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Calea turismului inteligent

În ultima vreme, agroturismul a căpătat noi valențe prin 
includerea în pachetul de oferte a componentei  culturale. 
Oameni din alte regiuni reușesc să descopere pe viu valori 
tradiționale, specificități locale prin participarea 
nemijlocită la viața de zi cu zi a unui loc sau altul. Tătăruși 
oferă din plin această posibilitate prin zestrea  
tradițională deținută și frumusețea locurilor. Minunata 
pădure de fagi de aici îi conferă vizitatorului senzația de 
armonie și îl deconectează, măcar pentru câteva secvențe 
de tumultul urban. 

Aventuri cinegetice

Dacă sunteți pasionat de vânătoare, fondul cinegetic al 
pădurii conferă posibilitatea de organizare a unor partide 
cu acordul autorităților și în condițiile legilor în vigoare. Se 
pot vâna căpriori, mistreți, iepuri sălbatici, fazani, zona 
fiind lesne de străbătut la picior sau cu vehicule de teren. 
Pentru astfel de îndeletniciri vă puteți adresa 
Inspectoratului Silvic Județean Iași, în administrarea 
căruia este fondul de vânătoare din Pădurea Tătăruși. 

Spatiu de studiu şi cercetare dendrologică 

Rezervația forestieră Tătăruși este reprezentativă pentru 
zona Moldovei, aici găsindu-se arbori de dimensiuni 
impresionante pentru speciile lor. Deși preponderent este 
prezent fagul, mai găsim carpen, ulm, frasin, alun, cireș 
sălbatic și alte specii arboricole specifice podișului, fond 
de studiu și observație deosebit de important studiului de 
specialitate. 
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Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:
 U.A.T. Tătăruşi

Primaria Comunei TĂTĂRUŞI 
Tel/Fax: 0232 714500; 0232 722828

E-mail:  primaria_tatarusi@yahoo.com

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
Autoritatea de Management pentru 

Programul Operaţional Regional 2007-2013
Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti

Telefon: 0372 111 409
E-mail: info@mdrt.ro

www.mdrt.ro
 

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare 
pentru Turism

Organismul Intermediar pentru Turism
Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti

Telefon: 0372 144 000
Fax: 0372 144 001

Investim in viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de 

Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.



Încadrarea teritorial administrativă: 
comuna Tătăruşi; proprietate de stat în 
administrarea Direcţiei Silvice Iaşi, Ocolul Silvic 
Paşcani.

Categoria şi tipul ariei protejate: 
conform clasificării I.U.C.N., este inclusă în 
categoria a IV-a (rezervaţii naturale dirijate). 

Suprafaţa: 49,9 ha

Altitudinea: 388,25 m (maximă), 
273,31 m (minimă)

Statutul legislativ (actul de declarare): 
- interes ştiinţific local: Hotărârea CJ nr. 8/1994 
- interes ştiinţific naţional: Legea 5/2000
- SCI: Ordinul Ministrului nr. 776/2007

Localizarea geografică: 47°18'45” latitudine 
nordică, 26°37'3” longitudine estică

Căile de acces: localităţi apropiate: satul 
Tătăruşi, comuna Tătăruşi; accesul la rezervaţie 
se face fie pe DN Iaşi-Paşcani, DJ Iaşi-Tătăruşi, 
DF Tătăruşi-rezervaţie, fie pe DJ Iaşi-Schitu 
Stavnic (20 km), DF Schitu Stavnic-rezervaţie 
(12 km).

Încadrarea în ecoregiunea României: 
Podişul Sucevei

Criterii de identificare a habitatelor: 
- vegetaţie: pădure; 
- geomorfologice: deal; 
- geologice: domeniul sedimentar.

Populată de fagi seculari cu dimensiuni 
impresionante, rezervația naturală Tătăruși 
este locul unde doritorul de liniște răcoare 

și armonie cu natura își găsește sălașul 
binemeritat. 

Sub arcadele coronamentelor de zeci de 
metri te simți adăpostit de arșiță și poți 

respira un aer proaspăt și curat. 

Bogăția fructelor de pădure și a ciupercilor 
atrage pofticioșii, astfel că nimic nu se 

compară cu o zi de drumeție printre fagii de 
peste 100 de ani, pe cărările adăpostite de 

frunziș până la Curțile zmeilor. 

Vei fi poate surprins de vreo vietate care va 
sări din vreun tufiș, însă foșnetul din jur va 

aduce liniștea din nou. 

Privind înspre cer, trunchiurile fagilor,  
asemeni unor gigantice coloane, te duc cu 
gândul la Dumnezeu, care și-a clădit aici o 

uriașă biserică și unde te îndeamnă să te 
rogi ca vreun topor ori fierastrău să nu-i 

rănească și să le curme veșnicia. 

Cei studioși vor fi fermecați 
de bogația faunei și florei își vor găsi tihna 
studiului, spațiul de observație și cercetare 

ori momente de relaxare.  
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