
Numărul medicilor stomatologi era în 2012 de 14, cu 16,67% mai mare față de2009.
În ceea ce privește personalul mediu sanitar ( proprietate publică), acesta înregistrează un trend
descendent. Numărul acestora este cu 77,78% mai mic în 2012 față de 2009. Principalul motiv
este sistarea funcționării spitalului din Târgu Frumos.
Personalul sanitar mediu (proprietate privată) înregistrează un trend ascendent, cu 80,95% mai
mulți în 2012 față de 2009.
Numărul de medici ce revin la cei 10.475 de locuitori este de 22, ceea ce înseamnă că la 1000 de
locuitori revin 2 medici.
Numărul medicilor stomatologi ce revin la cei 10.475 de locuitori este de 14, ceea ce înseamnă că
la 1000 de locuitori revin 1,34 medici.
Numărul de persoane ce revin unui cadru medical se prezintă astfel:


un medic la 476 persoane;



un medic stomatolog la 748 persoane.

În orașul Târgu Frumos își desfășoară activitate și o creșă ce are o capacitate de 60 de paturi.
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Spitalul din orașul Târgu Frumos a fost închis în anul 2011 din cauza lipsei de fonduri. În
clădirea spitalului mai sunt funcționale Compartimentul de Primire Urgențe.
În ambulatorul fostului spital, medicii și-au deschis cabinete proprii. De asemenea, unul din
vechii medici mai folosește laboratorul de radiologie.
În orașul Târgu Frumos există și un laborator de analize medicale – SC Transmed Expert.
La începutul anului 2014, au început demersurile pentru redeschiderea Spitalului Orășenesc
Târgu Frumos ca secție a Spitalului de Urgență Pașcani. Se prefigurează ca redeschiderea
spitalului să aibă loc la începutul anului 2015, în cazul îndeplinirii tuturor condițiilor cerute.
În ceea ce privește serviciile de sănătate, cetățenii consideră că:
Figura 20. Servicii de sănătate

Profesionalismul cadrelor medicale din oraș 5,2

Numărul de cadre medicale din oraș

20,8

11,6

34,1

42,8

28,9

15,0

23,1

4,6 6,4

2,3 5,2

Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Nici mulțumit, nici nemulțumit

Mulțumit

Foarte mulțumit

Nu mă pot pronunța

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

33,5% dintre respondenți sunt mulțumiți de profesionalismul cadrelor medicale din oraș, în
timp ce 26% sunt nemulțumiți cu privire la acest aspect.
54,4% dintre respondenți sunt nemulțumiți de numărul de cadre medicale din oraș.
8.2. Nevoi – sănătate
În cadrul mesei rotunde desfășurate pe tema sănătate au fost semnalate următoarele nevoi:


înființare – asistență cu paturi în regim: spitalizare de zi, spitalizare continuă și
spitalizare de lungă durată;



redeschiderea și renovarea spitalului cu principalele secții: radiologie, pediatrie,
medicină internă și recuperare medicală;



amenajarea și dotarea circuitelor adaptate secțiilor ce vor fi deschise în cadrul spitalului;



modernizarea infrastructurii de lucru UPU ( schimbare uși, gresie, faianță, covor
antibacterian);
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reabilitarea spațiilor comune din cadrul Policlinicii cum ar fi: acoperișul, subsolul, casa
scării;



lipsa unui serviciu de îngrijire a bătrânilor la domiciliu – azil de bătrâni pentru
recuperare, asistență medicală post-spitalizare.
Tabel 66. Punte tari, puncte slabe –sănătate
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE

SĂNĂTATE

 existența a 10 cabinete medicale de
familie;
 existența a 10 cabinete stomatologice;
 existența a 8 farmacii;
 redeschiderea spitalului.

 lipsa fondurilor pentru investirea
în modernizarea spitalului.

IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
9.1 Situația actuală a serviciilor de asistență sociale
În orașul Târgu Frumos, principalul furnizor de servicii sociale este reprezentat de Primăria
orașului prin Serviciul de identificare, evaluare, informare și consiliere pentru persoanele și
familiile defavorizate din orașul Târgu Frumos.
Principalii beneficiari ai serviciilor sociale acordate de Primărie sunt:






copii aflați în situație de dificultate;
familii defavorizate;
persoane vârstnice vulnerabile;
persoane cu handicap (copii/adulți);
cetățenii orașului Târgu Frumos cărora li se asigură drepturile conform legislației în
vigoare.

Selectarea persoanelor ce beneficiază de servicii sociale, respectă principiul egalității de șanse și
tratament, iar selectarea se face fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenență etnică sau
naționalitate.
Selectarea beneficiarilor se face prin referiri/recomandări venite din partea unor instituții
publice sa private, cetățeni, prin identificarea acestora de către personalul angajat în cadrul
serviciului.
Serviciile sociale oferite sunt finanțate în principal de:
 bugetul de stat și transfer de la bugetul de stat;
 bugetul local.
În cadrul serviciului public local de asistență socială își desfășoară activitatea 2 asistenți sociali.
Activitățile desfășurate
1. Activitățile desfășurate se adresează copiilor aflați în situație de dificultate, familiilor
defavorizate, persoanelor vârstnice vulnerabile, persoanelor cu handicap și în același timp asigură
respectarea drepturilor cetățenilor conform legislației în vigoare:
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Implicarea colectivităţii locale în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de
soluţionare, la nivel local, a problemelor sociale care priveşte pe copii ( Legea nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizata, Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, actualizata, Legea 273/2004 privind
regimul juridic al adopţiei republicata);
Analizarea şi monitorizarea situaţiei copiilor de la nivelul comunităţii locale şi a modului
de respectare a drepturilor acestora, asigurarea centralizării datelor şi informaţiilor
relevante;
Prevenirea separării copilului de familia sa;
Identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii
pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
Elaborarea documentaţiei necesare pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi
acordarea acestor servicii şi/ sau prestaţii în condiţiile legii;
Asigurarea consilierii şi informării corecte a familiilor cu copii în întreţinere asupra
drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
Asigurarea şi urmărirea aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de
alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a
comportamentului delincvent;
Vizitarea periodică la domiciliu a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi
prestaţii;
Înaintarea unor propuneri primarului în cazul în care este necesară luarea unei măsuri
de protecţie specială, în condiţiile legii;
Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului şi a modului în care părinţii acestuia îşi exercită
drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură
de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
Colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în domeniul
protecţiei copilului şi transmiterea tuturor datelor şi informaţiilor solicitate din acest
domeniu;
Colaborarea cu alte organisme publice şi private autorizate care desfăşoară activitate în
domeniul protecţiei copilului;
Protejarea persoanelor şi familiilor care datorită unor motive de natură economică,
fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte
propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială;
Asigurarea dreptului la venitul minim garantat, ca formă de asistenţă socială prin
acordarea unui beneficiu social, lunar – Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
republicată/ actualizată;
Asigurarea unui ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii unor situaţii de
dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea
marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale - Ordonanţa
Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale actualizata;
Garantarea accesului efectiv, în mod deosebit al tinerilor, la drepturi elementare şi
fundamentale, dreptul la un loc de muncă, la o locuinţă, la asistenţă medicală, la educaţie,
precum şi instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării sociale şi
mobilizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea
şi combaterea marginalizării sociale;
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Instrumentarea dosarelor familiilor aflate în dificultate care pot beneficia pentru copiii
preşcolari şi de vârstă şcolară, care frecventează școala cu regularitate si nu repeta anul
școlar, de alocaţii pentru susținere – Legea 277/2010 actualizata ;
Acordarea unui ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, pentru sezonul rece, familiilor şi
persoanelor singure, cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze
naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 70/2011;
Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazată
pe prietenie, afecţiune şi întrajutorare morală şi materială a membrilor săi - Legea nr.
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicata;
Facilitarea dreptului la asistenţă socială a persoanelor vârstnice (Legea 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice republicata si actualizata, Ordonanţa
Guvernului nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale actualizata) care se găsesc în una
dintre următoarele situaţii:
o

Nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la
aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

o

Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza
resurselor proprii;

o

Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea
îngrijirii necesare;

o

Nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

o

Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio - medicale, datorită bolii ori
stării fizice sau psihice.

2. Asigurarea măsurilor de protecție specială și încadrarea în muncă a persoanelor ce pe care
mediu social neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale le împiedică total sau le
limitează accesul cu șanse egale la viața socială. în scopul integrării lor în societate – Legea nr.
448/2006 republicată:


Crearea unor condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii, pe cat posibil,
corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;



Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea unor servicii sociale centrate pe persoana cu
handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;



Asigurarea personalului de specialitate angajat în sistemul de protecţie a persoanelor cu
handicap în raport cu tipurile de servicii sociale;



Implicarea în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap a
familiei acesteia;



Asigurarea instruirii în problematica specifică a persoanei cu handicap a personalului
care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap,
inclusiv a asistenţilor personali şi a asistenţilor personali profesionişti, dupa caz;



Dezvoltarea şi să sprijinirea unor programe de colaborare între părinţi şi specialişti în
domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice
ori private;
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Înfiinţarea şi susţinerea unui sistem bazat pe managementul de caz în protecţia
persoanei cu handicap;



Încurajarea şi susţinerea unor activităţi de voluntariat;



Asigurarea asistenţei şi îngrijirii socio-medicale la domiciliul persoanei cu handicap,
după caz.

3. Asigurarea dreptului la alocație de stat a copiilor preșcolari și a copiilor cu vârsta cuprinsă
între 16-18 ani, care nu mai frecventează școala prin instrumentarea dosarelor și depunerea
acestora la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială – Legea nr. 61/1993privind acordarea
alocației de stat republicată și actualizată.
4. Asigurarea dreptului la indemnizație/stimulent pentru creșterea copilului prin instrumentarea
dosarelor și depunerea acestora la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială - Ordonanță de
Urgență a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea
copiilor.
5. Servicii de consiliere – asistenții sociali își propun ca atât persoanele care se confruntă cu o
situație dificilă, cât și familiile acestora să beneficieze de suport emoțional, sprijin și încurajare
în vederea depășirii situației de criză.
Consilierea socială o realizăm prin identificarea nevoilor persoanei asistate si a familiei
acesteia, prin identificarea cauzelor care au condus la situația de criza, identificarea resurselor
personale ale beneficiarului si familiei sale, prin găsirea soluțiilor si implementarea acestora,
prin implicarea atât a specialiștilor din cadrul serviciului social cat si a persoanei asistate si a
familiei sale şi urmărim:








asigurarea unui suport social;
întărirea imaginii de sine;
dobândirea respectului atât fata de sine cat si fata de semeni;
recunoașterea valorii si autonomiei personale;
o mai buna integrarea în grup;
reducerea situației de risc/dificultate;
îmbunătățirea calității mediului de viață.
Tabel 67. Categorii de beneficiari ai asistenței sociale
Denumire

Vârstnici
Persoane cu dizabilități fizice
şi mintale
Persoane/ familii sărace

2010

2011

2012

400

500

480

450

2012 față de
2009 (%)
12,50

293

306

280

291

-0,68

980

450

400

-57,89

2009

950

Sursă: Departamentul de asistență socială, Primăria Târgu Frumos

Numărul vârstnicilor, beneficiari de servicii sociale, a fost în 2012 de 450, cu 12,50% mai mulți
față de 2009.
Numărul persoanelor cu dizabilități fizice și mintale, beneficiare de servicii sociale, a fot în 2012
de 291, cu 0,68% mai puțin față de 2009.
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Numărul persoanelor/familiilor sărace, beneficiare de servicii sociale, a fost în 2012 de 400, cu
57,89% mai puțin față de 2009.

Tipurile de servicii sociale acordate se împart astfel:
a. Informare/consiliere pentru beneficiarii de prestații sociale:
 ajutor social – 70 cazuri;
 ajutor pentru încălzirea locuinței OUG 70/2011 – 500 cazuri;
 alocații de stat – 190 cazuri;
 indemnizație creștere copil – 60 cazuri;
 stimulent creștere copil – 15 cazuri;
 alocație pentru susținerea familiei – 150 cazuri;
 ajutoare de urgență – 600 cazuri;
 burse școlare (motive medicale, burse de merit, burse orfani, burse de navetă,
bursă ”Bani de liceu”) – 100 cazuri;
 indemnizații acordate persoanelor cu handicap – 50 cazuri;
 indemnizație acordată persoanelor infectate HIV/SIDA – 2 cazuri;
 asistenți personali ( pentru minori și adulți) – 10 (5 copii).
b. Instrumentare cazuri sociale:
 mame singure, aflate la primul copil – 5 cazuri;
 prevenire abandon – 5 cazuri;
 plasament familial – 20 cazuri;
 plasamente copii la asistenți maternali – 5 cazuri;
 copii ocrotiți în sistem rezidențial – 16 cazuri;
 minori care au săvârșit fapte penale – 30 cazuri;
 persoane adulte aflate în dificultate – 100 cazuri;
 familii în divorț - 35 cazuri;
 persoane condamnate la executarea unei pedepse privative de libertate – 20
cazuri;
 persoane diagnosticate cu handicap – 350 cazuri;
 persoane cu tulburări psihice – 50 cazuri;
 monitorizare familii cu mulți copii – 2 cazuri;
 persoane de vârsta a treia -100 cazuri.
9.2 Proiecte în faza de implementare – asistență socială
În data de 17.10.2013 a fost semnat contratul de finanțare europeană Nr. 3882, beneficiar fiind
UAT Orașul Târgu Frumos. Proiectul face parte din Programul POR 2007-2013, Axa prioritară 3
– Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 – Reabilitarea /
modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
Proiectul are în vedere înființarea unui centru social multifuncțional în orașul Târgu Frumos.
Valoarea totală a proiectului se ridică la 3.725.761,72 lei. Proiectul va fi finalizat până în luna
februarie 2015.
În cadrul centrului social mult funcțional vor fi oferite următoarele tipuri de servicii sociale:
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identificarea, evaluarea, informarea și consilierea persoanelor și familiilor defavorizate
din orașul Târgu Frumos – asigurate de către serviciul specializat al Primăriei orașului;
consiliere și sprijin pentru copii cu dizabilități și familiile lor . Serviciul va fi furnizat de
Fundația Star of Hope;
consiliere și sprijin pentru copii cu risc de abandon și familii aflate în dificultate.
Serviciul va avea în vedere, în special, populația rromă. Furnizorul acestui serviciu va fi
Fundația Bethany;
promovarea și consilierea privind drepturile copilului; furnizor – Asociația Salvați Copiii;
asistență psiho-socială, socio-medicală și recuperare socio-școlară și suport pentru copiii
exploatați; furnizor – Asociația Salvați Copiii;
consilierea și reabilitarea psiho-socială pentru copilul abuzat, traficat; furnizor –
Asociația Salvați Copiii;
îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora; furnizor –
Fundația ”Ancora Salvării”.

9.3 Nevoi identificate privind domeniul asistenței sociale
Condițiile actuale de trai au condus la schimbări atât în scara valorilor sociale, cât și la o plajă
largă de situații care accentuează fenomenele sociale nocive (abandon, analfabetism, abuz, trafic
persoane, marginalizare sociala, agresivitate, sarcini la vârste mici, consum de droguri si alcool,
infracționalitate juvenila).
Probleme strategice cu implicații la nivelul domeniului asistenței sociale:
1. Lipsa personalului la nivelul administrației publice locale pentru asigurarea serviciilor
sociale - 2 asistenți sociali.
2. Protecția copilului:
 copii dezinstituționalizați și tineri ce părăsesc sistemul de protecție al copilului;
 abandon familial – sarcini precoce, plecare masivă a părinților în străinătate;
 abandon școlar – lipsa resurselor materiale/financiare, lipsa locurilor de muncă;
 delicvență juvenilă;
 copii victime ale violenței familiale, traficului de ființe umane;
 lipsa actelor de identitate;
3. Problema persoanelor adulte aflate în dificultate, marginalizate social sau cu risc de
marginalizare:
 problema sărăciei extreme ( familii ce locuiesc în condiții improprii, fără acte);
 persoane vârstnice;
 persoane cu handicap;
 persoane victime ale violenței în familie;
 persoane dependente de alcool.
4. Lipsa locuințelor sociale.
5. Lipsa implicării comunității.
În cadrul mesei rotunde desfășurate pe tema asistența socială au fost semnalate următoarele
nevoi:


protejarea persoanelor în vârstă – găsirea unei modalități de acordare de sprijin la
domiciliu;
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integrarea copiilor defavorizați, cu dizabilități în societate;
lipsa unor ateliere de lucru unde copii din comunitate, împreună cu cei din centre să
poată derula activități de creație – motivaționale;
lipsa școlilor de vară, taberelor organizate pentru copiii cu rezultate bune la învățătură;
crearea unei conexiuni între generații – integrarea bătrânilor în societate modernă;
asistarea socială a familiilor numeroase, a bătrânilor cu venituri mici;
lipsa unor programe de sprijinire a tinerilor ce pleacă din centre sau asistați sociali în
integrarea pe piața muncii;
lipsa unui centru de noapte unde să fie adăpostite persoanele fără locuință și persoanele
afectate de calamități;
reabilitarea Complexului de Servicii Sociale Târgu Frumos;
lipsa unui centru pentru copiii care sunt victime ale abuzurilor în familie – sistem de
urgență ( 10 locuri);
lipsa unui centru de inițiere în cultura antreprenorială și consiliere în carieră pentru
tineri de etnie rromă.

În ceea ce privește serviciile de asistență socială, populația din Târgu Frumos și-a exprimat
următoarele păreri:
Figura 21. Aspecte de natură socială

Activitatea instituţiilor de asistenţă socială 5,25,8

Numărul de copii din oraș, care au parintii plecati la
muncă în străinătate

7,5

Uşurinţa în găsirea unui loc de muncă în oraș

23,3

22,5

12,1 2,9

63,0

Nivelul salariilor oferite de către angajatorii din oraș

4,1

60,1

50,6

45,7

29,5

29,5

3,5
,6
2,3

2,34,6

Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Nici mulțumit, nici nemulțumit

Mulțumit

Foarte mulțumit

Nu mă pot pronunța

Sursă: Studiu de piață SC Fast Training Consulting SRL

27,4% dintre respondenți sunt mulțumiți de activitatea instituțiilor de asistență socială, în timp
ce 11% sunt nemulțumiți de acestea. 50,6%nu se pot pronunța cu privire la acest aspect.
30% dintre respondenți sunt nemulțumiți cu privire la numărul de copii din oraș, care au
părinții plecați la muncă în străinătate. 45,7% dintre aceștia nu se pot exprima cu privire la acest
aspect.
92,5% dintre respondenți consideră că în orașul Târgu Frumos nu este ușor să-ți găsești un loc
de muncă, aceștia sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acest aspect.
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ASISTENȚĂ
SOCIALĂ

89,6% dintre respondenți sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de nivelul salariilor oferite de
angajatorii din orașul Târgu Frumos.
Tabel 68. Punte tari, puncte slabe –asistență socială
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 furnizorii de asistență socială
 lipsa locuințelor sociale;
furnizează atât consiliere, cât și
 lipsa implicării comunității.
instrumentează cazuri sociale;
 scăderea numărului de beneficiari ai
serviciilor de asistență socială;
 semnarea unui proiect de finanțate
europeană în vederea construirii unui
centru multifuncțional.

X. PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL

10.1 Calitatea aerului
În cadrul județului Iași, monitorizarea calității aerului se face numai prin intermediul rețelei
locale de monitorizare a calității aerului din aglomerarea Iași.
Astfel, calitatea aerului înconjurător este caracterizată prin datele provenite din rețeaua locală
administrată de APM Iași. Rețeaua de monitorizare este formată din 6 stații automate de
monitorizare.
La nivelul orașului Târgu Frumos, nu există o stație de monitorizare a calității aerului. Ca surse
emitente de emisie în aer se remarcă:




fermele de animale din vecinătate – pot emite CH4, NH3, CO, SO2, pulberi, NOx din
procesele metabolice și din arderi;
Stația de betoane din vecinătate poate emite pulberi;
Circulația de pe drumul european și drumurile comunale și de exploatare.

Toate activităţile generatoare de emisii funcţionează în baza autorizaţiilor de mediu sau a
autorizaţiilor integrate de mediu şi au impuse planuri de monitorizare pentru emisii, în scopul
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controlului acestora. Conform datelor APM Iaşi, nu s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor de
emisie la aceste unităţi în anul 2012.
Tabel 69. Poluări accidentale. Accidente majore de mediu - orașul Târgu Frumos
EPISOD POLUARE
Data/ora
raportării
01.09.201
12
7.45

Localizare

Extravil
an
Tg.
Frumos

Perioadă
de
producere

31.08.20
12
15.19

Facto
r de
medi
u
afect
at

Aer

Poluator

Incendiu
cu autor
necunosc
ut

Emitent
avertiza
re

Substanță
poluantă

Cauza/
efecte

Noxe
specifice
fenomenu
lui de
incendiu

Neidentifi
cat

ISUJ
Iași

Măsuri

Stinger
ea
focarul
ui

Sursa: APM Iași – Raport privind starea mediului în județul Iași, anul 2012

Principalele surse responsabile de depășirea normelor privind protecția sănătății sunt:





transportul rutier;
numărul mare de șantiere de construcții deschise în 2012 și lucrări de instalații
subterane;
arderile rezidențiale și din industria energetică;
sursele fixe de emisie aferente agenților economici din zonă ( ex. Tg. Frumos – industria
alimentară, Ferma Tg. Frumos).

10.2 Calitatea apei
Județul Iași este amplasat – din punct de vedere geografic – pe trei bazine hidrografice, bazinul
Prut, bazinul Bârlad și Bazinul Siret.
Tabel 70. Resursele de apă potențiale și tehnic utilizabile în județul Iași (anul 2012)
Categoria de resurse (râuri interioare +
BH1 Prut
BH Siret
Total Județ
subteran)

(mii m3)

(mii m3)

(mii m3)

1.670.000

195.000

1.865.000

Existentă potrivit gradului de amenajare a BH

435.000

-

435.000

Cerința de apă pentru captările în funcțiune

69.210

-

69.210

Teoretică

Sursa: Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, Administrația Bazinală de Apă Siret

1

BH – Bazin Hidrografic
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Cartograma celor 14 bazine hidrografice de pe teritoriul jud. Iași

În privința volumelor anuale de apă prelevate, situația este următoarea:
Tabel 71. Resurse prelevabile de apă în județul Iași
Resurse de suprafaţă
Resurse subterane
Teoretice

Tehnic folosibile

Teoretice

Tehnic folosibile

Milioane m3/an

Milioane m3 /an

Milioane m3 /an

Milioane m3 /an

882

95

127,6

75

Sursa: Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, Administrația Bazinală de Apă Siret

În 2012, lungimea totală simplă a rețelei de distribuție centralizată a apei potabile era de 1760,6
km. Volumul total distribuit de rețea este 26,71 milioane mc.
Tabel 72. Extinderea dotării cu instalații de apă potabilă în județul Iași
Localități existente
Municipii și

Comune și

orașe

sate

5

428

Localități cu instalații de alimentare cu apă potabilă
Total

Municipii și

%

orașe
433

5

Comune și

%

sate
100

167

39

Sursa: Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, Administrația Bazinală de Apă Siret

În județul Iași funcționează un număr de 19 Stații de Epurare a apelor uzate aflate în
administrația S.C. APAVITAL S.A. Iași și S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani. Dintre acestea
5 stații sunt stații urbane (Iași, Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei și Pașcani). Eficiența
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acestor stații este de regulă deficitară, o mare parte din apa uzată colectată în mediul
urban fiind evacuată în emisari fără epurată conform cerințelor legale.
Volumul total al apelor uzate a fost în 2012 de 8366 mii mc. Dintre acestea pentru orașul
Târgu Frumos sunt disponibile următoarele date:
Tabel 73. Ape uzate

Localitate
Tg. Frumos

Ape uzate
menajere (%)
16

Ape uzate pluviale
(%)
68

Ape uzate
industriale (%)
16

10.3. Utilizarea terenurilor
Solul este o resursă naturală vitală care regenerează mediul înconjurător și răspunde unei game
largi de presiuni exercitate asupra sa.
Din punct de vedere a calității solului pe terenurile agricole, predomină clasa III de calitate, cu o
pondere de 43,%, din totalul suprafeței agricole, urmată de clasa IV (28,8%) și clasa II (23%).
Pentru clasa V – terenuri cu limitări severe care reduc gama culturilor agricole sau necesită
măsuri sau lucrări speciale de conservare sau ameliorare a resurse de sol – procentul este de
4,4%.

Tabel 74. Încadrarea solurilor pe clase și tipuri în județ
Clasa I
Clasa II
Clasa III
Clasa IV
Folosință
ha
%
ha
%
ha
%
ha
%
total
total
total
total
Arabil
1392 0,56 76950 30,93 126758 50,96 37074
14,91
Păș+Fn
149
0,14 4770
4,56
28123
26,63 62962
60,15
Vii
8
0,06 3015
22,26 5741
41,87 3923
28,96
Livezi
5
0,06 1.432 16,04 2452
27,51 4486
50,26
Total
1554 0,41 86167 22,92 163074 43,39 108428 28,85

Clasa V
ha
%
total
6.578 2,64
8665
8,28
858
6,33
550
6,16
16651 4,43

Sursa: Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) Iași
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Conform figurii de mai sus în zona Târgu Frumos sunt soluri brune fertile, prielnice pentru
agricultură.
10.4 Managementul deșeurilor
Gestionarea deșeurilor
Deșeurile cuprind totalitatea deșeurilor generate în mediul urban și rural din gospodării,
instituții comerciale, agenți economici, deșeuri stradale colectate din spații publice, străzi,
parcuri, deșeuri din construcții - demolări generate în gospodăriși colectate de operatorii de
salubritate, și nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești.
Gestionarea deșeurilor presupune colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea acestora,
inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri după închidere. Responsabilitatea acesta revine
instituțiilor publice locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciilor desalubrizare
către un operator economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, transportul, valorificarea și
eliminarea finală a deșeurilor.
În cadrul orașului Târgu Frumos deșeurile sunt gestionate de firma SC TERMOSERV Tg Frumos
SA, organizată ca serviciu public în subordinea primăriei.
Tabel 75. Evoluția gradului de acoperire cu servicii de salubritate în anul 2012
Populația deservită (%)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
46,1
46,5
68,83
88,39
8,39
90,97
Urban
94
95
96
98
98
98
99
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2,5

3,23

44,38

79,75

79,75

83,94

Sursa: Ancheta statistică a generării și gestionării deșeurilor și operatorii de salubritate

Generarea deșeurilor
Din datele raportate de operatorii de salubritate privind categoriile și tipurile de deșeuri
colectate rezultă că în județul Iași, pot fi estimați următorii indici de generare a deșeurilor:
- 398 kg/loc/an – pentru mediul urban;
- 152 kg/loc/an – pentru mediu rural.
În anul 2012, eliminarea deșeurilor municipale din județul Iași s-a realizat (până în luna iulie)
atât în depozitul neconform Tg. Frumos – Adâncata cât și în singurul depozit conform din județ,
Țuțora. Începând cu a doua jumătate a anului 2012, eliminarea deșeurilor municipale s-a
efectuat numai în depozitul conform Țuțora.
În ceea ce privește deșeurile colectate ponderile au fost următoarele:





deșeuri menajere și asimilabile – 62%;
o 94%deșeuri menajere de la populație;
o 6% deșeuri menajere de la agenți economici.
deșeuri din servicii municipale – 2%;
deșeuri din construcții/demolări – 36%.

Compoziția deșeurilor menajere este reprezentată în graficul de mai jos:

Figura 22. Compoziția deșeurilor menajere
2,81
12,45

7,2

1,81

7,97
4,15

16,59

48,02

Hârtie/carton
Textile

Sticlă
Biodegradabile

Metale
Inerte

Materiale plastice
Altele

Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești
În județul Iași există 19 Stații de Epurare administrate de doi operatori autorizați, S.C. APAVITAL
S.A. Iași și S.C. PREST SERV APA S.A. Pașcani :
-

5 stații urbane (Iași, Tg. Frumos, Hârlău, Podu Iloaiei și Pașcani);
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14 stații rurale (Belcești, Cotnari, Dagâța, Gorban, Hălăucești, Ipatele, Lețcani, Miroslava,

-

Moșna, Prisăcani, Răducăneni, Tansa, Țibănești și Vlădeni).
Tabel 76. Nămoluri generate în Stațiile de Epurare Orășenești în județul Iași
Anul
2008
2009
2010
2011
2012
Cantitatea de nămol (tone
substanță uscată)

6178

5533

4110

4165

4692

Proiecte desfășurate
În vederea eficientizării gestionării deșeurilor, primăria Târgu Frumos este implicat în proiectul
transfrontalier ”Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din
Republica Moldova, România și Ucraina”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul
Operațional Comun RO-UA-RM 2007-2013. Acestea are o perioadă de 24 de luni, iar scopul este
dezvoltarea unor soluții pe termen lung la problemele de mediu cu care se confruntă zonele de
frontieră, prin îmbunătățirea sistemelor de gestionare a deșeurilor solide municipale din raionul
Fălești( Republica Moldova), județul Iași România și raionul Novoselitsa (Ucraina).
Obiectivele acestui proiect sunt:








reducerea volumului de deșeuri solide de la depozitele de deșeuri în regiunile țintă ale
proiectului prin:
o promovarea colectării separate a deșeurilor solide în orașul Târgu Frumos (RO)
o asigurarea serviciilor de colectare separată ( sticlă, PET și Hârtie) și sistemele de
transportare sunt prevăzute la maximul admis a generatorilor de deșeurilor în
orașul Târgu Frumos (RO)
îmbunătățirea situației de mediu în regiunile țintă ale proiectului prin:
o asigurarea existenței capacităților necesare pentru a elimina deșeurile din orașul
Târgu Frumos (RO);
o reducerea presiunii asupra depozitelor de deșeuri;
o reducerea indicelui de descărcare ilegală;
o reducerea poluării mediului produsă din cauza gestionării necorespunzătoare a
dejecțiilor animalelor și deversarea ilegală a altor deșeuri;
creșterea nivelului de conștientizare și de informare a publicului cu privire la
gestionarea deșeurilor, în regiunile vizate de proiect, cu accent specific pe impactul
asupra sănătății umane și a mediului;
promovarea cooperării transfrontaliere între autoritățile publice, și prin implicarea lor
în activități și schimbul între ei de informații și experiență.

10.5 Riscuri de mediu
La nivelul județului Iași sunt de luat în considerare riscurile naturale, biologice, de incendiu și
sociale, potențial generatoare de situații de urgență.
 Riscuri naturale:
 inundații produse pe cursurile de apă din județ;
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riscuri seismice;
riscuri legate de fenomene meteorologice de excepție.
Riscuri tehnologice:
accidente, avarii, explozii, incendii la sediile operatorilor economici;
transportul rutier al materialelor periculoase; poluarea accidentală a apelor sau a
aerului.
 Riscurile biologice se referă la riscul declanșării unor epidemii/epizootii pornind în
principal, de la exploatațiile comerciale sau necomerciale de animale.






Organigramă – 16 zone cu risc potențial de inundații

În ceea ce privește părerea cetățenilor cu privire la poluarea din oraș, rezultatele sunt
următoarele:
Figura 23. Urbanism

Zgomotul din oraș

Nivelul de noxe datorat autovehiculelor

54,6

33,9

16,1

11,7

11,7 1,28,2

16,1

3,4 8,01,7

33,3

Foarte nemulțumit

Nemulțumit

Nici mulțumit, nici nemulțumit

Mulțumit

Foarte mulțumit

Nu mă pot pronunța

Sursă: Studiu de piață Sc Fast Training Consulting SRL

70,7% dintre respondenți susțin că sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de zgomotul din
oraș.
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MEDIU

45,6% sunt nemulțumiți cu privire la nivelul de noxe datorat autovehiculelor. 33,3% nu se pot
pronunța cu privire la acest aspect.
Tabel 77. Puncte tari, puncte slabe – protecția și conservarea mediului
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 nu s-au înregistrat depășiri ale
 volumul apelor uzate a fost de
normelor în vigoare privind calitatea
8366 mii mc;
aerului;
 zonă cu risc de inundații.
 existența unei stații de epurare a
apei;
 solul este prielnic agriculturii (
preponderent clasa III și II de
calitate);
 deșeurile sunt colectate în mod
selectiv; Închiderea depozitului
neconform de depozitare a
deșeurilor.
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XI. ORAȘUL TÂRGU FRUMOS ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI
JUDEȚEAN
Elaborarea strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Frumos are scopul de a evalua și de
valorifica oportunitățile economice și investiționale care să contribuie la realizarea obiectivelor
județene, regionale și naționale și la creșterea standardului de viață al locuitorilor.
Orașul Târgu Frumos își propune să își consolideze poziția din punct de vedere economic, să
atragă câți mai mulți investitori prin promovarea resurselor și să își reia poziția de centru
medical local.
Strategia de dezvoltare reprezintă atât un proces de prezentare, de planificare, cât și un produs
care promovează potențialul de dezvoltare și resursele locale ce pot fi puse la dispoziția
potențialilor investitori. Strategia are scopul de a analiza problemele legate de dezvoltare, de
viziunea pentru viitor, tendințele identificate, mobilizarea resurselor, de elaborarea și
coordonarea strategiilor sectoriale de dezvoltare, de propunere și elaborarea proiectelor.
Documentul are de asemenea, rolul de a orienta programele sectoriale ale instituțiilor și
organizațiilor locale, de a furniza informațiile necesare sectorului privat și de asigura
fundamentarea solicitărilor de finanțare pentru proiectele prioritare și de mare amploare ce nu
pot fi acoperite în totalitate de bugetul local.
11.1. Cadrul strategic general
Analiza cadrului strategic general se axează pe prezentarea principalelor obiective strategice
identificate în fiecare document analizat, prezentarea celor mai importante măsuri de punere în
aplicare a obiectivelor. Această prezentare este urmată de o secțiune de concluzii, recomandări
din perspectiva elaborării strategiei orașului Târgu Frumos și a direcției de dezvoltare a
acestuia.
11.2. Context internațional – cadrul strategic la nivel european – Strategia EUROPA 2020
EUROPA 2020 reprezintă strategia Uniunii Europene de creștere economică pentru următorii
10 ani. Documentul prezintă viziunea generală privind modul în care Uniunea Europeană
dorește să se dezvolte – un spațiu comun – o economie inteligentă – prin dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoaștere și inovare, durabilă – prin promovarea unei economii mai
eficiente mai ecologice și mai competitive și favorabilă incluziunii sociale – prin promovarea
unei economii cu un grad înalt de ocupare a forței de muncă care să asigure coeziunea socială și
teritorială.. Cele 3 priorități se sprijină reciproc și sunt în măsură să ajute statele membre UE să
obțină un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.
Cele 5 obiective principale ale documentului și țintele propuse sunt:



ocuparea forței de muncă - o rată de ocupare a populației cu vârsta între 20-64 ani de
75%;
cercetare și dezvoltare - investiții (publice și private) în cercetare și dezvoltare de 3%
din PIB-ul UE;

104

2013





STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

schimbări climatice și utilizarea durabilă a energiei - atingerea obiectivului
”20/20/20” în domeniul energiei și al schimbărilor climatice2;
educație - un nivel maxim de 10% al ratei părăsirii timpurii a școlii și un nivel minim de
40% al ratei de absolvire a unei forme de învățământ terțiar în rândul tinerilor cu vârsta
între 30-34 de ani;
lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale - reducerea cu 20 de milioane a
numărului de cetățeni europeni amenințați de sărăcie și excluziune socială.

Caracteristicile generale ale strategiei Europa 2020 sunt prezentate în tabelul de mai jos:






Tabel 78. Caracteristici – Europa 2020
4 priorități
5 obiective
7 inițiative
creșterea inteligentă  ocuparea forței de
 agendă digitală pentru Europa
muncă
creșterea durabilă
 Uniune a inovării
 creșterea, dezvoltarea
creșterea favorabilă
 Tineretul în mișcare
și inovarea
incluziunii
 Europă eficientă din punct de vedere
 schimbări climatice și
ieșirea din criză
al utilizării resurselor
energie
 politică industrială pentru era
 educație
globalizării
 sărăcie și excluziune
 agendă pentru noi competențe și noi
socială
locuri de muncă
 platformă europeană pentru
combaterea sărăciei
Instrumente
Roluri
o inițiative majore
o instituții și organisme europene
o folosirea instrumentelor existente
o statele membre ale UE
o monitorizarea proceselor
o societatea civilă

Specific, România și-a asumat următoarele ținte la nivel de strategie EUROPA 2020:


rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani – minimum 70%;



nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare ca % din PIB – 2 %;



reducerea emisiilor de CO2 cu 19%;



ponderea energiei din surse regenerabile să fie 24%;



eficiența energetică – realizarea unei economii de energie primară de cca. 10Mtep;



reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii – atingerea unui procent maxim de 11,3%;



creșterea ponderii populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară –
26,7%;



reducerea populației expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale cu 580.000
persoane.

2

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990; creșterea la 20% a
ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie și o creștere cu 20% a eficienței
energetice.
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Din perspectiva dezvoltării orașului Târgu Frumos, obiectivele care prezintă cel mai mare
interes sunt cele legate de dezvoltarea economică, educație, sărăcie și excluziune socială. Orașul
Târgu Frumos are un interes deosebit pentru dezvoltarea socială, reducerea excluziunii sociale
și a numărul celor care trăiesc în condiții de sărăcie și creșterea ratei de ocupare a forței de
muncă.
Un alt aspect foarte important pentru orașul Târgu Frumos în cadrul incluziunii sociale ține de
îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate. Pentru orașul Târgu Frumos una dintre priorități
este reprezentată de redeschiderea spitalului.
11.3. Context național – cadru strategic la nivel național – Strategia Națională pentru
Dezvoltare Durabilă a României – Orizont 2013-2020-2030
La nivel național, documentul cu caracter strategic este Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă a României, Orizontul de timp 2013-2014-2030. Acest document are în vedere atât
tematice abordate la nivel de Europa 2020, cât și domeniile de importanță majoră pentru
dezvoltarea țării. Obiectivul major al României pentru 2020 constă în atingerea nivelului mediu
actual al țărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Prioritățile tematice ale României sunt:
1.
2.
3.
4.

schimbări climatice și energie curată;
transport durabil(infrastructură);
producție și consum durabile (agricultură, servicii);
conservarea și gestionarea resurselor naturale (rețea de apă, canalizare,
managementul deșeurilor, prevenirea inundațiilor-îndiguiri);
5. sănătate publică;
6. incluziunea socială, demografia și migrația;
7. sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile;
8. educația și formarea profesională;
9. cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea;
10. dezvoltarea rurală, agricultură, silvicultură și pescuit.
La nivel de tematici au fost stabilite următoarele obiective pentru 2020:
1. Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a sistemului energetic
național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința intensității și eficienței
energetice.
2. Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței economice, sociale și de
mediu a transporturilor și realizarea unor progrese substanțiale în dezvoltarea
infrastructurii de transport.
3. Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului
dintre consumul de resurse și crearea de valoare adăugată și apropierea de indicii de
performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției.
4. Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la parametrii principali privind gestionarea
responsabilă a resurselor naționale.
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5. Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al stării de sănătate a
populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state membre UE; integrarea
aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale României.
6. Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și instituțional, a normelor și
standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de șanse și sprijinirea activă a
grupurilor defavorizate.
7. Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și resurselor disponibile în
România în slujba asistenței pentru dezvoltare, și alocarea în acest scop a circa 0,50%
din venitul național brut.
8. Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul educației și formării
profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural și pentru grupurile dezavantajate,
unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010.
9. Încadrarea cercetării românești în fluxul principal al evoluțiilor științifice și tehnologice
din UE; generalizarea activităților inovative; apariția unor centre de excelență cu impact
internațional.
10. Consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar și silvic concomitent cu
dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a
decalajelor și atingerea nivelului mediu actual de performanță al țărilor membre ale UE;
afirmarea României ca element de stabilitate a securității alimentare în Europa de SudEst.
Un alt document cu caracter strategic este Programul Național de Reformă, perioada 2011-2013.
Programul Național de Reformă a reprezentat un instrument intermediar de implementare a
unor măsuri conforme cu Europe 2020 la nivel național.
Programul a avut 4 priorități tematice și o prioritate teritorială:






dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene;
creșterea competitivității pe termen lung a economiei românești;
dezvoltarea și folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;
consolidarea unei capacități administrative eficiente;
promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate.

Tematicile cuprinse în PNR se suprapun în mare măsură pe direcțiile trasate la nivel european,
excepție fiind componenta de reformă a administrației publice. Din raportul de activitate din
luna septembrie reiese că România a îndeplinit în mare măsură acțiunile preconizate în zona
educației, cercetare, dezvoltare, inovare și îmbunătățirea mediului de afaceri. România a
întâmpinat însă dificultăți la capitolul creșterea eficienței administrației publice și utilizarea
informației și comunicațiilor pentru modernizarea administrației publice.
Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel 79. Ținte Europa 2020 - ținte atinse
Obiective Europa 2020
Ținta 2020
Ținte intermediare
1. Rata de ocupare a
populației cu vârsta de 2064 ani

70%

2013: 64,7%
2015: 66,2%
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2. Investiții în cercetare și
dezvoltare

2%

2013: 0,85% PIB

2012: 0,25% PIB

2015: 1,3% PIB

3. Energie și schimbări climatice (20/20/20)
Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră față de anul de
bază 1990

20%

Ponderea energiei din surse
regenerabile în consumul final
brut

24%

Creșterea eficienței energetice

19%

2013: 21,05%

2011: 49,54%

2015: 17,36%
2013 – 2014: 19,66%

2012: 20,79%

2015-2016: 20,59%
2013: 8 Mtep

2012: 16,6%

2015: 9 Mtep

(7,3 Mtep)

2013:14,8%

Trim. I/2013: 17,1%

4. Educație
Rata părăsirii timpurii a școlii

11,3%

2015: 13,8%
Rata populației cu vârsta de
30-34 ani absolventă a unei
forme de educație terțiară

26,7%

5. Promovarea incluziunii
sociale, în special prin
reducerea
sărăciei
–
reducerea cu cel puțin 20
milioane a numărului de
persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială

580 mii
persoane
raportat la
2008

2013: 20,2%

Trim. I/2013: 21,5%

2014: 22%
2013:
123
mii 2012:
164
mii
persoane raportat la persoane raportat la
2008
2008.
2015:
271
mii
persoane raportat la
2008

11.4. Context regional – cadru strategic la nivel regional – Strategia de Dezvoltare
Regională Nord - Est 2014 - 2020
Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Frumos respectă cerințele Strategiei de Dezvoltare
Regională 2014-2020 a Regiunii de Nord Est.
La nivel regional, prin amplasare și dotări infrastructurale, regiunea Moldovei îndeplinește un
rol strategic, de cooperare transfrontalieră cu Republica Moldova și Ucraina. Fapt vizibil și la
nivel de oraș Târgu Frumos prin participarea Primăriei ca partener în proiecte transfrontaliere.
Conform strategiei regionale prioritățile sunt:




îmbunătățirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientative către creșterea
ocupării, accesului la educație, instruire și sănătate, promovarea incluziunii sociale;
dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creșterea accesabilității,
conectivității și atractivității Regiunii Nord - Est;
sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale;
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optimizarea utilizării și protejarea resurselor și patrimoniului natural.

În corelație cu obiectivele tematice ale Strategiei Europa 2020, Regiunea de Nord – Est își
propune următoarele priorități:
Tabel 80. Priorități – Regiunea de Nord - Est
Obiective specifice
Măsuri
1. Creșterea ocupării în 1.1. Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe
rândul tinerilor și a piața muncii a tinerilor care nu sunt incluși
grupurilor
într-o formă de învățământ,
formare
vulnerabile.
profesională sau nu au un loc de muncă.
1.2. Acțiuni preventive și active de integrare
pe piața muncii (inclusiv personalizate)
pentru grupurile vulnerabile.

Prioritate
1.
Îmbunătățirea
capitalului
uman
prin aplicarea de
măsuri
orientate
către
creșterea
ocupării, accesului la
educație,instruire și
sănătate,promovarea
incluziunii sociale.
2.
Îmbunătățirea
accesului și a participării
la educație și instruire
de calitate.

2.1.Reducerea ratei de părăsire timpurie a
școlii, în special pentru tinerii din zonele
rurale și comunitățile defavorizate.
2.2.Îmbunățirea calității și eficienței
învățământului prin adaptarea ofertei
educaționale la cerințele pieței muncii.
2.3.Creșterea
accesului
la
formare
profesională continuă.
2.4.Crearea, modernizarea și extinderea
infrastructurii de educație.
3. Creșterea accesului la 3.1. Extinderea și diversificarea serviciilor
servicii de sănătate de de sănătate.
calitate.
4.
Promovarea 4.1.Extinderea,
diversificarea
și
incluziunii sociale prin îmbunătățirea
accesului
grupurilor
regenerarea
vulnerabile și comunităților izolate la
zonelor rurale și urbane servicii de sănătate, educație, sociale și de
aflate în declin.
locuire.

2. Dezvoltarea unei
infrastructuri
moderne care să
asigure
creșterea
accesibilității,
conectivității
și
atractivității
Regiunii Nord - Est.

1.
Creșterea
accesibilității,
conectivității
și
mobilității
prin
realizarea de investiții în
infrastructura
de
transport.

2.
Stimularea
atractivității
și
economiei locale prin
creșterea accesului la
infrastructură TIC de
calitate.
3. Sprijinirea unei 1. Sprijinirea inovării și
economii
competitivității mediului
competitive
și
a economic, promovarea
dezvoltării locale
rezultatelor obținute.
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1.1.
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare.
1.2.
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii feroviare.
1.3.
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii feroviare.
1.4. Dezvoltarea de sisteme de transport
durabile.
2.1.Extinderea
infrastructurii
de
broadband, în special în zonele rurale și
comunitățile izolate.
2.2.Dezvoltarea TIC prin crearea și
dezvoltarea de produse și servicii tip e„servicii”.
1.1. Dezvoltarea inovării și transferului de
know-how inclusiv prin crearea și
dezvoltare de clustere.
1.2. Sprijin pentru domenii competitive și
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Obiective specifice

Măsuri
sisteme
productive
integrate,inclusiv
pentru dezvoltarea de produse, servicii și
procese tehnologice noi, cu valoare
adăugată crescută, „verzi”.
2.
Impulsionarea 2.1.Sprijinirea cercetării publice și private,
sectorului de cercetare în vederea dezvoltării și fructificării
dezvoltare, în special a soluțiilor integrate.
celei aplicate.
3.
Îmbunătățirea 3.1.Sprijin pentru accesarea serviciilor
accesului firmelor la dedicate firmelor și tinerilor antreprenori.
servicii de afaceri de
calitate pentru firme.
4.
Sprijinirea 4.1. Dezvoltarea de rețele și platforme
exporturilor
și pentru sprijinirea exportatorilor locali.
competitivității
produselor locale la
export .
5. Sprijinirea dezvoltării 5.1. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în
zonelor urbane.
mediul urban, prin realizarea de investiții în
infrastructura locală.
6. Sprijinirea dezvoltării 6.1.Asigurarea condițiilor de dezvoltare în
zonelor rurale.
mediul rural, prin realizarea de investiții în
infrastructura locală.
6.2.Dezvoltarea de activități economice
alternative în
mediul
rural,
inclusiv
dezvoltarea
capacității antreprenoriale a tinerilor.
7.
Sprijinirea 7.1. Dezvoltarea infrastructurii de turism și
valorificării
de
agrement
aferentă,
promovarea
potențialului
turistic potențialului turistic.
existent.
4.
Optimizarea 1. Promovarea eficienței 1.1. Creșterea eficienței energetice a
utilizării
și energetice.
instituțiilor publice, gospodăriilor și
protejarea
firmelor.
resurselor
și 2. Protejarea mediului și 2.1.Investiții în crearea, reabilitarea,
patrimoniului
biodiversității
prin modernizarea și extinderea rețelei de apă
natural.
realizarea de investiții potabilă și canalizare, în sisteme de
specifice
aquisului management integrat a deșeurilor și
comunitar
și sistemele de management a riscurilor.
valorificarea
siturilor 2.2.Tratarea solurilor contaminate și/sau
naturale.
poluate.
2.3.Prezervarea biodiversității.

Conform tabelului de mai sus, la nivel regional rezultă că cadrul strategic este axat pe 4 direcții
majore. Având în vedere aceste aspecte, oportunitățile pentru orașul Târgu Frumos sunt legate
în principal de primele 3 axe.
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11.5. Context județean – Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020
Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020 are în vedere crearea unui mediu economic
dinamic și performant care să permită regenerarea și revigorarea sustenabilă a comunităților
locale și să le asigure un nivel de viață mai bun locuitorilor săi.
Strategia județeană se orientează pe următoarele dimensiuni sectoriale:





susținerea investițiilor integrate, care prin combinarea componentelor de
infrastructură cu cele destinate resurselor umane să conducă la atingerea maximului de
utilitate pentru comunitatea locală;
sprijinirea sectoarelor economice cu potențial competitiv;
susținerea sectoarelor economice și a domeniilor cu impact transversal și rol de
factori facilitatori ai dezvoltării.

În cadrul strategiei județene sunt propuse următoarele obiective strategice și măsuri:
Tabel 81. Obiective, măsuri, direcții de acțiune – județul Iași
Obiective strategice
Măsuri
Direcții de acțiune
1. Îmbunătățirea
1.1.
Îmbunătățirea Reabilitarea
și
modernizarea
infrastructurii,
accesibilității prin investiții în infrastructurii
de
drumuri
conectivității și
infrastructura rutieră
intrajudețene prioritare
accesibilității
Reabilitarea
și
modernizarea
infrastructurii
de
drumuri
județene și comunale
Întreținerea
elementelor
componente aferente drumurilor
județene
1.2. Dezvoltarea sistemelor de Dezvoltarea infrastructurii de
transport intermodal pentru transport intermodal
călători și marfă și asigurarea Dezvoltarea elementelor suport
spațiilor logistice intermodale
pentru îmbunătățirea sistemelor
de transport
1.3.
Modernizarea
și Extinderea
și
modernizarea
extinderea
infrastructurii infrastructurii edilitare de bază
edilitare și a mediului construit Promovarea și implementarea
soluțiilor de creștere a eficienței
energetice
Îmbunătățirea
infrastructurii
urbane
2.
Consolidarea 2.1. Sprijinirea mediului de Sprijinirea mediului de afaceri și a
economiei județului
afaceri
cu
prioritate în antreprenorialului
domeniile
economice Susținerea
dezvoltării ofertei
prioritare
turistice și de agrement din județ
2.2. Susținerea dezvoltării Sprijinirea asociativității pentru
domeniului agricol pe întreg producătorii agricoli
lanțul valoric
Îmbunătățirea
infrastructurii
tehnice a autorităților locale
Susținerea
creșterii
valorii
adăugate
pentru
producția
agricolă
Sprijinirea tinerilor din mediul
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Obiective strategice

Măsuri

Direcții de acțiune
rural

2.3. Promovarea susținută a
județului ca locație de afaceri,
la
nivel
național
și
internațional
3. Creșterea calității 3.1.
Susținerea
culturii,
vieții
și
protecția creativității și educației
mediului înconjurător
3.2. Dezvoltarea serviciilor
publice și creșterea accesului
populației la acestea

3.3. Creșterea calității mediului
natural de pe teritoriul
județului

Identificarea și atragerea de
investitori
Dezvoltarea structurilor de sprijin
și a serviciilor publice privind
mediul de afaceri
Promovarea și susținerea vieții
culturale și creative și a
patrimoniului județean
Susținerea educației și formării
Dezvoltarea serviciilor sociale
adaptate nevoilor cetățeanului
Susținerea serviciilor publice de
sănătate
Întărirea capacității administrative
a autorităților locale
Întărirea capacității de prevenire
și control a protecției mediului
Consolidarea
măsurilor
de
protecția mediului

11.6. Contextul relațiilor transfrontaliere
Referitor la relațiile transfrontaliere, județul Iași, respectiv orașul Târgu Frumos prezintă o serie
de avantaje datorate proximității față de Republica Moldova și Ucraina.
Documentul strategic care guvernează colaborarea între România și statele vecine, Republica
Moldova și Ucraina este programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova,
prin care cele 3 state au primit finanțări în perioada 2007-2013 prin intermediul Instrumentului
European de vecinătate și Parteneriat.
Prin intermediul acestui program, autoritățile locale, respectiv Primăria Orașului Târgu Frumos
au beneficiat de fonduri cu finanțare europeană.
În vederea eficientizării gestionării deșeurilor, primăria Târgu Frumos este implicat în proiectul
transfrontalier ”Îmbunătățirea transfrontalieră a gestionării deșeurilor municipale solide din
Republica Moldova, România și Ucraina”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul
Operațional Comun RO-UA-RM 2007-2013. Acestea are o perioadă de 24 de luni, iar scopul este
dezvoltarea unor soluții pe termen lung la problemele de mediu cu care se confruntă zonele de
frontieră, prin îmbunătățirea sistemelor de gestionare a deșeurilor solide municipale din raionul
Fălești( Republica Moldova), județul Iași România și raionul Novoselitsa (Ucraina).
Obiectivele acestui proiect sunt:



reducerea volumului de deșeuri solide de la depozitele de deșeuri în regiunile țintă ale
proiectului prin:
îmbunătățirea situației de mediu în regiunile țintă ale proiectului prin:
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creșterea nivelului de conștientizare și de informare a publicului cu privire la
gestionarea deșeurilor, în regiunile vizate de proiect, cu accent specific pe impactul
asupra sănătății umane și a mediului;
promovarea cooperării transfrontaliere între autoritățile publice, și prin implicarea lor
în activități și schimbul între ei de informații și experiență.

XII. ANALIZA SWOT PE DOMENII

CADRULNATURAL

DOMENII

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

DOMENII

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 proximitatea față de principalele  rețea hidrografică deficitară;
orașe mari din zonă, ”nod rutier”;
 zăcăminte exploatabile reduse.
 orașul este străbătut de drumuri
naționale și europene;
 orașul este conectat la linia ferată
ce leagă Iașul de importante orașe
ale țării;
 proximitatea față de Aeroportul
Internațional Iași;
 proximitatea față de punctele de
trafic
vamal
cu
Republica
Moldova.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
 orașul Târgu
Frumos
este  cantitatea de precipitații este
străbătut de importante artere
scăzută
rutiere și feroviare;
 potențial mare de colaborări
transfrontaliere.
PUNCTE TARI
 numărul mare de IMM-uri;
 potențial
ridicat
pentru
dezvoltarea
producțiilor
de
legume/fructe și a industriei
alimentare;
 creșterea suprafeței cultivate cu
peste 50% la culturi importante:
ovăz de primăvară, grâu toamnă,
varză de toamnă, floarea soarelui,
tomate;
 creșterea producției cu peste 50%
la grâu toamnă, ovăz de
primăvară, floarea soarelui;
 creșterea suprafeței cultivate cu
ardei;
 creșterea suprafeței cultivate cu
tomate cu peste 40%;
 creșterea producției de struguri
cu peste 60%;
 creșterea efectivelor de familii de
albine și ovine;
 creșterea producției de miere cu
peste 30%.
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PUNCTE SLABE
 puține investiții străine (1% dintre
societăți);
 lipsa investitorilor strategici;
 neexploatarea corespunzătoare a
resurselor;
 infrastructura
de
producție
deficitară;
 scăderea producțiilor medii la ha
pentru culturile de porumb boabe,
lucernă, rădăcinoase cu peste 50%;
 scăderea efectivelor de bovine,
cabaline, porcine cu peste 20%;
 scăderea producției de carne, lapte
cu peste 20%.
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OPORTUNITĂȚI
 programele
naționale
și
internaționale
care
prevăd
dezvoltarea mediului de afaceri,
valorificarea agriculturii;
 deschiderea unui centru de
colectare și procesare legume.







TURISM

DOMENII

POPULAȚIE

DOMENII

FORȚA DE MUNCĂ

DOMENII

AMENINȚĂRI
migrația forței de muncă;
concurența produselor vegetale și
animale din străinătate;
cadru legislativ instabil;
inexistența unei colaborări strânse
între producători/firme;
lipsa încrederii producătorilor în
procesul de asociere.

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 patrimoniu turistic cu potențial de  lipsa materialelor de promovare a
exploatare;
obiectivelor turistice locale;
 creșterea capacității de cazare;
 lipsa activităților de promovare.
 creșterea numărului de sosiri în
structurile turistice de 13 ori în
2012, față de 2009.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
 exploatarea turismului de tranzit;  lipsa interesului turiștilor asupra
 promovarea obiectivelor turistice
obiectivelor locale.
cu ocazia campaniei de promovare
Iași
–
Capitală
Culturală
Europeană.
PUNCTE TARI
 populație
este
echilibrat
proporționată pe sexe, păstrează
tendințele la nivel național;
 ponderea cea mai mare a
populației este cuprinsă între 2054 ani;
 scăderea numărul de decese cu
6,48%;
OPORTUNITĂȚI
 ponderea mare a populației tinere
aptă de muncă.

PUNCTE SLABE
 populația înregistrează un trend
descendent;
 scăderea natalității cu 14,14%;
 scăderea numărului de căsătorii cu
32,41% în perioada 2009-2012.

PUNCTE TARI
 cele mai multe persoane lucrează
în industrie, caracteristic țărilor în
curs de dezvoltare;
 scăderea numărului de șomeri cu
28,32%;
 rata șomajului de doar 2,12%.

PUNCTE SLABE
 lipsa locurilor de muncă;
 ponderea populației ocupate în
economie este comparativ mai
mică față de ponderea deținută la
nivel de județ și național;
 numărul salariaților a scăzut în
perioada 2009-2012 cu 39,78%.
AMENINȚĂRI

OPORTUNITĂȚI
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 scăderea continuă a populației;
 risc de îmbătrânire a populației
odată cu scăderea natalității.
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 existența
forței
calificată și tânără.

URBANISM

DOMENII

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

DOMENII

de

muncă  migrația populației cu experiență
pe piața muncii;
 forță de muncă instabilă.

PUNCTE TARI
 99,81% dintre locuințe sunt
conectate la rețeaua de energie
electrică;
 92,67% dintre locuințe sunt
conectate la rețeaua de apă;
 77,54% dintre locuințe sunt
conectate la rețeaua de gaze;
 existența unei stații de tratare a
apei modernizate;
 gestionarea deșeurilor se face în
mod selectiv;
 creșterea numărului de locuințe.
OPORTUNITĂȚI
 alocarea de fonduri pentru
modernizarea infrastructurii;
 investițiile realizate în domeniul
infrastructurii vor impulsiona
mediul de afaceri;
 accesarea de fonduri pentru
mediu;
 desfășurarea unor proiecte pe
tema deșeurilor

PUNCTE SLABE
 probleme
de
infrastructură,
jumătate dintre
drumuri sunt
modernizate;
 orașul nu dispune de rețea de
termoficare
 dificultăți la rețeaua, la momentul
actual doar 63,25% dintre locuințe
sunt conectate la rețeaua de
canalizare;
 scăderea numărului de autorizații
de construcții cu aproximativ 50%
în 2012, față de 2009.
AMENINȚĂRI
 scăderea fondurilor de la bugetul
de stat pentru infrastructură
/amenajarea teritoriului.

PUNCTE TARI
 gradul de cuprindere a elevilor de
vârstă preșcolară este de 64,48%;
 prezența școlilor pentru copii cu
deficiențe;
 multitudinea
activităților
extrașcolare și proiectelor în care
sunt implicate școlile/liceele.
OPORTUNITĂȚI
 atragerea de fonduri europene
pentru modernizarea unităților de
învățământ;
 atragerea de fonduri pentru
modernizarea/construirea sălilor
de sport, bazelor sportive.

PUNCTE SLABE
 lipsa unor grădinițe și creșe
private;
 lipsa unui microbuz pentru
transportul elevilor;
 rata abandonului școlar a crescut.
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 abandonul școlar ca urmare a
reducerii veniturilor populației.
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DOMENII


CULTURĂ






DOMENII

SPORT









SĂNĂTATE

DOMENII

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
existența a 9 monumente de tip B  lipsa promovării potențialului
pe plan local;
cultural local.
existența unei case de cultură;
existența unei biblioteci dotate cu
9 calculatoare, 3 imprimante,
scanner, videoproiector, aparat
foto.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
promovarea obiectivelor turistice  lipsa interesului turiștilor pentru
în cadrul strategiei turistice
cultura locală.
ieșene.

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
existența a 2 terenuri de sport;
 neamenajarea corespunzătoare a
existența a 6 săli de gimnastică;
sălilor/terenurilor de antrenament.
existența unui stadion;
existența
Asociației
Sportive
”Viitorul” – 2 echipe de fotbal;
rezultate
excepționale
la
competițiile de fotbal și handbal.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
atragerea de fonduri pentru  lipsa fondurilor pentru a susține
modernizarea/construirea sălilor
sportivii pe plan local.
de sport, bazelor sportive;
susținerea cluburilor sportive
pentru
a
obține
rezultate
deosebite.

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 existența a 10 cabinete medicale
de familie;
 existența
a
10
cabinete
 lipsa fondurilor de investiții în
stomatologice;
modernizarea spitalului.
 existența a 8 farmacii;
 redeschiderea
Spitalului
Orășenesc.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
 atragerea de fonduri pentru  migrarea personalului sanitar;
redeschiderea spitalului;
 reducerea calității actului medical.
 atragerea de fonduri pentru
modernizarea
structurilor
sanitare existente.
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DOMENII


ASISTENȚĂ SOCIALĂ








DOMENII



MEDIU






PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
furnizorii de asistență socială  lipsa locuințelor sociale;
furnizează atât consiliere, cât și  lipsa implicării comunității.
instrumentează cazuri sociale;
scăderea numărului de beneficiari
ai serviciilor de asistență socială;
semnarea
unui
proiect
de
finanțate europeană în vederea
construirii
unui
centru
multifuncțional.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
implementarea
unor
măsuri  scăderea
fondurilor
pentru
pentru stimularea angajatorilor să
asistență socială.
angajeze șomeri și persoane
asistate social;
atragerea de fonduri pentru
construirea unor ateliere speciale
de lucru pentru persoanele cu
nevoi speciale.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
nu s-au înregistrat depășiri ale  volumul apelor uzate a fost de 8366
normelor în vigoare privind
mii mc;
calitatea aerului;
existența unei stații de epurare a
apei;
solul este prielnic agriculturii (
preponderent clasa III și II de
calitate);
deșeurile sunt colectate în mod
selectiv;
Închiderea depozitului neconform
de depozitare a deșeurilor.
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
existența fondurilor specifice pe  zonă cu risc de inundații.
mediu;
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XIII. VIZIUNE DE DEZVOLTARE; OBIECTIVE; MĂSURI; SUBMĂSURI ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE
Analiza situației actuale a orașului Târgu Frumos a reliefat faptul că orașul ocupă un loc
important în cadrul județului fiind ”nod rutier” important și strategic. Cu toate acestea, orașul
este slab dezvoltat din punct de vedere economic, unii din marii coloși economici încheindu-și
activitatea în zonă. Efectul cel mai resimțit de populație este reprezentat de lipsa locurilor de
muncă.
Cele mai importante ramuri economice din orașul Târgu Frumos sunt agricultura, comerțul și
industria ușoară ( confecționarea și comercializarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte
și industria alimentară).
În ultimii ani s-au înregistrat scăderi în ceea ce privește industria ușoară, agricultura ocupând un
loc important în ocupația locuitorilor.
În acest context, viziunea de dezvoltare pentru 2014 – 2020 este transformarea orașului Târgu
Frumos într-un pol esențial – o zonă de interes investițional și pol de dezvoltare agricolă.
Creșterea competitivității orașului Târgu Frumos – dezvoltarea durabilă prin valorificare
potențialului local, promovarea resurselor, extinderea activităților economico-sociale în vederea
creșterii standardului de viață al locuitorilor reprezintă obiectivul general al strategiei de
dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Pentru atingerea acestui obiectiv general se au în
vedere:





creșterea competitivității economice și semnalizarea strategică în rândul investitorilor;
dezvoltarea durabilă a potențialului uman;
modernizarea infrastructurii în scopul valorificării poziționării strategice;
îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială.

Pentru fiecare dintre aceste obiective strategice s-au stabilit măsuri specifice care acoperă toate
aspectele importante pentru dezvoltarea orașului Târgu Frumos. Acestea sunt prezentate în
tabelul de mai jos:
VIZIUNE: ORAȘUL TÂRGU FRUMOS – POL URBAN ESENȚIAL – ZONĂ DE INTERES
INVESTIȚIONAL ȘI POL DE DEZVOLTARE AGRICOLĂ
Obiectiv general: CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS DEZVOLTAREA DURABILĂ PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI LOCAL, PROMOVAREA
RESURSELOR, EXTINDEREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICO-SOCIALE ÎN VEDEREA
CREȘTERII STANDARDULUI DE VIAȚĂ AL LOCUITORILOR.
Obiectiv strategic 1. Creșterea competitivității economice și semnalizarea strategică în
rândul investitorilor a orașului Târgu Frumos






Măsura 1.1. Realizarea de acțiuni pentru semnalizarea strategică a orașului Târgu
Frumos pe plan zonal
Măsura 1.2. Dezvoltarea de capacități pentru valorificarea potențialului agricol
Măsura 1.3. Creșterea valorii adăugate pentru producția agricolă locală
 Submăsura 1.3.1 Încurajarea antreprenorilor locali de a investi în
infrastructura economică
 Submăsura 1.3.2 Programe de sprijinire a antreprenorilor locali
Măsura 1.4. Formarea și motivarea forței de muncă
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Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a potențialului uman - educație, sport, cultură


Măsura 2.1. Intervenții strategice în domeniul educației
 Submăsura 2.1.1. Modernizarea infrastructurii de învățământ
 Direcție de acțiune 2.1.1.1 Reparații curente/capitale a clădirilor și
amenajarea teritoriului
 Direcție de acțiune 2.1.1.2. Extinderea clădirilor
 Direcție de acțiune 2.1.1.3. Dotarea cu echipamente informatice și
materiale didactice
 Submăsura 2.1.2. Modernizarea infrastructurii de sport din cadrul
instituțiilor de învățământ
 Submăsura 2.1.3. Susținerea colaborărilor dintre instituțiile de învățământ și
instituțiile locale
 Submăsura 2.1.4. Promovarea activităților școlilor speciale
 Măsura 2.2. Intervenții strategice în domeniul culturale
 Submăsura 2.2.1. Modernizarea infrastructurii culturale
 Direcție de acțiune 2.2.1.1. Reparații curente/capitale a clădirilor
și amenajarea teritoriului
 Direcție de acțiune 2.2.1.2. Dotarea cu echipamente informatice și
fond de carte
 Submăsura 2.2.2. Valorificarea potențialului cultural
 Măsura 2.3. Modernizarea infrastructurii sportive
Obiectiv strategic 3. Infrastructură modernă pentru valorificarea poziționării strategice


Măsura 3.1. Modernizarea infrastructurii de transport
 Submăsura 3.1.1. Reabilitarea /modernizarea drumurilor din oraș
 Submăsura 3.1.2. Reabilitarea zonelor pietonale




Măsura 3.2. Îmbunătățirea accesului la sistemul de utilități publice
Măsura 3.3. Protecția mediului
 Submăsura 3.3.1. Dezvoltare sistemului de management a deșeurilor
 Submăsura 3.3.2. Gestionarea problemelor privind depozitarea deșeurilor
 Măsura 3.4. Amenajarea teritoriului
 Submăsura 3.4.1. Amenajarea parcurilor
 Submăsura 3.4.2. Reabilitarea termică a blocurilor
Obiectiv strategic 4. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială pentru
creșterea calității vieții
 Măsura 4.1. Modernizarea infrastructurii de sănătate
 Submăsura 4.1.1. Reparații curente/capitale a clădirilor și amenajarea
teritoriului
 Submăsura 4.1.2. Dotarea cu echipamente tehnice, mobilier a instituțiilor



Măsura 4.2. Îmbunătățirea suportului medical acordat populației
Măsura 4.3. Servicii de asistență socială de calitate
 Submăsura 4.3.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență socială
 Submăsura 4.3.2. Modernizarea infrastructurii de asistență socială
 Direcție de acțiune 4.3.2.1. Reparații curente/capitale a clădirilor
și amenajarea teritoriului
 Direcție de acțiune 4.3.2.2. Construcții facilități noi - asistență
socială
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PROIECTE SPECIFICE

Obiectiv strategic 1. Creșterea competitivității economice și semnalizarea strategică în
rândul investitorilor a orașului Târgu Frumos


Măsura 1.1. Realizarea de acțiuni pentru semnalizarea strategică a orașului Târgu
Frumos pe plan zonal
1. Promovarea poziționării strategice a orașului la târguri de specialitate
2. Realizarea și derularea unei campanii de marketing precum și stabilirea unui pachet de facilități
pentru atragerea de investitori
 Măsura 1.2. Dezvoltarea de capacități pentru valorificarea potențialului agricol
1. Dezvoltarea unui centru de colectare, prelucrare şi procesare a produselor agricole ( conserve
legume, compoturi, zacuscă, etc.)
2.Dezvoltarea unei hale/platforme industriale, cu toate facilitățile în cadrul căreia producătorul să
poată veni direct cu utilajele


Măsura 1.3. Creșterea valorii adăugate pentru producția agricolă locală
 Submăsura 1.3.1 Încurajarea antreprenorilor locali de a investi în
infrastructura economică
1. Înființarea mici firme pentru valorificarea principalelor producții - grâu-biscuiți;
legume-legume la borcan, zootehnie
 Submăsura 1.3.2 Programe de sprijinire a antreprenorilor locali
1. Program de informare și conștientizare a producătorilor privind beneficiile aduse de un centru
de colectare și procesare pe termen lung
2. Încurajarea dezvoltării de asocieri între grupuri de producători (8-10) pentru a deschide
mici făbricuțe
3. Campanii de informare a agricultorilor/producătorilor cu privire la fondurile disponibile și la
modalitățile de aplicare
 Măsura 1.4. Formarea și motivarea forței de muncă
1. Formarea personalului din administrația publică locală și județeană pentru relația cu mediul de
afaceri
2.Program de orientare a tinerilor spre domeniile de studiu care au legătură cu specificul local
3. Programe de integrare în piața de muncă a asistaților sociali
Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea durabilă a potențialului uman - educație, sport, cultură


Măsura 2.1. Intervenții strategice în domeniul educației
 Submăsura 2.1.1. Modernizarea infrastructurii de învățământ
 Direcție de acțiune 2.1.1.1 Reparații curente/capitale a clădirilor și
amenajarea teritoriului
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1. Amenajare spațiu joacă - Grădinița cu Program Normal
2. Reabilitare acoperiș - Grădinița cu Program Normal
3. Schimbare tâmplărie: uși, ferestre, lambriuri - Grădinița cu Program Normal
4. Pavare trotuare - Grădinița cu program Normal
5. Amenajare spațiu joacă - Grădinița cu Program Prelungit Nr.1
6. Schimbare acoperiș - Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”
7. Anvelopare corp clădire - Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”
8. Renovare subsol - rezolvată problema inundațiilor, acumulării de apă - Școala Generală ”Ion
Creangă”
9. Schimbare acoperiș - Școala Generală ”Ion Creangă”
10. Anvelopare corp clădire - Școala Generală ”Ion Creangă”
11. Reabilitare cămin - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
12. Reabilitarea și dotarea cantinei - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
13. Pavare curte - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
14. Amenajarea spațiilor exterioare - spații verzi: foișor, bănci, loc de joacă - Liceul Special
”Moldova”
15. Reabilitarea termică a atelierelor școlare – Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”
 Direcție de acțiune 2.1.1.2. Extinderea clădirilor
1. Construirea unei săli de festivități - Grădinița cu Program Normal
2. Extindere Creșă
3. Extindere clădire cu cel puțin 15 săli de clasă - Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”
4. Extinderea corp clădire - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
5. Construire sală de festivități – Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
6. Amenajare sală de festivități - Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”
7. Construire sală de festivități – Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”
8. Extindere ateliere – Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”
 Direcție de acțiune 2.1.1.3. Dotarea cu echipamente informatice și
materiale didactice
1. Dotarea claselor cu laptopuri și videoproiectoare - Grădinița cu Program Normal
2. Dotarea cu jocuri educative - Grădinița cu Program Normal
3. Dozator de apă pentru copii - Grădinița cu Program Normal
4. Dotarea claselor cu laptopuri și videoproiectoare - Grădinița cu Program Prelungit Nr.1
5. Dotarea cu jocuri educative - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1
6. Dozator de apă pentru copii - Grădinița cu Program Prelungit Nr.1
7. Instalare sistem video - Grădinița cu program Prelungit Nr. 1
8. Rețea nouă de calculatoare - laborator informatică - Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”
9. Dotarea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente educaționale - Școala Generală ”Garabet
Ibrăileanu”
10. Dotarea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente educaționale - Școala Generală ”Ion
Creangă”
11. Dotarea sălilor de clasă cu mobilier și echipamente educaționale - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
12. Dotarea cu mobilier nou a căminului - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
13. Dotarea atelierelor cu mașini și utilaje (automobil școală șoferi) – Liceul Tehnologic ”Petru
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Rareș”
 Submăsura 2.1.2. Modernizarea infrastructurii de sport din cadrul
instituțiilor de învățământ
1. Amenajare teren sport asfaltat - Școala Generală ”Garabet Ibrăileanu”
2.Reabilitare sală de sport - Școala Generală ”Ion Creangă”
3. Dotare sală de sport cu echipamente specifice - Școala Generală ”Ion Creangă”
4. Construire sală sport - Liceul teoretic ”Ion Neculce”
5. Construire sală de sport – Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”
 Submăsura 2.1.3. Susținerea colaborărilor dintre instituțiile de învățământ și
instituțiile locale
1. Campanie de conștientizare la nivelul părinților privind absenteismul și importanța studiilor
2. Acordarea de susținere pentru elevii din mediul rural pentru a nu abandona școala (63% din
elevi sunt din mediul rural) - Liceul Teoretic ”Ion Neculce”
3. Preluarea unui teren (APL) în folosință pentru producție proprie legume, flori - Liceul Special
”Moldova”
4. Realizarea unui program de vară pentru tinerii nevăzători (peste 20 ani) care nu au studii Liceul Special ”Moldova”
5.Semnarea de colaborări cu firmele de pe plan local în vederea efectuării de practică - Liceul
Tehnologic ”Petru Rareș”
 Submăsura 2.1.4. Promovarea activităților școlilor speciale
1. Derularea unei campanii de promovare a școlii în rândul potențialilor beneficiari din zona
Moldovei - Liceul Special ”Moldova”


Măsura 2.2. Intervenții strategice în domeniul culturale
 Submăsura 2.2.1. Modernizarea infrastructurii culturale

 Direcție de acțiune 2.2.1.1. Reparații curente/capitale a clădirilor
și amenajarea teritoriului
1. Construirea unei clădiri adecvate în care să funcționeze Biblioteca Orășenească
2. Reabilitarea și extinderea Casei de Cultură
3. Amenajarea unei săli de cinema în cadrul Casei de Cultură
4. Înființarea și dotarea unor cercuri în cadrul Casei de Cultură
5. Reabilitare - Clubul Elevilor
6. Reamenajarea zonei Gării
7. Reabilitare Biserica ”Pentru Rareș”
8. Reabilitare Biserica ”Sfânta Parascheva”
9. Reabilitare Biserica ”Sfântul Neculai”
10. Amenajarea unei scene în aer liber - Casa de Cultură
11. Amenajare Teatru de vară
12. Amenajare - Casa Garabet Ibrăileanu
13. Realizarea unui centru de informare turistică în orașul Târgu Frumos
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 Direcție de acțiune 2.2.1.2. Dotarea cu echipamente informatice și
fond de carte
1. Dotarea sălii de internet cu echipamente IT noi - Biblioteca Orășenească
2. Dotarea sălilor de carte cu videoproiectoare - Biblioteca Orășenească
3. Dotarea cu mobilier nou - Biblioteca Orășenească
4. Înnoirea și suplimentare fondului de carte - Biblioteca Orășenească
 Submăsura 2.2.2. Valorificarea potențialului cultural
1. Valorificare Casa Garabet Ibrăileanu
2. Promovarea obiectivelor culturale locale


Măsura 2.3. Modernizarea infrastructurii sportive

1. Amenajarea unei baze sportive cu: piscină acoperită, teren de volei, teren de tenis ,
teren fotbal, patinoar
Obiectiv strategic 3. Infrastructură modernă pentru valorificarea poziționării strategice


Măsura 3.1. Modernizarea infrastructurii de transport

 Submăsura 3.1.1. Reabilitarea /modernizarea drumurilor din oraș
1. Realizarea unei variante ocolitoare a orașului Târgu Frumos
2. Modernizarea - asfaltarea străzii din orașul Târgu Frumos
 Submăsura 3.1.2. Reabilitarea zonelor pietonale
1. Dotarea trecerilor de pietoni cu semaforizare sonoră
 Măsura 3.2. Îmbunătățirea accesului la sistemul de utilități publice
1. Extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică în orașul Târgu Frumos
2.Modernizarea sistemului de iluminat public
3. Realizarea lucrărilor de cadastru edilitar și imobiliar în orașul Târgu Frumos


Măsura 3.3. Protecția mediului

 Submăsura 3.3.1. Dezvoltare sistemului de management a deșeurilor
1. Achiziționarea de mașini noi de colectare a deșeurilor
2. Achiziționare mașină autocompactoare
3. Modernizarea a 20 de puncte de colectare a deșeurilor prin îngrădirea acestora
 Submăsura 3.3.2. Gestionarea problemelor privind depozitarea deșeurilor
1.Program de informare și conștientizare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor
2. Igienizarea zonelor locuite de populația de etnie rromă


Măsura 3.4. Amenajarea teritoriului
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 Submăsura 3.4.1. Amenajarea parcurilor
1. Modernizarea spațiilor verzi - plantare arbuști ornamentali, flori
2. Reabilitarea esplanadei și a parcului
3. Înființarea Parcului copiilor din orașul Târgu Frumos
 Submăsura 3.4.2. Reabilitarea termică a blocurilor
1.Reabilitarea blocurilor din Târgu Frumos prin anveloparea cu plăci de polistiren expandat
 Submăsura 3.4.3. Construirea de locuințe
1. Construcția blocurilor ANL
Obiectiv strategic 4. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială pentru
creșterea calității vieții


Măsura 4.1. Modernizarea infrastructurii de sănătate

 Submăsura 4.1.1. Reparații curente/capitale a clădirilor și amenajarea
teritoriului
1.Renovarea spitalului și amenajarea circuitelor specifice secțiilor deschise
3. Dotarea Spitalului Orășenesc cu mobilier modern.
43.Funcționarea asistenței cu paturi în regim spitalizare de zi, spitalizare continuă și de lungă
durată
5. Modernizare infrastructură UPU - schimbare uși
6. Modernizare infrastructură UPU - montare gresie
7. Modernizare infrastructură UPU - montare faianță
8. Reabilitarea acoperișului - Policlinica Târgu Frumos
9. Reabilitarea subsolului - Policlinica Târgu Frumos
10. Reabilitarea casa scării - policlinica Târgu Frumos
11. Schimbarea țevilor - Policlinica Târgu Frumos
 Submăsura 4.1.2. Dotarea cu echipamente tehnice, mobilier a instituțiilor
1. Covor antibacterian - UPU Iași
2. Amenajarea circuitelor specifice secțiilor deschise - dotări - Spitalul Târgu Frumos


Măsura 4.2. Îmbunătățirea suportului medical acordat populației

1. Înființarea unui centru staționar de îngrijire bătrâni - pentru recuperare/reabilitare,
asistență medicală post-spitalizare


Măsura 4.3. Servicii de asistență socială de calitate
 Submăsura 4.3.1. Dezvoltarea serviciilor de asistență socială
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1.Inițierea unui program prin care copii defavorizați sau cu dizabilități să fie integrați în
familie/în societate
2. Inițierea unui program de integrare a copiilor defavorizați, cu dizabilități în familii
3. Inițierea unui program de colaborare între generații
4. Crearea de locuri de muncă adaptate persoanelor cu dizabilități - firme protejate
5. Înființarea unui furnizor de servicii de îngrijire a bătrânilor la domiciliu
 Submăsura 4.3.2. Modernizarea infrastructurii de asistență socială
 Direcție de acțiune 4.3.2.1. Reparații curente/capitale a clădirilor
și amenajarea teritoriului
1. Reabilitare Complexului de Servicii Sociale Târgu Frumos
2.Amenajarea unui teren de sport care să aparțină de Complexul de Servicii Sociale Târgu Frumos
 Direcție de acțiune 4.3.2.2. Construcții facilități noi - asistență
socială
1. Înființarea unui centru de zi - after school pentru copii dezavantajați, copii cu părinți plecați în
străinătate și de etnie rromă ( masă, asistență și suport)
2. Înființarea unor ateliere protejate în cadrul cărora să se desfășoare activități de creație
3. Organizarea de școli de vară, tabere în cadrul cărora elevii cu rezultate bune la învățătură,
dar venituri mici să fie recompensați - tabere
4.Înființarea unor centre pe care persoanele asistate social să le întrețină singure
- lucru agricultură - valorificare producție
5. Înființarea unui centru de noapte persoane fără adăpost și victime ale calamităților
6. Înființare centru de urgențe pentru copii victime ale abuzurilor în familie - minim 10 locuri sistem de urgență

125

