
 

 

 

 

 

  

 

 

20 

2
0
 1
4
 

20 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 

PENTRU PERIOADA 2014 -2020 
 

 

 

 

 

 

- actualizare 2016/2017 - 
 

 



3 

 

 

 

 

AUDITUL DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA ...... 4 

Capitolul 1 CADRUL GENERAL ........................................................................................................ 5 

Capitolul 2 DEZVOLTARE URBANĂ ............................................................................................... 11 

Capitolul 3 DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ ......................................................................... 29 

Capitolul 4 ECONOMIE ................................................................................................................. 43 

Capitolul 5 TURISM ....................................................................................................................... 62 

Capitolul 6 INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE .................................................................. 85 

Capitolul 7 EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ............................................................................................ 103 

Capitolul 8 SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ .......................................................................... 119 

Capitolul 9 PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI .............................................................. 128 

Capitolul 10 CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ ............................................................................. 136 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 2014 - 2020 ......... 142 

VIZIUNE. OBIECTIVE ................................................................................................................... 143 

PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE ................................................................................. 149 

PLAN SECTORIAL DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI................................................................................. 152 

LISTA EXTINSĂ DE PROIECTE ..................................................................................................... 182 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE ................................................................................ 189 

SURSE DE FINANȚARE............................................................................................................... 206 

COERENȚA CU POLITICILE EXISTENTE. CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE .......... 219 

MECANISMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE ..................................................................... 227 

ANALIZA FACTORILOR INTERESAȚI .......................................................................................... 231 

ASPECTE METODOLOGICE PRIVIND ELABORAREA STRATEGIEI.............................................. 236 

 

file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120351
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120352
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120353
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120354
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120355
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120356
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120357
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120358
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120359
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120360
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120361
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120362
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120363
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120364
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120365
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120366
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120367
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120368
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120369
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120370
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120371
file:///C:/Users/danch/Desktop/Slanic%20M%20Desktop/___SDL%20in%20lucru/___SDL%20Slanic%20Moldova%20in%20lucru%20-%20FORMAT.docx%23_Toc475120372


4 

 

AUDITUL DEZVOLTĂRII 

SOCIO-ECONOMICE A 

ORAȘULUI SLĂNIC 

MOLDOVA 



5 

 

 

 

Capitolul 1 

CADRUL 

GENERAL 
 



6 

Scurt istoric 
 

Apariția și dezvoltarea localității Slănic Moldova s-a 

datorat unor factori genetici favorabili care au 

individualizat evoluția acesteia și în principal 

resursele naturale și așezarea geografica. Așezarea 

s-a dezvoltat datorită descoperirii în anul 1801 a unui 

izvor cu apă minerală de către Serdarul Mihalache 

Spiridon. 

 

Începând cu anul 1808, 12 familii de țărani de la 

Ocnele de Sare se stabilesc în Slănic Moldova. În 

anul 1825 numărul familiilor crește la 27, acestea 

urmând să îngrijească izvoarele tămăduitoare. Se 

intensifică popularea Văii Slănicului și se întemeiază 

satul Cerdac și Satul Nou (Cireșoaia). În anul 1840 

stațiunea apare pentru prima oara pe hartă sub 

denumirea de "Feredeele Slănicului".  

 

În anul 1831, prin Hrisovul dat de Alecsandru Ghica, 

băile și izvoarele trec în proprietatea Epitropiei "Sf. 

Spiridon" din Iași, după dorința fostului ei proprietar 

Constantin Racoviță, care o donase în timpul vieții. 

În anul 1887 începe sistematizarea stațiunii, apar 

construcții noi precum Hotelul "Racoviță", Vilele 

Pufu, Cerbul, Dobru, Cazinoul si Inhalatorul. 

 

În același timp, se fac lucrări de regularizare a 

cursului Slănicului, se construiesc poduri și podețe, 

se captează izvoarele, se introduc instalații 

moderne. 
 

Anii primului război mondial au prefăcut localitatea 

într-o ruină. Cu mari eforturi stațiunea este refăcută 

parțial și se repune în funcțiune în anul 1927. În 

timpul celui de-al doilea război mondial armata 

germană și-a stabilit cartierul general la Slănic 

Moldova, susținând, în urma unor cercetări în zonă, 

că e localitatea cu cel mai curat aer din Europa.  

 

Odată cu naționalizarea - 1948 - Slănic Moldova ia un 

nou avânt. Se construiesc clădiri noi, se fac reparații 

capitale, se racordează la sistemul energetic 

național. 

 

În ultimele 2 decenii stațiunea este înzestrată cu 

câteva construcții în stil modern, a căror frumusețe 

se îmbină armonios cu celelalte clădiri, prin folosirea 

unor elemente arhitectonice potrivite stilului 

montan si a materialelor de construcție specifice 

zonei: lemn și piatră. 

 

Slănic Moldova devine un centru modern de 

tratament hidromineral științific cu caracter 

permanent. Din anul 1974, Slănic Moldova a fost 

declarată stațiune de interes internațional. 
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Așezare geografică  
 

Orașul Slănic Moldova este amplasat în partea de 

sud-vest a județului Bacău, în culoarul format în 

partea estică a munților Nemira de râul Slănic. Este 

situat la 26°37’ longitudine estică şi 46°17’ latitudine 

nordică şi 530 m altitudine.  

 

Orașul se învecinează în partea de nord cu comuna 

Doftana, comuna Oituz în partea de sud, județul 

Covasna în partea de vest, iar în partea de nord-est 

cu orașul Târgu Ocna.  

 

Slănic Moldova este stațiune balneo-climaterică de 

interes național, cea mai importantă din Regiunea 

Nord-Est din prisma proprietăților curative şi 

ambientale. Așadar, profilul economic al orașului 

Slănic Moldova este turismul balneoclimateric, ca 

urmare a potențialului natural (bioclimatul) și a 

potențialului balnear (apele minerale și gazele 

terapeutice). 

 

Principala cale de comunicație a orașului este 

drumul național secundar DN12B, care traversează 

localitatea de-a lungul cursului pârâului Slănic 

Moldova şi care face legătura cu DN 12A Miercurea 

Ciuc-Onești în orașul Tg. Ocna. DN12B se continuă în 

partea de sud-vest a orașului cu drumul județean 

DJ116A care traversează munții spre localitatea  

Poiana Sărată din comuna Oituz şi face legătura cu 

drumul DN11 Oneşti-Braşov. 

 

 

Suprafață și populație  
 

Suprafața totală a orașului Slănic Moldova este de 

114,1 km2, reprezentând 1,7% din suprafața totală a 

județului Bacău. Dintre localitățile urbane ale 

județului Bacău, orașul Slănic Moldova se situează 

pe locul al doilea ca mărime a suprafeței și pe ultimul 

loc din punct de vedere al numărului de locuitori.  

Suprafața și populația orașului Slănic Moldova* 

  Populație (2016) Suprafață (2014) 
Densitatea  

demografică- 
loc/kmp teritoriu 

 

populația după domiciliu  
la 1 ianuarie 2016 persoane 

% din total 
județ 

suprafața  
fondului funciar 

kmp 

% din total 
județ 

România 22.241.718   238.390,7   93,3 

Regiunea Nord - Est 3.922.407   36.849,8   106,4 

Județul Bacău 746.566 100,0% 6.620,5 100,0% 112,8 

Orașul Slănic 
Moldova  5.163 0,69% 114,1 1,7% 45,2 
* potrivit ultimelor date disponibile; aceste date pot fi revizuite conform metodologiei INS Sursa: INS, calcule Addvances 
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Cadrul natural 
 

Orașul Slănic Moldova este situat la poalele de sud 

est ale Munților Nemira, în depresiunea omonimă, 

lungă și îngustă, mărginită de culmi înalte, pe valea 

râului Slănic de unde şi-a luat şi numele, râu care își 

trage izvorul de la 7 km de localitate, în muntele 

Șandru Mare (1.639 m). 

 

Pârâul Slănic străbate până la confluența lui cu 

Trotușul, pe o lungime de circa 25 km, o regiune 

muntoasă, acoperită cu păduri. Este un pârâu 

repede şi zgomotos, alimentat de numeroase pâraie 

care coboară o diferență de nivel de peste 500 m, de 

la izvoare până la confluența cu Trotușul. Până în 

aval de stațiune, are un curs torențial şi o vale 

strâmtă. De aici, valea se mai lărgește şi malurile 

abrupte scot la iveală, prin locurile neacoperite de 

verdeață, păturile de gresie masivă. 

 

Relieful din jurul văii în care este amplasat orașul 

este dominat de altitudini medii, în jur de 1.000 m, 

ce se desprind din culmea principală a Munților 

Nemira. Cea mai mare altitudine o are vârful Păltiniș 

(1015 m). 

 

Din punct de vedere geologic orașul Slănic Moldova 

se găsește în zona flișului Subcarpaților Orientali. 

Structura litologică a zonei este extrem de 

complexă şi se caracterizează printr-o alternanță pe 

orizontală de roci mai dure (gresii) cu roci mai moi şi 

friabile (șisturi disodilice). 

 

Zona băilor se află la marginea aureolei mofetice. 

Din această cauză chimismul apelor minerale din 

zonă este mai complex. Pe lângă mineralele din 

depozitele locale  întâlnim, în unele cazuri, un 

important adaos de CO2.  

 

Din punct de vedere al condițiilor climatice, orașul 

Slănic Moldova se remarcă printr-un climat de 

adăpost de depresiune montană, datorat 

adăpostului orografic oferit de culmile montane ce 

mărginesc valea, inversiunile termice fiind 

frecvente.  

 

Slănic Moldova are un climat de tranziție între 

climatul de dealuri şi cel subalpin, cu veri nu prea 

călduroase (17,8°C în iulie) temperat continental şi 

ierni blânde (-4,2°C media în ianuarie). Orientarea de 

la SV la NE a Văii Slănicului şi deschiderea bazinului 

în zona unde s-a dezvoltat stațiunea fac ca însorirea 

şi luminozitatea să fie mai multe ore pe zi. 

Localitatea beneficiază de un procent relativ ridicat 

de calm (cca. 290 zile anual), vântul având în general 

viteze până la 2 m/sec. şi frecvențe reduse. 

 

Aerul este pur, lipsit de praf şi agenți alergeni fiind 

bogat în aerosoli, rășini şi ioni negativi de oxigen, 

datorită circulației maselor de aer ozonat si aerosoli 

aromați de pădure). Stațiunea beneficiază de un 

climat relaxant si tonifiant – stimulativ care 

determină bioclimatul. Toate acestea conferă 

orașului Slănic Moldova caracterul de stațiune 

climaterică.  

 

Nebulozitatea (în sistemul 0-10) variază între 6,5 – 7 

în ianuarie şi 6–6,5 în iunie şi 1900 ore/an. Presiunea 
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atmosferică este în general redusă, media anuală 

este de 720 mm . 

 

Temperatura medie anuală crește odată cu 

scăderea altitudinii de, la 30C pe culmile cele mai 

înalte ale Munților Nemira la 7–80 C către valea 

Trotușului. Temperaturile sub 00 C persistă pe 

culmile muntoase aproximativ șase luni pe an, 

primul îngheț înregistrându-se în septembrie, iar 

ultimul la începutul lunii mai. Anotimpul rece, cu 

temperaturi sub -50C durează cca. 160 zile. În timpul 

verii, temperatura medie în zonă este de cca. 170C. 

Primăvara şi toamna, regimul termic este moderat, 

fără amplitudini termice majore. 

 

Vântul de vest este dominant în zona înaltă în toate 

anotimpurile, înregistrând valori maxime vara (40%). 

Vara, vântul este cald şi uscat. Vântul din direcția 

nord este mai frecvent iarna şi primăvara, iar cel din 

nord-vest la sfârşitul primăverii şi vara. Iarna, vântul 

este foarte rece: o ramura locala a Crivățului trece 

peste culmea montană, fiind numită de localnici 

Nemira. 

 

Regimul pluviometric este în corelație cu regimul 

termic şi circulația aerului. 

 

Vegetația - este caracteristică ramurii orientale a 

Carpaților românești cu particularități decurgând  

din condițiile climatice şi pedologice. Cea mai mare 

influență este impusă de altitudine care determină 

etajarea vegetației. 

 

Pădurile acoperă mai ales suprafețele situate la 

peste 600 m altitudine şi sunt reprezentate prin 

etajul molidișurilor (Picea excelsa, Abies alba) de la 

peste 800 – 900 m în sus. Sub aceste altitudini apar 

pădurile de amestec al molidișurilor cu fagul (Fagus 

silvatica), iar la altitudinile cele mai scăzute din 

bazinul hidrografic al Slănicului apar pădurile din fag 

pur sau în  amestec cu carpen (Carpinus betulus). 

Pot apărea şi inversiuni de vegetație pe fundul văilor 

ca urmare a condițiilor create de inversiunile 

termice. 

 

În general, la nivelul orașului Slănic Moldova 

predomină solurile montane podzolice și brune 

acide de pădure, formate în special pe gresii și luturi. 

Acestea sunt caracterizate prin procese de 

pseudogleizare și drenaj insuficient, iar în regim de 

umiditate corespunzător favorizează dezvoltarea 

molidișurilor, a speciilor în amestec și a pajiștilor 

montane.  

 

La nivelul inferior se întâlnesc solurile brune gălbui, 

iar la nivelul luncii înguste a Slănicului, dar mai ales 

la nivelul bazinetelor depresionare și în aval de 

stațiune se întâlnesc solurile aluviale și aluviunile. În 

acest caz, acțiunea proceselor pedogenetice în 

formarea profilului de sol este estompată de 

procesele de eroziune fluvială sau de cele de 

colmatare.  
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Relații în teritoriu 
 

Orașul Slănic Moldova este o localitate de rang III, 

conform clasificării rețelei urbane realizate de 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național. Din punct de 

vedere administrativ, aparține județului Bacău și 

Regiunii Nord-Est a României.  

 

Orașul este amplasat de-a lungul râului Slănic, pe o 

distanță de aproximativ 12 km pe cursul superior al 

acestuia şi are în componență fostele localități 

rurale, Slănic – sat, Cerdac şi Cireșoaia, două dintre 

ele devenind localități componente prin aglutinare.  

 

Între localitățile componente ale orașului Slănic 

Moldova (inclusiv stațiunea) s-au stabilit relații 

funcționale de cooperare, interioare (convergente) 

și exterioare (divergente). Se remarcă relațiile de 

cooperare între stațiune și restul orașului, prin 

acordarea se spații de cazare personalului de 

serviciu. Așadar, comunitatea locală utilizează 

dotările, echiparea edilitară, precum și resursele 

naturale ale stațiunii, iar stațiunea asigură la rândul 

ei locuri de muncă pentru excedentul de forță de 

muncă al localităților limitrofe.  

 

Orașul se află la o distanță de 17 km față de orașul 

Tg. Ocna, 31 km față de Onești, 37 km față de 

Comănești, și 81 km față de municipiul reședință de 

județ Bacău.  

 

Informații privind populația și suprafața 
orașului Slănic Moldova, în contextul urban 

județean (2014) 

  
Populație 

(loc.) 
Suprafața 

(kmp) 

Mun. Bacău 194952 43,19 

Mun. Moinești 24927 45,83 

Mun. Onești 53553 52,48 

Oraș Buhuși 21160 39,86 

Oraș Comănești 24313 63,87 

Oraș Dărmănești 14788 270,43 

Oraș Slănic Moldova 5223 114,13 

Oraș Târgu Ocna 13326 48,9 

Sursă date: INS 

Evoluția populației după domiciliu a orașului Slănic Moldova la 1 ianuarie 

Zone / an 1992 2000 2005 2010 2013 2016 
Evoluție 

1992-2016 

Județul Bacău 751.282 759.162 761.732 757.825 751.354 746.566 -0,6% 

Județul Bacău - urban 362.928 376.477 368.943 359.966 353.556 352.025 -3,0% 

Orașul Slănic Moldova 5.571 5.555 5.455 5.318 5.248 5.163 -7,3% 

% din județul  Bacău 0,74% 0,73% 0,72% 0,70% 0,70% 0,69%  
% din jud. Bacău - urban 1,54% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,47%  

Sursă date: INS; calcule Addvances 
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Orașul Slănic Moldova a dezvoltat o relație de 

interdependență cu orașele Târgu Ocna și Onești, 

relație bazată pe tratamentul combinativ în 

sanatoriul balnear de la Tg. Ocna, amenajat în mina 

Salina, unde se tratează bolnavii cazați la Slănic 

Moldova veniți la tratament în stațiune.  
 

De asemenea, orașul Slănic Moldova beneficiază de 

unele servicii asigurate de municipiul Onești 

(judecătorie, sănătate, transport auto interurban), 

sau de Tg. Ocna (financiar-bancar, notariat, 

sănătate etc.).  

Creșterea capacității economice și modernizarea 

căilor de comunicație vor conduce la lărgirea sferei 

de influență a orașului, accentuând funcțiile de 

convergență ale acestuia.  

 

Nu în ultimul rând, faptul că orașul Slănic Moldova 

este singura stațiune balneo-climaterică din partea 

centrală și sudică a Moldovei, contribuie 

semnificativ la optimizarea relațiilor în teritoriu.  

 

 

 

Dezvoltare demografică  
 

Comparativ cu celelalte localități urbane din județ, 

potrivit datelor INS, orașul Slănic Moldova este, din 

prisma volumului demografic, cel mai mic centru 

urban din județul Bacău, numărând doar 5.223 

locuitori în anul 2014.  

 

Din punct de vedere al densității urbane, în orașul 

Slănic Moldova se înregistrează valoarea de 1518,3 

loc./suprafață intravilană, fiind cea mai mică valoare 

comparativ cu celelalte localități urbane ale 

județului Bacău.  

 

Efectivul populației după domiciliu din orașul Slănic 

Moldova a rămas relativ constant în perioada 1992 – 

2000, urmând ca după anul 2001 să înregistreze un 

trend puternic de scădere, ajungând de la 5.555 

locuitori în 2000, la 5163 locuitori în 2016, potrivit 

datelor furnizate de către INS.  
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Per total, în perioada 1992 – 2016, efectivul 

populației după domiciliu din orașul Slănic Moldova 

a înregistrat o scădere procentuală de 7,3%.  

 

Trendul descrescător este specific și nivelului 

județean sau nivelului județean urban general, însă 

cu mici excepții, în special în cazul localităților 

urbane, unde efectivul populației a fost clar 

ascendent până în anul 2000, urmând apoi același 

trend descrescător.  

 

Nu în ultimul rând, se observă că populația totală a 

județului Bacău nu a suferit mari modificări în 

perioada 1992 – 2016, descreșterea fiind doar 0,6%.  

 

Zonarea funcțională a teritoriului 
 

Zonarea funcțională a orașului reprezintă o metodă 

administrativă și un exercițiu decizional al 

comunității locale, prin care se realizează controlul 

dezvoltării urbane, influențând, în consecință, 

structura fizică, economică și socială a orașelor.   

 

Conturarea zonării funcționale, ca și dezvoltarea 

spațială, poate fi atât rezultatul unei dezvoltări 

spontane, cât și acela al unei amenajări dirijate.  

Suprafața totală a unității teritorial-administrative 

Slănic Moldova este de 11.413 ha (114,13 km2), 

potrivit INS. Suprafața intravilană este de 344 ha, 

ocupând doar 3% din fondul funciar al orașului.  

 

Privită în ansamblu, localitatea are o formă liniar - 

tentaculară cu fronturi construite înguste datorită 

prezenței albiei râului Slănic şi a versanților. 
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Evoluția demografică în județul Bacău și orașul SLĂNIC MOLDOVA în perioada 
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Județul Bacău - TOTAL Județul Bacău - URBAN Oraș Slănic Moldova

Sursă date: INS, calcule Addvances

* modificări procentuale, baza = anul 1992, populația după domiciliu la 1 ianuarie
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Majoritatea suprafeței administrative a orașului 

este ocupată de păduri (80,5%) şi teren agricol 

(15,3%). Suprafața agricolă este reprezentată 

preponderent de pășuni şi fânețe, iar cea mai mare 

parte este situată în extravilan.  

 

ZONELE DESTINATE CONSTRUCŢIILOR DE 

LOCUINŢE ŞI DEPENDINŢE ocupă mare parte din 

suprafața intravilană a orașului Slănic Moldova. 

Datorită construirii pe cursul pârăului Slănic şi 

limitării versanților muntoși, suprafața ocupată cu 

construcții acoperă 44,2% din intravilan.  

 

În general, zona de locuit este distribuită liniar de-a 

lungul văii râului Slănic cu mici tentacule spre nord 

şi sud. Ca organizare, zona destinată locuirii este 

caracteristică așezărilor de deal dezvoltate de-a 

lungul Slănicului și afluenților săi, păstrând aspectul 

de așezare rurală.  

 

De asemenea, suprafața agricolă ocupă o parte 

importantă din intravilan, în special datorită 

suprafețelor mari din cartierele Cerdac şi Cireșoaia, 

care au un puternic aspect rural. 

 

ZONA DESTINATĂ INSTITUŢIILOR ŞI SERVICIILOR 

PUBLICE (administrație, școli, instituții locale etc.) 

deține o pondere mică din intravilan şi este 

concentrată în special în localitatea Slănic Moldova. 

De asemenea, administrația publică locală a orașului 

este amplasată în cartierul Slănic Moldova. În 

general, în cartierele Cerdac şi Cireșoaia nu se 

găsesc dotări de interes general, ci numai dotări ce 

constituie funcțiunea complementară a zonei de 

locuit (instituții de învățământ, spații comerciale).  

 

ZONA BALNEARĂ (STAŢIUNEA) este amplasată 

exclusiv în cartierul Slănic Moldova, ocupând 

aproximativ o treime din suprafața acestuia. Zona 

balneară cuprinde suprafețele aferente unităților de 

tratament, unităților de cazare cu dotările aferente, 

zona cu izvoare naturale, spațiile verzi, zonele de 

circulație şi parcaje, platforme gospodărești. Zona 

izvoarelor este compactă, ocupând o suprafață de 

5,5 ha, pe o lungime de circa 1 km. 

 

Zona de tratament şi cazare balneară este în relație 

de interdependență cu zona de cazare a populației 

permanente, în partea de est şi cu zona de 

zăcământ hidromineral (zona izvoarelor) spre vest. 

Zona unităților de cură şi tratament se suprapune cu 

zona de cazare a turiștilor veniți în stațiune. 

 

Zona izvoarelor constituie unul din principalele 

puncte de atracție ale turiștilor sau a celor veniți la 

tratament. Problema care se ridică este accesul 

improvizat și relativ greoi în zona izvoarelor, cu 

toate că zona de zăcământ hidromineral este bine 

conturată, toate izvoarele fiind concentrate pe o 

suprafață relativ mică. Pentru a se păstra calitățile 

curative naturale, această zonă este pusă sub 

protecție hidrologică și sanitară. Nu în ultimul rând, 

stațiunea mai dispune de un parc amenajat în 

centrul ei și de o zonă de dotări concentrată, în 

apropierea parcului.  

 

În stațiune se regăsesc mai multe stiluri 

arhitecturale reprezentative pentru mai multe 

perioade istorice (începând cu sec. al XIX-lea) şi 

chiar pentru zone diferite, conferind un aspect 

distinct şi cochet zonei. O parte dintre acestea sunt 

chiar emblematice pentru stațiune, clădiri precum 
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cea a Cazinoului sau a Pavilionului central Racoviță 

apărând foarte des în materialele de prezentare ale 

stațiunii.  

 

ZONA SPAŢIILOR VERZI PENTRU AGREMENT, 

PROMENADĂ ŞI ACTIVITĂŢI SPORTIVE este 

concentrată în special în localitatea Slănic Moldova, 

în proximitatea zonei balneare. Cea mai mare parte 

a spațiilor verzi intravilane este amplasată în partea 

de sud-est a localității.  

 

În ceea ce privește arhitectura orașului, aceasta nu 

este unitară, rezultând un peisaj antropizat, în care 

elementele specifice urbane se întrepătrund cu cele 

rurale, specifice cartierelor Cerdac și Cireșoaia.  

 

În timp ce construcțiile din localitatea Slănic 

Moldova (stațiune) au un nivel de înălțime mediu, 

existând şi clădiri înalte (hoteluri) şi un aspect 

arhitectural deosebit, cele din localitățile Cerdac şi 

Cireșoaia sunt de cele mai multe ori construcții în 

regim parter. De altfel, localitățile Cerdac şi 

Cireșoaia au un puternic aspect rural, datorită atât 

arhitecturii locuințelor dar şi dependințelor 

acestora, multe dintre gospodării practicând 

agricultura şi zootehnia pentru consum propriu.  

 

Orașul Slănic Moldova nu are un centru civic 

conturat, stațiunea fiind centrul de interes pentru 

întreaga comunitate locală. Ca urmare, este 

necesară creșterea gradului de dotare la nivelul 

întregii localități, pentru o deservire corectă atât a 

populației permanente, cât și a celei flotante 

(turiști).  

 

Orașul Slănic Moldova nu are o zonă destinată 

exclusiv activităților economice. Agenții economici 

locali (de obicei ateliere de prelucrare a lemnului şi 

a pietrei şi servicii prestate populației), destul de 

reduși ca număr, sunt localizați în zona de locuit. 

Lipsesc o serie de servicii pentru populație şi pentru 

turiști, printre care un centru comercial modern şi o 

stație de carburanți. Principala activitate economică 

din oraș este turismul, care se desfășoară în zona 

stațiunii. 

 

Dezvoltare spațială  
 

Direcțiile de dezvoltare economico-socială ale 

orașului Slănic Moldova trebuie susținute printr-o 

strategie integrată de amenajare a teritoriului, care 

să valorifice în mod sustenabil potențialul natural și 

cultural existent la nivel local. Aceasta trebuie 

fundamentată prin proiecte de dezvoltare spațială 

care să contribuie la soluționarea unor probleme 

teritoriale specifice.  

 

Condițiile topografice specifice, prin versanții 

abrupți, cursurile de apă, au condus la terenuri 

construibile limitate, ce au permis dezvoltarea 

liniară a orașului.  De aici rezultă distanțe mari de 

parcurs pentru locuitorii orașului între domiciliu și 

locurile de muncă (stațiune) și a turiștilor care se 

cazează în pensiunile dezvoltate în Cerdac și 

Cireșoaia spre zona balneară.  
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Potrivit reprezentanților administrației publice 

locale, în ciuda condițiilor geomorfologice 

improprii, orașul Slănic Moldova dispune de zone 

pretabile extinderii intravilanului. În acest sens, se 

propune extinderea intravilanului orașului Slănic 

Moldova în zona Bolovanu, care deservește o serie 

de proprietăți private construibile.  

 

Unul din punctele forte ale zonei este peisajul 

natural de calitate ridicată, fapt ce poate contribui 

la dezvoltarea zonei în special în scop turistic. De 

asemenea, zona oferă potențial în dezvoltarea 

activităților turistice cu specific agroturistic.  

 

Pentru introducerea zonei în intravilanul orașului și 

pentru o dezvoltare coerentă se impun investiții în 

scopul extinderii infrastructurii de utilități și a 

echipării tehnico-edilitare.  

 

În plus, dezvoltarea zonei Bolovanu va fi susținută și 

prin realizarea drumului de legătură dintre DN 12B și 

drumul european E574 (Slănic Moldova – Oituz), 

care va facilita accesul mai rapid al comunității 

locale spre anumite puncte de interes, conducând în 

același timp la creșterea numărului de turiști în 

stațiune.  

 

 

Aspecte ale locuirii  
 

Numărul de locuințe existente în orașul Slănic 

Moldova în anul 2015 este de 2.003 unități, 

totalizând o suprafață locuibilă de 98,5 mii m2 arie 

desfășurată. Astfel, suprafața medie a unei locuințe 

este de 49,2 m2, iar suprafața locuibilă ce revine în 

medie unui locuitor este de 19,0 m2. 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în perioada 2001-2015, numărul de 

locuințe din oraș a crescut cu 12,5%, de la 1.781, la 

2.003 unități în 2015. Creșterea fondului de locuințe 

a generat o creștere mai mare a suprafeței locuibile, 

ceea ce denotă că locuințele noi sunt mai spațioase 

(creștere cu 40,6% mai ridicată în 2015 decât în 2001) 

decât majoritatea celor deja existente, situație 

dovedită şi de ritmul mai accelerat de creștere al 

suprafeței medii al unei locuințe (creștere cu 25,1% în 

2015, față de 2001). 

 

Cea mai spectaculoasă creștere dintre indicatorii 

analizați a înregistrat-o suprafața locuibilă medie ce 

revine unui locuitor, care a crescut cu 50,2% în 2015  

față de anul de bază 2000.  

 

Explicația este dată de scăderea populației stabile, 

astfel că procentul de creștere a suprafeței locuibile 

medii pe cap de locuitor este influențat direct 

proporțional de creșterea suprafeței locuibile totale 

şi invers proporțional de scăderea volumului 

demografic.  

 

Comparativ cu mediile județene, indicatorii 

referitori la numărul de locuințe şi la suprafața 

locuibilă raportate la efectivul populației au valori 

apropiate de medie sau chiar mai ridicate. Astfel, în 

Slănic Moldova o suprafață medie a unei locuințe 

(49,2 m2) este mai mare decât media județeană 

(44,5 m2), dar și decât media localităților urbane 
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băcăuane (36,7 m2). Suprafața locuibilă medie ce 

revine unui locuitor (19,0 m2) este mai mare față de 

celelalte două medii analizate (16,7 m2, respectiv 

15,7 m2).  

 

În general, se observă că valorile indicatorilor 

analizați calculați la nivelul orașului Slănic Moldova 

sunt mai mari față de celelalte două medii de 

referință (nivelul județean și nivelul județean – 

mediul urban). Situația este explicată de numărul 

relativ mare şi de suprafețele locuibile mari ale 

caselor de vacanță din oraș care sunt înregistrate 

oficial drept locuințe.  
 

În perioada 2009-2015, în orașul Slănic Moldova au 

fost eliberate autorizații de construire pentru 46 de 

clădiri rezidențiale individuale. Suprafața medie a 

unei locuințe pentru care s-a obținut autorizația de 

Indicatori ai locuirii în Slănic Moldova şi județul Bacău, în anul 2015 

 
  Slănic Moldova Jud. Bacău 

UM total total urban 

Locuințe existente locuințe 2.003 280.562 129.568 

Suprafața locuibilă m2 98.645 12.474.212 5.546.115 

Suprafața medie a unei locuințe m2 49,2 44,5 42,8 

Suprafața locuibilă / locuitor m2/pers 19,0 16,7 15,7 

Locuințe terminate locuințe 5 926 305 

Sursa datelor: INS 
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construire în această perioadă a fost de 145,3 m2. 

Numărul locuințelor terminate în intervalul analizat 

(2009-2015) a fost de 105 unități, remarcându-se un 

maxim de 42 de locuințe terminate în anul 2010. 
 

În ceea ce privește confortul locuințelor, un 

indicator relevant este Recensământul Populației și 

Locuințelor, realizat în anul 2011, de unde pot fi 

extrase informații cu privire la gradul de conectare 

al gospodăriilor la utilități. Așadar, din 1942 de 

locuințe convenționale, 75% erau conectate la 

rețeaua de apă potabilă (1457 locuințe), doar 1262 

de locuințe fiind conectate la rețeaua de canalizare 

(65% din total).  

De asemenea, potrivit datelor RPL 2011, majoritatea 

locuințelor erau conectate la rețeaua de energie 

electrică (1836 locuințe), în timp ce doar 46,6% 

beneficiau de încălzire centrală (905 locuințe).  

 

Din totalul locuințelor existente în orașul Slănic 

Moldova, 92,5% dintre acestea dispuneau de 

bucătărie în locuință în anul 2011, iar de baie în 

locuință dispunea doar 57,6% din total. Procentele 

înregistrate la nivel local sunt mult mai mici decât 

cele înregistrate la nivelul mediului urban al 

județului Bacău: 93,4% locuințe cu bucătărie în 

locuință și 86,6% locuințe cu baie în locuință.  

Locuințe terminate în cursul anului şi autorizații de construire emise în oraşul Slănic Moldova 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Locuințe terminate 4 42 19 9 17 9 5 105 

Autorizații de construire eliberate 7 8 8 7 6 4 6 46 

Suprafața medie a unei locuințe pentru care s-
a obținut autorizație de construire (m2) 

210,9 138,8 167,9 139,9 129,5 87,8 142,3 145,3 

Sursa datelor: INS 

92,5%

57,6%

Bucătărie în locuință

Baie în locuință

Ponderea locuințelor cu baie și 
bucătărie în locuință, în 2011

Baie în

locuință

Bucătărie în

locuință

Sursă: Recensământul Populației și al Locuințelor, 2011

75%

65%

94,5%

46,6%

Rețeaua de 
apă potabilă

Rețeaua de 
canalizare

Ins talația 
electrică

Încălzirea
centrală

Gradul de conectare al gospodăriilor la 
rețelele tehnico-edilitare, în 2011

Sursă: Recensământul Populației și al Locuințelor, 2011



21 

Infrastructura de petrecere a timpului liber 
 

Infrastructura publică de petrecere a timpului liber 

a locuitorilor din orașul Slănic Moldova este 

reprezentată de: 

o Parcul Slănic Moldova (4,16 ha); 

o Pârtia de schi; 

o Izvoare minerale; 

o Sala de sport; 

o Bazinul de înot. 

 

Sala de sport din centrul orașului Slănic Moldova, 

finanțată de C.N.I. București are o capacitate de 150 

locuri și este un prilej de petrecere a timpului liber. 

Aici vor avea loc evenimente sportive, concursuri de 

sporturi de echipă, haltere, târguri și expoziții 

tematice etc. 

 

Darea în folosință a bazinului de înot va oferi 

posibilitatea de relaxare atât localnicilor, cât și 

turiștilor. În cadrul acestuia pot fi organizate lecții 

de înot pentru copii și adulți, diverse evenimente, 

concursuri sportive etc. 

 

Parcul din stațiunea Slănic Moldova are o suprafață 

de 4,16 ha și oferă posibilitatea atât localnicilor dar 

și turiștilor de a petrece timpul liber într-un cadru 

civilizat și încântător. 

 

Orașul Slănic Moldova dispune de o suprafață a 

spațiilor verzi de 9 ha, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică, în anul 2015.  

Comparativ cu anul 2010 (26 ha) suprafața spațiilor 

verzi a înregistrat o scădere semnificativă cu 65,4%, 

iar comparativ cu anul 2000 (38 ha) a înregistrat o 

scădere cu 76,3%. 

 

Suprafața medie de spații verzi ce revine unui 

locuitor din orașul Slănic Moldova este de 17,2 mp, 

valoare superioară celei înregistrate la nivel de județ 

unde unui locuitor îi revin 10,4 mp spații verzi, în anul 

2015.  

 

În perioada 2000-2015 suprafața medie de spații 

verzi ce revine unui locuitor a înregistrat o scădere 

bruscă, de la 68,4 mp cât era în anul 2000 la 17,2 mp 

în anul 2015. 

 

Serviciul de amenajare a spațiilor verzi este asigurat 

de către operatorul SC Util Prest Serv S.R.L. Potrivit 

reprezentanților operatorului, la nivelul orașului 

sunt necesare dotări specifice, cu scopul 

îmbunătățirii și reconfigurării aspectului actual al 

spațiilor verzi, contribuind la diversificarea 

modalităților de petrecere a timpului liber, precum 

și la atragerea unui număr mai ridicat de turiști.  

 

În scopul dezvoltării sectorului de recreere și sport, 

administrația publică locală trebuie să întreprindă 

acțiuni privind amenajarea și extinderea spațiilor 

verzi prin curățarea acestora și a arborilor, plantarea 

de pomi și arbuști ornamentali, amenajarea de 

ronduri de flori, precum și instalarea de mobilier 

urban. Redimensionarea spațiilor verzi ale 

domeniului public pentru a atinge reglementările 

europene și naționale trebuie să fie realizată pe 
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baza unui Registru al spațiilor verzi, care în prezent 

nu există și de care orașul are nevoie.  

 

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților (republicată), actualizată prin Legea 

47/2012, administrația publică locală are obligația de 

a inventaria și spațiile verzi de pe domeniul privat 

cât și de a reactualiza registrului spațiilor verzi ori de 

cate ori apar modificări.  
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ANALIZĂ SWOT – DEZVOLTARE URBANĂ  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Poziționarea geografică relativ centrală 

la nivel național, la limita Regiunii 

Moldovei cu Transilvania şi Muntenia; 

 Distanța redusă între Slănic Moldova şi 

orașele importante de la nivel național; 

 Lipsa aglomerării populației la nivel 

local: cea mai redusă densitate urbană 

(1518,3 loc./supraf. intravilană) dintre 

localitățile urbane din județul Bacău;  

 Creșterea fondului de locuințe cu 12,5% 

în perioada 2001-2015; 

 Creșterea semnificativă a suprafeței 

locuibile medii ce revine unui locuitor, cu 

40,6% în perioada 2001-2015; 

 Existența de zone pretabile extinderii 

intravilanului (ex.: zona Bolovanu);  

 Peisaj natural de calitate ridicată, ce 

poate contribui la dezvoltarea zonei în 

scop turistic;  

 Curățenia orașului; 

 

 

 Scăderea volumului demografic cu 7,3 procente în perioada 

1992-2016; 

 Caracterul puternic rural al localităților componente Cerdac 

şi Cireşoaia, atât din cauza arhitecturii locuințelor şi 

dependințelor acestora, cât şi din cauza practicilor agricole şi 

zootehnice; 

 Concentrarea zonelor destinate agrementului şi activităților 

sportive în special în localitatea Slănic Moldova, în 

proximitatea zonei balneare; 

 Lipsa unității arhitecturale la nivel local; 

 Lipsa unor refugii amenajate pentru stațiile mijloacelor de 

transport în comun; 

 Nerespectarea zonificării în ceea ce privește folosirea 

terenurilor;  

 Existența unor construcții cu structură nedurabilă, cu finisaje 

simple, în localitățile componente; 

 Trama stradală nemodernizată din localitățile componente, 

care dă aspectul unor drumuri rurale; 

 Insuficiența spațiilor de parcare în special în sezonul estival; 

 Insuficiența zonelor de agrement/ spațiilor de joacă pentru 

copii; 

 Media spațiilor verzi amenajate pe cap de locuitor (17,2 

m2/cap de locuitor), inferioară reglementărilor europene în 

vigoare (26 m2 spații verzi/cap de locuitor); 

 Lipsa unor servicii pentru populație şi pentru turişti (stație de 

carburanți, spălătorie auto, centru comercial modern etc.); 

 Inexistența cadastrului edilitar şi a cărții funciare; 

 Existența rețelelor de utilități doar în anumite zone ale 

orașului;  

 Lipsa unui Registru al spațiilor verzi, conform 

reglementărilor europene și naționale; 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Împărțirea orașului pe zone funcționale 

și organizarea relațiilor dintre acestea;  

 Posibilitatea accesării fondurilor 

europene nerambursabile destinate 

dezvoltării urbane durabile (reabilitarea 

infrastructurii şi îmbunătățirea 

serviciilor urbane); 

 Programele naționale referitoare la 

construirea de locuințe sociale şi pentru 

tineri; 

 Reabilitarea termică a blocurilor de 

locuințe prin intermediul programelor 

guvernamentale; 

 Existența unor terenuri neexploatate în 

prezent, oportune pentru dezvoltarea 

unor investiții; 

 Extinderea suprafeței intravilanului;  

 

 Dezvoltarea amenajărilor urbane într-un ritm mult sub cel al 

dezvoltării și expansiunii zonelor rezidențiale noi; 

 Dezvoltarea imobiliară haotică poate avea un efect negativ 

asupra unei dezvoltări urbane coerente și armonioase; 

 Lipsa unui sistem de creditare acceptabil, corelat cu 

veniturile populației, pentru construcția de locuințe; 

 Creşterea disparităților existente între localitățile 

componente ale orașului Slănic Moldova; 
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Punctele tari ale orașului  
 

Cel mai important punct forte al orașului Slănic 

Moldova, potrivit a 23,4% mențiuni, este reprezentat 

de resursele naturale -izvoarele minerale. Pe cea de-

a doua poziția se află potențialul turistic al orașului 

(14,9% mențiuni), urmat de poziționarea geografică, 

relieful și peisajul de care dispune localitatea (12,8% 

mențiuni) și de resursele naturale date de aerul 

ozonat, mofeta și materialul lemnos (8,5% 

mențiuni).  

Un alt punct forte al orașului îl reprezintă existența 

pârtiei de schi (7,4% mențiuni), oferta de cazare 

turistică (6,4% mențiuni), statutul orașului de 

stațiune balneară (6,4% mențiuni), traseele turistice 

ce pot fi urmate în timpul excursiilor (3,2% mențiuni), 

dar și utilitățile și serviciile publice ale orașului (3,2% 

mențiuni).  

 

 

OPINIILE POPULAȚIEI: La sfârșitul anului 2016 s-a realizat un sondaj de opinie în rândul comunității orașului 

Slănic Moldova cu privire la dezvoltarea socio-economică – stadiul actual și direcții viitoare.  
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2,1%

2,1%
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potențialul turistic

pozi ționarea geografică/ relieful/ peisajul

resursele naturale - aerul ozonat, mofeta, lemnul

pârtia de schi

oferta de cazare turistică

statutul de stațiune balneară

traseele turistice

rețelele de utilități/ serviciile publice

conducerea orașului

Jandarmeria, Serviciul Salvamont

parcul

pationoarul

altele

Principalele puncte tari ale orașului Slănic Moldova
% din total mențiuni

Sursă: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a orașului Slănic Moldova 
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Totodată, respondenții au menționat, printre 

punctele tari ale orașului Slănic Moldova, 

conducerea orașului (2,1% mențiuni), serviciile de 

Jandarmerie și Salvamont (2,1% mențiuni), dar și 

parcul (2,1% mențiuni) și patinoarul (2,1% mențiuni) 

din localitate. 
 

Punctele slabe ale orașului 
 

Principalele puncte slabe ale orașului Slănic 

Moldova, potrivit opiniei avute de membrii 

comunității locale, sunt reprezentate de 

infrastructura rutieră precară (14,0% mențiuni) și de 

slaba dezvoltare a serviciilor și a utilităților publice, 

mai cu seamă în cele două sate componente, 

Cireșoaia și Cerdac (14,0% mențiuni). 

Alte aspecte ale orașului considerate de către 

respondenți puncte slabe constau în slaba 

dezvoltare a sistemului sanitar și a bazei de 

tratament (9,0% mențiuni), în slaba promovare 

turistică a zonei (8,0% mențiuni), în posibilitățile 

restrânse de petrecere a timpului liber (8,0% 

mențiuni) și în lipsa fondurilor și a investitorilor 

(8,0% mențiuni) . De asemenea, lipsa locurilor de 

muncă (7,0% mențiuni) și gradul ridicat de 

îmbătrânire a populației (7,0% mențiuni) sunt 

considerate puncte slabe de către respondenți, la 
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serviciile/ utilitățile publice slab dezvoltate (mai ales în cele 2 sate)

slaba dezvoltare a sistemului sanitar/ a bazei de tratament

slaba promovare turistică

posibilități restrânse de petrecere a timpului liber

lipsa fondurilor/ investitorilor

lipsa locurilor de muncă

populație îmbătrânită/  migrația tinerilor

dezvoltare economică precară/ domenii economice puține

lipsa dotărilor specifice unităților educaționale

lipsa transportului public local

lipsa unei săli de sport în Cireșoaia

forța de muncă necalificată/ nepregătită

oferta de cazare și alimentație publică

altele

Principalele puncte slabe ale orașului Slănic Moldova
% din total mențiuni

Sursă: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a orașului Slănic Moldova 
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care se adaugă dezvoltarea economică precară/ 

puținele sectoare economice existente în localitate 

(5,0% mențiuni), lipsa dotărilor specifice unităților 

educaționale (4,0% mențiuni) și lipsa transportului 

public local (4,0% mențiuni). 

 

Lipsa unei săli de sport în satul Cireșoaia (3,0% 

mențiuni), forța de muncă necalificată sau 

insuficient pregătită (3,0% mențiuni) sau oferta 

insuficientă și slab dezvoltată de cazare și 

alimentație publică (2,0% mențiuni) sunt alte puncte 

slabe menționate de respondenți în legătură cu 

orașul Slănic Moldova. 

 

 

Sectoare care necesită îmbunătățirea situației actuale 
 

Principalul sector care necesită îmbunătățirea 

situației actuale, potrivit rezultatului sondajului de 

opinie, este reprezentat de sectorul economic (scor 

mediu de 2,6 puncte), unde intervalul de acordare a 

punctajelor este cuprins între -3 (necesitate minimă) 

și +3 (necesitate maximă).  

 

Pe cea de-a doua poziție este educația, cu un scor 

mediu de 2,2 puncte, urmată de sănătate, cu 2,1 

puncte. Cultura este un sector care necesită în mare 

măsură îmbunătățirea situației (scor mediu de 1,9 

puncte), urmată de dezvoltarea urbană a localității 

(scor mediu de 1,8 puncte). Următoarele domenii 

prioritare pentru dezvoltare sunt cele ale serviciilor 

publice (scor mediu de 1,7 puncte), mediului (scor 

mediu de 1,6 puncte) și al infrastructurii (scor mediu 

de 1,4 puncte), toate înregistrând un scor mediu de 

peste 1 punct, ceea ce le încadrează în categoria 

necesităților.  

 

Pe domenii ale sectoarelor analizate, crearea de 

locuri de muncă și îmbunătățirea ofertei turistice 

sunt aspectele cu prioritate maximă de dezvoltare, 

în următoarea perioadă, la nivelul orașului Slănic 

Moldova.  

Infrastructura de învățământ și dotarea specifică, 

serviciile medico-sanitare, calitatea resurselor 

umane din învățământ, serviciile de salubritate, 

echiparea edilitară și drumurile, aleile și trotuarele 

prezintă, totodată, necesitatea unui nivel ridicat de 

dezvoltare pentru perioada următoare, obținând un 

scor mediu de peste 2 puncte. 
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Sănătate
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Economie

Ierarhizarea sectoarelor în funcție de 
necesitatea îmbunătățirii situației

necesitate 
minimă

necesitate 
maximă

Sursă: Sondaj de opinie cu privire la 
dezvoltarea socio-economică  a orașului Slănic Moldova
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Cu un punctaj mediu cuprins între 1 și 2 puncte pe 

scala nevoilor de îmbunătățire se clasează calitatea 

spațiilor verzi, a parcurilor și a grădinilor din oraș 

(scor mediu de 1,9 puncte), viața culturală (scor 

mediu de 1,9 puncte), aspectul general al orașului 

(scor mediu de 1,8 puncte), reducerea poluării (scor 

mediu de 1,7 puncte), spațiile de joacă pentru copii 

(scor mediu de 1,7 puncte), transportul public local 

(scor mediu de 1,6 puncte), iluminatul public (scor 

mediu de 1,5 puncte), sistemul de indicatoare şi 

orientare - indicatoare de orientare, indicatoare 

turistice, plăcuțe pentru denumirea străzilor şi 

pentru numerotarea clădirilor etc. (scor mediu de 

1,4 puncte), locurile de parcare (scor mediu de 1,1 

puncte) și pistele pentru biciclete (scor mediu de 1,0 

puncte). Singurul domeniu care a înregistrat un scor 

mediu sub 1 punct este cel ce reprezintă necesitatea 

îmbunătățirii piețelor agroalimentare.  

Ierarhizarea sectoarelor și domeniilor în funcție de necesitatea îmbunătățirii situației 
la nivelul orașului Slănic Moldova 

valoarea scorului aparține intervalului -3 (necesitate minimă) și +3 (necesitate maximă) 

SECTOR DOMENIU SCOR MEDIU 

ECONOMIE Scor total 2,6 

Locurile de muncă 2,7 

Oferta turistică 2,5 

EDUCAȚIE Scor total 2,2 

Infrastructura de învățământ şi dotarea specifică 2,2 

Calitatea resurselor umane din învățământ 2,1 

SĂNĂTATE Scor total 2,1 

CULTURĂ Scor total 1,9 

DEZVOLTARE 
URBANĂ 

Scor total 1,8 

Calitatea spațiilor verzi, a parcurilor şi grădinilor din oraș 1,9 

Aspectul general al orașului 1,8 

Spațiile de joacă pentru copii 1,6 

SERVICII PUBLICE Scor total 1,7 

Echiparea edilitară (rețelele de utilități publice: apă, canal, gaz, electricitate) 2,1 

Serviciile de salubritate 2,1 

Transportul public local 1,6 

Piețele agroalimentare 0,9 

MEDIU Scor total 1,6 

INFRASTRUCTURĂ Scor total 1,4 

Drumurile, aleile, trotuarele 2,0 

Iluminatul public 1,5 

Sistemul de indicatoare şi orientare (indicatoare de orientare, indicatoare 
turistice, plăcuțe pentru denumirea străzilor şi pentru numerotarea clădirilor 
etc.  

1,4 

Locurile de parcare 1,1 

Pistele pentru biciclete 1,0 
Sursă: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a orașului Slănic Moldova 
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Capitolul 3 

DEMOGRAFIE ȘI 

FORŢĂ DE 

MUNCĂ 
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Structura și evoluția populației 
 

La 1 ianuarie 2016, populația cu domiciliul în orașul 

Slănic Moldova era de 5.163 persoane, conform 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. 

Astfel, la nivelul orașului este concentrată doar 0,7% 

din populația totală a județului Bacău și 1,5% din cea 

din mediul urban județean.  

 

Efectivul populației se situează pe un trend 

descendent în perioada 1992 – 2016, scăderea medie 

anuală față de anul precedent fiind de 0,3%. Astfel, 

în anul 2016 se înregistra o populație mai redusă cu 

7,3% decât în 1992. Diminuarea înregistrată la nivelul 

orașului este cu mult superioară celei de la nivel 

județean (-0,6%) sau național (-3,9%).  

 

Structura populației pe sexe este echilibrată, 

jumătate din persoanele înregistrate de Institutul 

Național de Statistică în anul 2016 fiind femei 

(49,99%), iar jumătate bărbați (50,01%). Comparativ 

cu nivelul județean, unde raportul de masculinitate 

indică existența mai multor femei decât bărbați, la 

nivelul orașului Slănic Moldova se observă diferențe 

minore între efectivele celor două sexe; mai mult, în 

perioada 1992 – 2016, s-au înregistrat mai multe 

femei decât bărbați doar în anii 2008 – 2010 și 2012 – 

2015. 

 

Populația cu domiciliul reprezintă totalul 

persoanelor cu cetățenie română și cu domiciliul pe 

teritoriul României, delimitat de criterii 

administrativ – teritoriale. Domiciliul persoanei este 

adresa la care aceasta declară că are locuința 

principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), așa 

cum este luată în evidența organelor administrative 

ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu 

se ține cont de reședința obișnuită, de perioada 

și/sau motivul absenței de la domiciliu, conform 

5.571 5.608 5.552 5.514 5.455 5.395 5.276 5.248 5.163

5.311
4.996

4.198

Evoluția demografică a populației din orașul Slănic Moldova,
în perioada 1992 - 2016

Populația cu domiciliul la 1 ianuarie Populația s tabilă la Recensăminte

Sursă date: INS și RPL 1992, 2002 și 2011
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informațiilor furnizate de Institutul Național de 

Statistică. 

 

Pe de altă parte, la Recensăminte se înregistrează 

populația stabilă, alcătuită din persoanele de 

cetățenie română, străină sau fără cetățenie cu 

domiciliul în România care, la momentul 

recensământului se aflau pe teritoriul țării 

(persoane prezente) sau erau temporar absente, 

fiind plecate în străinătate pentru o perioadă mai 

mică de 12 luni, din persoanele de cetățenie română, 

străină sau fără cetățenie venite pe teritoriul țării 

pentru o perioadă de cel puțin 12 luni sau cu intenția 

de a rămâne o perioadă de cel puțin 12 luni (la lucru, 

în căutarea unui loc de muncă, la studii, în interes de 

afaceri etc.), care aveau doar reședința obișnuită în 

România, dar și din persoanele de cetățenie română 

plecate în străinătate în cadrul misiunilor 

diplomatice sau militare, oficiilor consulare și al 

reprezentanțelor comerciale românești din 

străinătate. 

Din acest motiv, efectivul populației cu domiciliul 

este superior celui al populației stabile, care nu 

include persoanele plecate din România de cel puțin 

12 luni sau care au intenția de a rămâne cel puțin 12 

luni și nici persoanele de cetățenie străină venite în 

România pentru mai puțin de 12 luni sau care 

intenționează să rămână mai puțin de 12 luni. 
 

Astfel, conform datelor rezultate în urma 

Recensământului Populației și Locuințelor din anul 

2011, populația stabilă a orașului Slănic Moldova era 

de 4.198 persoane, în scădere cu 16,0% față de 

populația înregistrată la Recensământul din 2002 , 

dar mai redusă cu 21,0% comparativ cu populația 

stabilă înregistrată la Recensământul din 1992.  
 

Pe localități componente, cea mai mare parte a 

populației stabile a orașului Slănic Moldova trăiește 

în satul Cireșoaia (40,8%), 32,2% locuiește în Slănic 

Moldova, iar 27,0% în satul Cerdac.  

Populația cu domiciliul și raportul de masculinitate 

din orașul Slănic Moldova și județul Bacău, la 1 ianuarie 

Indicatori 
Anul 

1992 2000 2010 2016 

Populația cu domiciliul la 1 ianuarie 

Județul Bacău 751.282 759.162 757.825 746.566 

Orașul 

Slănic 

Moldova 

total 5.571 5.555 5.318 5.163 

masculin 2.847 2.823 2.654 2.582 

feminin 2.724 2.732 2.664 2.581 

Raportul de masculinitate (%) 

Județul Bacău 100,1 99,6 98,3 97,9 

Orașul S. Moldova 104,5 103,3 99,6 100,0 

Sursă date: INS 

Slănic 
Moldova

32,2%

Cerdac
27,0%

Cireșoaia
40,8%

Structura populației stabile din orașul 
Slănic Moldova, pe localități 

componente, în 2011

Sursă date: RPL 2011
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Structura etnică a populației orașului Slănic 

Moldova, conform Recensământului Populației și 

Locuințelor din 2011 arată că 96,0% sunt persoane de 

etnie română, 0,2% sunt maghiari, iar restul sunt de 

altă etnie. 
 

Din punct de vedere al structurii confesionale, la 

nivelul orașului Slănic Moldova domină religia 

romano-catolică, 59,6% din populație declarând-o. 

De asemenea, 36,3% dintre cetățeni s-au declarat 

ortodocși, 0,3% s-au declarat creștini după 

Evanghelie, 0,1% s-au declarat creștini de rit vechi, iar 

3,7% de altă religie.  
 

Structura populației stabile din orașul Slănic 

Moldova, la ultimele 3 Recensăminte indică un 

proces vizibil de îmbătrânire. Astfel, dacă în anul 

1992, mai mult de un sfert dintre locuitorii orașului 

erau tineri (0-14 ani), în 2011 numai 18,6% se 

încadrează în această categorie. Pe de altă parte, 

crește semnificativ ponderea persoanelor vârstnice 

(de 60 ani și peste), de la 11,7% în anul 1992 la 21,1% în 

anul 2011. Tendința continuă și la nivelul anului 2016, 

în ceea ce privește populația cu domiciliu.  
 

Crescând vârsta activă de muncă, s-a modificat și 

structura pe categorii de vârstă a populației. Astfel, 

în prezent, populația activă este considerată în 

intervalul 15-64 ani, iar cea vârstnică este cea de 65 

ani și peste. În acest caz, structura populației cu 

domiciliul din orașul Slănic Moldova pe categorii de 

vârstă arată că 15,8% sunt tineri (0-14 ani), 70,7% sunt 

adulți (15-64 ani), iar 13,5% sunt vârstnici (65 ani și 

peste). Din punct de vedere demografic, populația 

orașului Slănic Moldova este îmbătrânită.  
 

Piramida vârstelor, realizată printr-o analiză 

comparativă a anilor 2010 și 2016, arată o diminuare 

severă a populației de 0-24 ani și o creștere pentru 

celelalte categorii de vârstă, indiferent de sex. În 

partea superioară a piramidei se remarcă o prezență 

a fenomenului de supra-mortalitate masculină. 

 

Ortodoxă
36,3%

Romano-
catol ică
59,6%

Altă  religie
4,0%

Structura populației stabile din orașul 
Slănic Moldova, după religie, în 2011

Sursă date: RPL 2011

Români
96,0%

Altă  etnie

4,0%

Structura populației stabile din orașul 
Slănic Moldova, după etnie, în 2011

Sursă date: RPL 2011
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Durata medie a vieții persoanelor din județul Bacău, 

în anul 2015 era de 74,2 ani, potrivit datelor furnizate 

de Institutul Național de Statistică, valoare 

inferioară mediei naționale (75,4 ani). În mediul 

urban, durata medie a vieții persoanelor de ambele 

sexe din județul Bacău este de 76,3 ani, cu diferențe 

pe sexe: 73,0 ani în cazul bărbaților și 79,4 ani în 

cazul femeilor.  
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Sursă date: INS
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Indicatori demografici 
 

Principalii indicatori statistico-demografici care 

descriu populația pe categorii de vârstă și nivelul de 

dependență și îmbătrânire a unei populații sunt 

reprezentați de gradul de îmbătrânire a populației, 

rata de dependență demografică, rata de 

dependență a tinerilor sau rata de înlocuire a forței 

de muncă pentru anul 2016. 

 

Rata de dependență demografică, calculată prin 

raportarea populației dependente din punct de 

vedere demografic (tineri și vârstnici) la 1.000 

persoane aflate în vârstă de muncă (adulți de 15-64 

ani), este de 413,7‰ în anul 2016 la nivelul orașului 

Slănic Moldova, calculat pe baza datelor furnizate 

de Institutul Național de Statistică. Astfel, rata de 

dependență demografică este inferioară valorii 

județene (426,5‰) și în scădere comparativ cu anii 

precedenți.  

Rata de îmbătrânire demografică, calculată prin 

raportarea populației vârstnice la 1.000 tineri este 

de 854,0‰ la nivelul orașului Slănic Moldova în anul 

2016, valoarea aproape dublă comparativ cu cea 

înregistrată în cursul anului 2000 (442,4‰). Pe de 

altă parte, gradul de îmbătrânire ce caracterizează 

populația orașului este mai scăzut față de nivelul 

județean, unde rata de îmbătrânire este de 905,0‰.  

 

Raportul de dependență al tinerilor, reprezentând 

presiunea exercitată de persoanele tinere asupra 

celor adulte, în vârstă de muncă, înregistrează valori 

din ce în ce mai scăzute la nivelul orașului Slănic 

Moldova în perioada 2000 – 2016. Astfel, dacă în 

anul 2000, la 1.000 adulți reveneau aproximativ 

326,1 tineri, în anul 2016 la fiecare 1.000 adulți se 

găsesc doar 223,2 tineri. Raportul de dependență al 

47
0,

4

4
1

9
,6

4
1

3
,7

4
7

9
,6

43
8,

6

4
2

6
,5

44
2,

4

70
8,

7 8
5

4
,0

55
2,

9

78
4,

5

90
5,

0

32
6,

1

2
4

5
,6

2
2

3
,2

30
8,

9

24
5,

8

22
3,

9

9
7

8
,3

7
3

6
,8

6
6

9
,5

9
2

6
,6

7
3

7
,3

6
7

1
,6

0

300

600

900

1200

2000 2010 2016 2000 2010 2016

Orașul Slănic Moldova Județul Bacău

Indicatori statistico-demografici de la nivelul orașului Slănic Moldova și a județului 
Bacău, în anii 2000, 2010 și 2016

Rata de dependență demografică Rata de îmbătrânire demografică

Raportul de dependență al tinerilor Rata  de înlocuire a  forței de muncă
Sursă date: INS



35 

tinerilor înregistrează aproximativ aceleași valori și 

la nivelul județului Bacău. 

 

Rata de înlocuire a forței de muncă – calculată prin 

raportarea populației cu vârsta între 0-14 ani la o 

treime din populația cu vârsta între 15-64 ani – este 

de 669,5‰, ceea ce înseamnă că la 5 persoane 

adulte (15 – 64 de ani) vor fi înlocuite peste 15 ani de 

3,3 persoane, creându-se un deficit de resurse de 

muncă de 1,7 persoane.  

 

Comparând cu nivelul județean, deficitul de forță de 

muncă din orașul Slănic Moldova este inferior. 

Totodată, atât la nivel orășenesc cât și județean, se 

observă că deficitul de forță de muncă s-a accentuat 

semnificativ în ultimii ani. 

 

 

Mișcarea naturală a populației 
 

În anul 2015, la nivelul orașului Slănic Moldova s-au 

înregistrat 39 născuți vii și 60 decese, reprezentând 

0,6‰, respectiv 0,7‰ din valoarea județeană.  

 

Efectivul născuților vii din oraș s-a diminuat în mod 

semnificativ în ultimii ani, în 2016 fiind cu 30,4‰ mai 

mic decât în anul 2000 și în scădere cu 22,0‰ față de 

anul 2010.  

 

Pe de altă parte, efectivul decedaților înregistrat în 

anul 2016 la nivel orășenesc este mai ridicat cu 7,1‰ 

comparativ cu anul 2000, dar în scădere cu 14,3‰ 

față de anul 2010.  
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Evoluția ratei natalității și a mortalității indică 

fluctuații continue, valorile înregistrate în ultimul an 

fiind de 7,5‰, respectiv 11,6‰, rezultând un spor 

natural negativ.  

 

Sporul natural și, implicit rata sporului natural ce 

caracterizează orașul Slănic Moldova a fost negativ 

în perioada 2008 – 2015, singura excepție 

înregistrându-se în anul 2011 (0,6‰). O rată a 

sporului natural negativ s-a înregistrat și la nivelul 

județului Bacău, din anul 2002 și până în 2015. Cele 

mai reduse valori înregistrate de ratele sporului 

natural, atât la nivel orășenesc, cât și județean, se 

observă pentru anul 2015.  

Evoluția ratei sporului natural din orașul Slănic Moldova și județul Bacău, în perioada 2000 -2015 (‰) 

Județ/ localitate 
Anul 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Județul Bacău 1,8 -0,4 -1,7 -1,7 -1,8 -1,1 -2,5 -3,3 

Orașul Slănic Moldova 0,0 0,6 -3,8 0,6 -3,6 -0,6 -2,7 -4,1 

Sursă date: INS 

 

Starea civilă a populației 
 

În anul 2015 s-au oficiat la nivelul orașului Slănic 

Moldova un număr de 26 căsătorii, cu 16,1% mai 

puține decât în anul 2000 și în scădere cu 3,7% față 

de anul 2010. Pe de altă parte, în 2016 s-au înregistrat 

un număr de 6 divorțuri, în scădere cu 14,3%, 

respectiv 33,3% față de anul 2000, respectiv 2010.  

Rata nupțialității înregistrată în orașul Slănic 

Moldova a fost de 5,0‰ în anul 2015, inferioară 

valorii județene de 5,1‰. Pe de altă parte, rata de 

divorțialitate a fost de 1,2‰ la nivel orășenesc, 

inferioară, și de această dată, celei județene (1,3‰). 

5,6

8,7

5,0

8,2

3,4

6,5

5,0

1,3 0,7 1,1 2,7
1,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Anul
2000

Anul
2001

Anul
2002

Anul
2003

Anul
2004

Anul
2005

Anul
2006

Anul
2007

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Evoluția ratei nupțialității și a divorțialității în orașul Slănic Moldova,
în perioada 2000 - 2015 (‰)

Rata de nupțialitate Rata de divorțialitate Sursă date: INS



37 

Mișcarea migratorie a populației 
 

Migrația este un alt fenomen cu rol important în 

determinarea fluctuațiilor populației de pe un 

teritoriu. Migrația are importante implicații sociale, 

economice și politice, putând fi determinată atât de 

factori de împingere (nivelul de trai scăzut, sărăcia, 

lipsa locurilor de muncă, oportunitățile reduse de la 

nivel local de dezvoltare personală și/sau a familiei 

etc.), cât și de factori de atragere (nivel de trai mai 

ridicat, salarii mai mari, libertate individuală etc.). 

 

În cursul anului 2015 s-au stabilit cu reședința în 

orașul Slănic Moldova un număr de 8 persoane, în 

timp ce alte 51 au plecat cu reședința din oraș, 

potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică. 

 

În acest caz, soldul schimbărilor de reședință 

înregistrat în orașul Slănic Moldova este negativ, de 

-43 persoane în cursul anului 2015. Tendința 

negativă a soldului schimbărilor de reședință se 

observă încă din anul 2009, dar acest fenomen 

caracterizează județul Bacău pe întreaga perioadă 

2000 – 2015. 

 

În ceea ce soldul schimbărilor de domiciliu (inclusiv 

migrația externă), se observă tot un efectiv negativ, 

de -19 persoane. Astfel, în cursul anului 2015 s-au 

stabilit cu domiciliul în orașul Slănic Moldova un 

număr de 68 persoane, dar au plecat 87 persoane. 

Cu excepția anului 2012, pe întreaga perioadă 2000 

– 2015 soldul schimbărilor de domiciliu ce 

caracterizează orașul Slănic Moldova a fost negativ.  

 

La nivelul județului Bacău, soldul schimbărilor de 

domiciliu (inclusiv migrația externă) a înregistrat 

valori negative în perioada 2000 – 2015, excepție 

făcând doar anii 2000, 2001 și 2014.  
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Forța de muncă 
 

În orașul Slănic Moldova erau înregistrați, în anul 

2015, un număr mediu de 353 salariați, 

reprezentând numai 0,3% din totalul județului 

Bacău. 

 

Efectivul salariaților de la nivel orășenesc s-a 

diminuat în mod constant în perioada 2009 – 2015. 

Astfel, în anul 2015 se înregistrează un număr mediu 

de salariați de aproape 3 ori mai mic decât în anul 

2000 și o scădere de 35,7% comparativ cu anul 2010.  

 

La nivel județean, Institutul Național de Statistică 

arată că valoarea câștigului salarial nominal mediu 

net lunar al unei persoane, în anul 2015, este de 1.581 

lei, reprezentând 85,0% din valoarea națională. 

Valoarea câștigului mediu net s-a situat pe un trend 

ascendent, fiind mai mare cu 309 lei, respectiv 24,3% 

comparativ cu anul 2010.  

 

Pe sexe, la nivelul județului Bacău, se observă 

existența unei diferențe între câștigurile salariale, 

bărbații câștigând mai mult decât femeile: 1.658 lei 

pentru fiecare persoană de sex masculin și 1.504 lei 

pentru fiecare persoană de sex feminin. 

 

Șomerii sunt o categorie de persoane care nu au loc 

de muncă, dar își caută, nu realizează venituri, sunt 

dispuse să înceapă lucrul în perioada următoare 

dacă ar găsi de muncă și sunt înregistrate la Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.  

 

Datele furnizate de AJOFM Bacău arată că, la finele 

anului 2016 se înregistra un număr de 90 persoane 

șomere în orașul Slănic Moldova, cu 31,8% mai puțini 

decât în anul 2010, dar în creștere cu 5,9% față de 

anul 2015.  
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În perioada 2010 – 2016, peste 70,0% dintre 

șomerilor înregistrați de AJOFM Bacău sunt 

indemnizați, în timp ce doar o mică parte sunt 

neindemnizați.  
 

În funcție de categoria de vârstă, se observă că pe 

măsură ce se înaintează în vârstă, crește și ponderea 

șomerilor. Astfel, dintre șomerii înregistrați la 

nivelul orașului Slănic Moldova la finele anului 2015, 

o pondere de 13,3% au mai puțin de 25 ani, 13,3% au 

între 25 și 35 ani, o pondere de 32,2% dintre șomeri 

au între 36 și 45 ani, iar 41,1% au peste 45 ani.  
 

În funcție de nivelul de educație, mai mult de 

jumătate dintre șomerii înregistrați în orașul Slănic 

Moldova sunt absolvenții unor studii elementare 

Evoluția numărului de șomeri înregistrat la finalul anului, în perioada 2010 - 2015 

 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 

Numărul de șomeri înregistrați la finalul anului 

Județul Bacău 17.619 13.828 14.625 16.065 14.809 14.254 

Orașul Slănic Moldova 132 72 80 112 77 85 

% șomerilor din oraș din totalul județean 0,7% 0,5% 0,5% 0,7% 0,5% 0,6% 

Ponderea șomerilor înregistrați la finalul anului din totalul resurselor de muncă (%) 

Județul Bacău 3,6 2,8 3,0 3,3 3,1 3,0 

Orașul Slănic Moldova 3,8 2,1 2,3 3,2 2,3 2,5 

Rata șomajului (%) 

Județul Bacău 7,8 6,2 6,4 7,2 6,8 6,6 

Orașul Slănic Moldova* 7,9 4,3 4,7 6,7 3,7 4,2 

*valori estimate Sursă date: INS 
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(53,3% șomeri), 37,8% au absolvit studii medii, iar 

8,9% sunt absolvenți de studii superioare.  

 

În perioada analizată, 2010 – 2015, numărul de 

șomeri înregistrați în orașul Slănic Moldova a 

reprezentat mai puțin de 1% din efectivul județean, 

potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică.  

 

Totodată, se observă că ponderea șomerilor 

înregistrați la finalul anilor 2010 – 2015 din totalul 

resurselor de muncă, la nivelul orașului Slănic 

Moldova, înregistrează valori inferioare celor 

județene.  

 

Evoluția lunară a numărului de șomeri înregistrați în 

orașul Slănic Moldova, indiferent de sex, relevă 

valori mai mari în timpul lunilor de iarnă și valori mai 

mici vara.  

 

Rata estimată a șomajului pentru anul 2015, la 

nivelul orașului Slănic Moldova, a fost de 4,2%, cu 

diferențe pe sexe: 4,3% în cazul persoanelor de sex 

masculin și 4,% în cazul persoanelor de sex feminin. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, rata șomajului din județul Bacău era de 

6,6% la nivelul anului 2015.  
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ANALIZĂ SWOT – DEMOGRAFIE ȘI FORŢĂ DE MUNCĂ 
 

 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Structura echilibrată a populației pe sexe; 

 Distribuția relativ echilibrată a populației 

orașului Slănic Moldova pe localități 

componente; 

 Înregistrarea unei rate a nupțialității 

superioară celei a mortalității; 

 Diminuarea numărului de șomeri în 

perioada imediat următoare anului 2010; 

 Înregistrarea unei rate estimate a 

șomajului, la nivel orășenesc, inferioară 

celei județene; 

 

 Diminuarea populației cu domiciliul în orașul Slănic 

Moldova în perioada 1992 – 2016; 

 Ponderea foarte redusă a populației cu domiciliul în Slănic 

Moldova față de totalul județean; 

 Populația orașului este îmbătrânită din punct de vedere 

demografic; 

 Schimbarea structurii populației orașului pe categorii de 

vârstă, cu scăderea ponderii populației tinere și creșterea 

ponderii populației adulte și vârstnice; 

 Diminuarea valorii indicatorului rata de înlocuire a forței 

de muncă, ce indică adâncirea deficitului de forță de 

muncă; 

 În contextul actual, se previzionează existența unui deficit 

de forță de muncă pentru perioada următoare; 

 Sporul natural negativ înregistrat în perioada 2008-2015, 

cu excepția anului 2011; 

 Emigrarea masivă a populației din oraș a determinat 

înregistrarea unor valori negative ale soldului 

schimbărilor de reședință și de domiciliu (inclusiv migrația 

externă); 

 Scăderea de 3 ori a numărului mediu de salariați din oraș, 

în perioada 2000 – 2015. 
   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Dezvoltarea unor politici naționale de 

încurajare a natalității; 

 Introducerea unor programe locale de 

atragere a tinerilor în oraș; 

 

 

 

 Accentuarea exodului forței de muncă; 

 Migrația populației active spre zone mai dezvoltate din 

punct de vedere economic; 
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Fenomene sociale negative  
 

Fenomenele sociale negative au puternice implicații 

asupra dezvoltării economice și sociale a unei 

comunități. În urma sondajului de opinie realizat în 

cadrul orașului Slănic Moldova, au fost identificate 

o serie de fenomene considerate de respondenți ca 

fiind negative din punct de vedere social.  

 

Unul dintre aceste fenomene constă în consumul de 

alcool și substanțe interzise, mai ales în rândul 

populației tinere. În contextul scăderii populației 

tinere de la nivelul orașului, acest fenomen este, cu 

siguranță, o problemă majoră.  

 

Alte fenomene sociale negative sunt infracțiunile, 

furtul materialelor lemnoase fiind sesizate de către 

respondenții participanți la sondaj, la care se adaugă 

problemele privind violența domestică. 

 

Lipsa implicării părinților în educația copiilor este un 

alt aspect apreciat de către respondenți ca fiind 

negativ. Chiar dacă, în mod direct, nu poate fi 

considerat astfel, acesta conduce la dificultăți de 

învățare, lipsă de motivație, de orientare și chiar la 

abandon școlar și părăsirea timpurie a școlii. La 

aceste fenomene se poate ajunge, ușor, și în cazul 

părinților care pleacă la muncă în străinătate și își lasă 

copiii în grija unor rude sau a altor persoane, altă 

mențiune a respondenților.  

Alte mențiuni ale respondenților privind 

fenomenele sociale negative din orașul Slănic 

Moldova se referă la acordarea, de către Primărie, a 

ajutorului social persoanelor nevoiașe. În sine, nu 

este un fenomen social negativ, dar determină lipsa 

implicării persoanelor pe piața forței de muncă și 

scăderea motivației de a-și găsi un loc de muncă. 

Totodată, șomajul este menționat de către 

respondenți ca generând fenomene sociale 

negative.  

 

Migrația masivă a populației active și, mai cu seamă, 

a tinerilor din orașul Slănic Moldova, dar și 

îmbătrânirea accentuată a populației sunt fenomene 

îngrijorătoare pentru respondenți, la acestea 

adăugându-se indiferența, blazarea, nepăsarea și 

superficialitatea generală a populației pentru 

dezvoltarea orașului.  

 

 

OPINIILE POPULAȚIEI: La sfârșitul anului 2016 s-a realizat un sondaj de opinie în rândul comunității orașului 

Slănic Moldova cu privire la dezvoltarea socio-economică – stadiul actual și direcții viitoare.  
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Capitolul 4 

ECONOMIE 
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Potențialul economic al orașului Slănic Moldova 
 

Orașul Slănic Moldova deține importante resurse 

naturale care pot fi valorificate și exploatate: 

izvoarele minerale, gipsul, gresia de la cariera de 

piatră, sare, hidrocarburi, etc. 

 

Exploatarea resurselor naturale reprezintă cea mai 

importantă modalitate de dezvoltare economică a 

orașului Slănic Moldova, dar acțiunile trebuie 

întreprinse în mod sustenabil, pentru a asigura 

bunul trai și al generațiilor viitoare și pentru a evita 

poluarea.  

 

Cunoscută pentru izvoarele minerale benefice în 

tratarea diferitelor afecțiuni, Stațiunea Slănic 

Moldova prezintă un potențial enorm de dezvoltare 

din punct de vedere turistic; la acesta se adaugă 

amplasarea montană, într-un cadru cu aer curat, cu 

pârtie de schi și trasee turistice.  

 

Izvoarele minerale sunt cele mai importante resurse 

ale orașului Slănic Moldova, în jurul cărora s-a 

dezvoltat sectorul turismului balnear și de 

tratament. Beneficiind de un fond balnear cu un 

specific aparte, stațiunea dispune, pe o zonă relativ 

restrânsă, de o multitudine de izvoare variate în 

ceea ce privește compoziția, concentrația, 

complexitatea chimică și efectele terapeutice. 

Factorii curativi și de tratament reprezintă 

principalul generator de activități turistice, 

drumeție, odihnă, tratamente preventive și curative 

cardiovasculare și nevroze.  

La nivelul orașului Slănic Moldova lemnul și piatra 

sunt 2 resurse extrem de importante, locuitorii 

zonei fiind renumiți pentru cele două meserii 

tradiționale: pietrari și lemnari.  

 

Piatra din această zonă este considerată ca având 

cea mai bună calitate din zonă: calcarul întărit, cu 

diferite nuanțe de la galben pal la maroniu închis 

este foarte căutată datorită numeroaselor facilități 

pe care le oferă: rezistentă, aspect plăcut, 

durabilitate etc. Piatra este spartă de lucrători din 

stâncile munților și fărâmițată mărunt, prin eforturi 

foarte mari. Aceste practici pot fi aplicate doar în 

lunile călduroase, în anotimpul rece fiind aproape 

imposibil de lucrat cu piatra. Cariera de piatră din 

Slănic Moldova reprezintă sursa veniturilor pentru 

mulți locuitori, aceasta urmând să fie introdusă în 

intravilan pentru a facilita exploatarea controlată și 

productivă. Lucrătorii în piatră au creat Asociația 

Pietrarilor Slănic Moldova, care urmează să obțină 

autorizația de exploatare.  

 

Lemnul este o altă resursă importantă de care 

dispune orașul Slănic Moldova, dată fiind ponderea 

mare a terenurilor acoperite de păduri și vegetație 

forestieră. Dar exploatarea masei lemnoase trebuie 

să se facă în limitele capacității de refacere a 

pădurilor, folosind tehnologii ecologice de protecție 

a solului, florei și faunei.  

 

În contextul actual este necesară impulsionarea 

procesului de privatizare care să sprijine 

întreprinzătorii privați pentru înființarea unor mici 

unități de producție care să prelucreze materia 

primă locală: lemnul și piatra.   
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Prezentarea generală a economiei locale în context județean 
 

Oficiul Național pentru Registrul Comerțului (ONRC) 

înregistra la finalul anului 2015, la nivelul orașului 

Slănic Moldova, un număr de 208 agenți economici 

activi din punct de vedere juridic, adică societăți 

care nu și-au declarat suspendarea activității și nu se 

află în niciuna din stările ce pot duce la pierderea 

personalității juridice, indiferent dacă au realizat sau 

nu cifră de afaceri în anul respectiv.  

 

Efectivul agenților economici din punct de vedere 

juridic s-a diminuat în perioada 2010 – 2015, în ultimul 

an analizat fiind înregistrați cu 3,7% mai puțini agenți 

decât în anul 2010 și mai puțini cu 4,1% față de anul 

2014. 

Structura agenților economici activi din punct de 

vedere juridic pe forme juridice arată că cea mai 

mare parte sunt SRL-uri (70,2%), categorie urmată 

de II-uri (13,9%), PFA-uri (7,7%), IF-uri (4,8%), SA-uri 

(2,4%) și SNC-uri (1,0%).  

 

Din numărul total de agenți economici activi din 

punct de vedere juridic, activitate economică au 

numai 51,4%. Astfel, 107 agenți economici din orașul 

Slănic Moldova era activi din punct de vedere 

economic în anul 2015, potrivit datelor furnizate de 

ONRC.  
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În perioada 2010 – 2015, efectivul agenților 

economici activi din punct de vedere economic s-a 

diminuat, scăderea fiind de 7,0% comparativ cu anul 

2010, respectiv de 0,9% comparativ cu anul 2014.  

 

În anul 2015, repartiția agenților economici activi din 

punct de vedere economic pe categorii este destul 

de simplă: 97,2% sunt SRL-uri și numai 2,8% sunt SA-

uri.  

 

 

În orașul Slănic Moldova, în anul 2015, erau 

concentrați numai 0,7% dintre agenții economici 

activi din județul Bacău, conform datelor furnizate 

de ONRC.  

 

Chiar dacă la nivelul orașului se găsește o mică 

pondere a întreprinderilor de la nivel județean, 

densitatea agenților economici din Slănic Moldova, 

în anul 2015, era de 20,6 agenți activi din punct de 

vedere economic la 1.000 de locuitori, valoarea 

superioară mediei județene (19,3 agenți activi din 

punct de vedere economic la 1.000 de locuitori). 

Chiar și așa, comparativ cu anul 2010 (21,6 agenți 

activi din punct de vedere economic la 1.000 de 

locuitori), densitatea agenților economici activi a 

scăzut și a crescut media județeană (de la 18,6 

agenți activi din punct de vedere economic la 1.000 

de locuitori în anul 2010).  

 

Agenții economici de la nivel orășenesc au realizat, 

în anul 2015, o cifră de afaceri în valoare de 13,9 
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Notă: În continuare se vor analiza doar agenții 

economici activi din punct de vedere economic, 

înregistrați de ONRC și care au realizat cifră de 

afaceri zero sau mai mare decât zero. În această 

categorie nu sunt incluse Persoanele Fizice, care 

cuprind următoarele forme de organizare: 

persoanele fizice și asociațiile familiale 

înregistrate până la data de 25.04.2008, 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale. 
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milioane lei, cu 3,0% mai puțin față de anul 2010, dar 

cu 30,2% mai mult comparativ cu anul 2014. Valoarea 

cifrei de afaceri realizată în orașul Slănic Moldova, în 

anul 2015, reprezintă numai 0,1% din valoarea celei 

județene.  

 

Numărul total de salariați ai agenților economici 

activi din punct de vedere economic din orașul 

Slănic Moldova, înregistrat de ONRC la finalul anului 

2015, a fost de 212 persoane, adică numai 0,3% din 

numărul total al angajaților înregistrați în județul 

Bacău. Efectivul angajaților din oraș s-a majorat cu 

17,1% în anul 2015 comparativ cu 2010, cu 11,0% față 

de anul 2014, dar a scăzut cu 20,9% față de anul 2012, 

când s-a înregistrat maximul orășenesc al perioadei 

2010 – 2015.  

 

Dintre localitățile componente ale orașului, doar în 

satul Cerdac ONRC înregistra o unitate economică, 

restul de 106 unități, aferente anului 2015 având 

sediu social în Slănic Moldova. În satul Cireșoaia nu 

își avea sediul social niciun agent economic activ din 

punct de vedere economic. Agentul economic din 

satul Cerdac avea un singur salariat și a realizat 

numai 0,1% din cifra de afaceri totală a orașului. 

 

Distribuția agenților economici activi din punct de 

vedere economic pe categorii în funcție de numărul 

de salariați arată că 94,4% sunt micro-întreprinderi 

(au între zero și nouă salariați) și numai 5,6% sunt 

întreprinderi mici (au între 10 și 49 salariați), potrivit 

datelor ONRC pentru anul 2015. Repartiția cifrei de 

afaceri pe categorii de mările ale întreprinderilor 

arată că 57,6% s-a obținut în cadrul micro-

întreprinderilor, iar 42,4% în cadrul întreprinderilor 
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mici. Pe de altă parte, în microîntreprinderi sunt 

angajați 42,9% din numărul total al salariaților din  

orașul Slănic Moldova, iar în întreprinderile mari 

sunt 57,1% dintre aceștia.  

 

În cursul anului 2015 s-au înregistrat, în orașul Slănic 

Moldova, un număr de 8 înmatriculări ale 

persoanelor fizice (0,6% din totalul județean) și 6 

înmatriculări de persoane juridice (0,2% din totalul 

județean). Comparativ cu anul 2009, s-a majorat 

atât numărul înmatriculărilor persoanelor fizice (2 

înmatriculări în 2009), cât și cel al persoanelor 

juridice (6 înmatriculări în 2009).  

 

Puținele înmatriculări realizate în anul 2009 sunt o 

consecință a crizei economice mondiale, care și-a 

arătat efectele, mai cu seamă, din anul respectiv, 

numărul înmatriculărilor scăzând rapid în 

comparație cu anii precedenți crizei.  

 

Pe de altă parte, în anul 2015 s-au înregistrat, în 

orașul Slănic Moldova, 6 radieri de persoane fizice 

(0,5% din totalul județean) și 16 radieri de persoane 

juridice (1,3% din totalul județean), potrivit datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică.  

 

Pentru anul 2015 se observă că în orașul Slănic 

Moldova s-au înmatriculat 10 persoane fizice și 

juridice, dar au fost radiate mai multe (22 persoane 

fizice și juridice). Pe de altă parte, la nivelul județului 

Bacău au fost înmatriculate 2.566 persoane, mai 

multe decât numărul radierilor (2.437 persoane 

fizice și juridice).  

 

 

Structura economiei orașului Slănic Moldova 
 

Structura economică a orașului Slănic Moldova nu s-

a modificat în mod semnificativ în perioada 2010 – 

2015. Repartiția numărului de agenți economici 

activi din punct de vedere economic pe sectoare de 

activitate arată o creștere minoră a efectivului de 

firme din agricultură, silvicultură și pescuit și a celor 

din sectorul hotelurilor și al restaurantelor, în 

detrimentul firmelor din industrie, construcții și 

comerț.  

 

Structura numărului de agenți economici din orașul 

Slănic Moldova, înregistrați de ONRC la finalul anului 

2015, pe sectoare de activitate, arată că 34,6% au ca 

principal domeniu de activitate – comerțul, 18,7% se 

ocupă cu hoteluri și restaurante, 15,9% cu industria 

prelucrătoare, 11,2% sunt ocupate în construcții, 7,5% 

în transport și depozitare, 2,8% în activități de 

servicii administrative și activități de servicii suport, 

în timp ce 1,9% dintre unitățile active înregistrate au 

activități în agricultură, silvicultură și pescuit, 1,9% în 

distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare, 1,9% în domeniul 

activităților profesionale, științifice și tehnice, iar 

3,7% în alte sectoare economice.  

 

Structura economică a județului Bacău arată că 

principalele domenii reprezentative sunt comerțul 

(38,4% firme), construcțiile (10,7% firme), industria 

prelucrătoare (10,1% firme), activitățile profesionale, 

științifice și tehnice (8,2% firme), transportul și 
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depozitarea (6,6% firme) și hotelurile și 

restaurantele (5,0% firme). Astfel, dintre toate 

sectoarele economice, ponderea hotelurilor și 

restaurantelor cu sediul în Slănic Moldova domină în 

totalul județean (în Slănic Moldova sunt 2,7% unități 

din totalul județean), sector urmat de cel al 

distribuției apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare (în Slănic Moldova sunt 

2,2% unități din totalul județean) și cel al industriei 

prelucrătoare (în Slănic Moldova sunt 1,2% unități 

din totalul județean).  

 

În perioada 2010 – 2015, structura economică a 

orașului Slănic Moldova, privită din prisma 

numărului de agenți economici activi, nu s-a 

modificat în mod semnificativ. Acest lucru nu se 
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poate afirma și în ceea ce privește repartiția cifrei 

de afaceri obținută de agenții economici activi din 

punct de vedere economic, pe sectoare de 

activitate, în 2015 față de 2010. Astfel, s-a majorat 

cifra de afaceri a companiilor din agricultură, 

silvicultură și pescuit, a celor din industrie și 

construcții, dar a scăzut, pe de altă parte, ponderea 

obținută de agenții economici din comerț, hoteluri 

și restaurante și alte servicii în cifra de afaceri totală 

a orașului.  

Cifra de afaceri obținută de agenții economici din 

Slănic Moldova în anul 2015 este concentrată în 

domenii precum comerțul (38,5% din cifra de 

afaceri), hoteluri și restaurante (27,8% din cifra de 

afaceri), construcții (11,6% din cifra de afaceri), 

distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare (10,3% din cifra de 

afaceri) și în industria prelucrătoare (5,0% din cifra 

de afaceri).  
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Pe de altă parte, cea mai mare parte a cifrei de 

afaceri de la nivel județean este deținută de firmele 

din sectorul comerțului (52,7% din cifra de afaceri) și 

a industriei prelucrătoare (19,8% din cifra de afaceri). 

Este de remarcat că, dintre toate sectoarele 

economice, orașul Slănic Moldova a contribuit cel 

mai mult la cifra de afaceri județeană din sectorul 

hotelurilor și al restaurantelor (2,1% din cifra de 

afaceri a județului Bacău s-a obținut în Slănic 

Moldova), față de celelalte sectoare, unde 

ponderea este mai mică de 1,0%.  

 

 

Valoarea media a cifrei de afaceri obținută de 

fiecare agent economic din orașul Slănic Moldova, 

în anul 2015, a fost de 129,8 mii lei, valoarea 

superioară celei înregistrate în anul 2010 (124,5 mii 

lei/ agent economic), dar cu mult inferioară mediei 

județene (1.246,1 mii lei/ agent economic).  

 

Pe sectoare economice, atât la nivelul anului 2010, 

cât și al anului 2015, cele mai mari valori ale cifrei 

medii de afaceri per agent economic s-au înregistrat 

de companiile care activează în sectorul distribuției 

apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 

de decontaminare, în cel al hotelurilor și 

restaurantelor, cât și în cel al comerțului.  

 

Cele mai semnificative majorări ale cifrei medii de 

afaceri per agent economic, în anul 2015 comparativ 

cu 2010, s-au înregistrat în sectorul activităților 

profesionale, științifice și tehnice, în cel al 

agriculturii, silviculturii și pescuitului, în cel al 

distribuției apei, dar și în transport și depozitare și 

construcții.  
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La rândul său, repartiția numărului de salariați ai 

agenților economici activi din punct de vedere 

economic a suferit modificări în perioada 2010 – 

2015. Astfel, în 2015 sunt mai mulți salariați în 

companiile din agricultură, silvicultură și pescuit, în 

cele ce se ocupă cu industria și construcții, dar și în 

cele din sectorul hotelurilor și al restaurantelor, în 

timp ce s-a diminuat ponderea salariaților din 

sectoare precum comerțul sau alte activități de 

servicii.  

 

90% din numărul total de salariați ai agenților 

economici activi din punct de vedere economic, 

înregistrat de ONRC la finele anului 2015 la nivelul 

orașului Slănic Moldova, era concentrat în sectorul 

hotelurilor și al restaurantelor (32,5% din total 
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salariați), în cel al distribuției apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 

(25,9% din total salariați), în comerț (20,8% din total 

salariați) și construcții (11,3% din total salariați). De 

asemenea, 4,7% dintre salariați sunt angajați de 

companiile ce activează în industria prelucrătoare, 

1,9% de cele din agricultură, silvicultură și pescuit, 

1,4% de cele din transport și depozitare, iar restul de 

1,4% în alte activități de servicii. 

 

La nivelul județului Bacău, în anul 2015, o pondere de 

30,4% din numărul de salariați înregistrați de ONRC 

erau angajați de companiile ce activează în comerț, 

29,8% de cele din industria prelucrătoare, iar 12,5% de 

cele din construcții. 

 

Orașul Slănic Moldova deține numai 0,3% din 

numărul total de salariați înregistrați la nivelul 

județului Bacău, dar cele mai mare contribuții le are 

asupra numărului de salariați din domeniul 

distribuției apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare (deține 3,6% dintre 

salariații din județ) și asupra celor din domeniul 

hotelurilor și al restaurantelor (deține 2,7% dintre 

salariații din județ).  

 

Numărul mediu de salariați ai unui agent economic 

activ din punct de vedere economic, înregistrat în 

anul 2015 în orașul Slănic Moldova este de 2,0 

persoane. Comparativ cu anul 2010, se remarcă o 

creștere a numărului mediu de angajați per firmă 

(1,6 salariați/ agent economic în anul 2010). Pe de 

altă parte, orașul Slănic înregistrează în 2015 un 

număr mediu de salariați per agent economic mult 

mai mic comparativ cu nivelul mediu județului Bacău 

(5,3 salariați/ agent economic).  

 

Pe sectoare de activitate, cel mai mare număr mediu 

de salariați per agent economic, din orașul Slănic 

Moldova în anul 2015, s-a obținut în sectorul 

distribuției apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare (27,5 salariați/ agent 

economic), urmat la mare distanță de sectorul 

0,0

0,0

0,3

0,4

0,6

1,0

1,2

2,0

2,0

3,5

27,5

2,0

1,0

0,5

2,0

1,0

1,1

1,0

1,3

1,0

1,4

2,7

11,0

1,6

Tranzacţii imobiliare

Sănătate şi asistenţă socială

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi de…

Transport şi depozitare

Industria prelucrătoare

Activităţi profesionale, ştiinţifice
şi tehnice

Comerţ

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Construcţii

Hoteluri şi restaurante

Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi…

TOTAL

Numărul mediu de salariați ai agenților 
economici activi din orașul Slănic Moldova,

în 2010 și 2015
-nr. salariați/ agent economic-

Anul 2010 Anul 2015 Sursă date: ONRC
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hotelurilor și restaurantelor (3,5 salariați/ agent 

economic), construcții (2,0 salariați/ agent 

economic) și agricultură, silvicultură și pescuit (2,0 

salariați/ agent economic).  

 

Productivitatea medie a muncii obținută în orașul 

Slănic Moldova, în anul 2015, a fost de 65,5 mii lei/ 

salariat, în scădere cu 17,2% față de valoarea 

înregistrată în anul 2010 (79,1 mii lei/salariat). 

Totodată, productivitatea medie a muncii de la nivel 

orășenesc, din anul 2015, este mult mai mică decât 

cea de la nivel județean (236,3 mii lei/ salariat).  

 

Cele mai mari valori ale productivității medii a muncii 

sunt ale companiilor din Slănic Moldova ce activează 

în sectoare precum transportul și depozitarea 

(159,9 mii lei/salariat), comerț (121,5 mii lei/salariat) 

și activități de servicii administrative și activități de 

servicii suport (75,2 mii lei/salariat).  

 

Comerțul este activitatea economică principală a 

majorității unităților active din orașul Slănic 

Moldova, ONRC înregistrând 34,6% dintre agenții 

economici în acest sector. Aceștia au realizat 38,5% 

din valoarea cifrei de afaceri obținută la nivel 

orășenesc, în anul 2015 și concentrau 20,8% din 

numărul de salariați înregistrați.  

 

Pe diviziuni economice, peste 80,0% din numărul 

unităților active se ocupă cu activități de comerț cu 

amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 

motocicletelor.  

 

Hoteluri și restaurante este sectorul economic în 

care sunt concentrați cei mai mulți angajați ai 

agenților economici înregistrați de ONRC în orașul 

Slănic Moldova (32,5% din numărul de salariați). De 

asemenea, sectorul hotelurilor și restaurantelor 

este cel de-al doilea, la nivel orășenesc, atât în ceea 

ce privește numărul agenților economici activi 

(18,7% din agenții economici), cât și din cifra de 

afaceri obținută (27,8% din valoarea cifrei de 

afaceri).  

 

0,0

0,0

19,9

25,9

55,9

67,4

67,6

69,5

75,2

121,5

159,9

65,5

125,8

31,5

0,2

22,5

89,9

39,1

15,3

58,4

96,3

106,3

22,8

79,1

Tranzacţii imobiliare

Sănătate şi asistenţă socială

Activităţi profesionale, ştiinţifice
şi tehnice

Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,…

Hoteluri şi restaurante

Construcţii

Agricultură, silvicultură şi pescuit

Industria prelucrătoare

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi de…

Comerţ

Transport şi depozitare

TOTAL

Productivitatea medie a muncii agenților 
economici activi din orașul Slănic Moldova,

în 2010 și 2015
-mii lei / salariat-

Anul 2010 Anul 2015 Sursă date: ONRC
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Pe diviziuni economice, 64,7% din numărul agenților 

economici din aceasta secțiune se ocupă cu 

activități de hoteluri și alte facilități de cazare, iar 

35,3% au ca domeniu de activitate – restaurante și 

alte activități de servicii de alimentație. Pe de altă 

parte, aproape 70,0% din valoarea cifrei de afaceri și 

a numărului de salariați sunt înregistrați de firmele 

din sectorul restaurantelor, iar aproximativ 30,0% a 

celor din sectorul hotelier.  

Industria prelucrătoare este un alt sector economic 

important pentru orașul Slănic Moldova. În cadrul 

acestui sector activează 15,9% din numărul agenților 

economici activi din punct de vedere economic 

înregistrați de ONRC în anul 2015, concentrând 5,0% 

din totalul cifrei de afaceri și 4,7% din efectivul 

salariaților.  

 

 

Situația economică a agenților economici din orașul Slănic Moldova, pe sectoare de activitate, în 2015 

Sectoare economice 
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TOTAL 107 13.883,3 212 20,6 129,8 2,0 65,5 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 2 270,3 4 0,4 135,1 2,0 67,6 

Industria prelucrătoare 17 694,9 10 3,3 40,9 0,6 69,5 

Distribuția apei; salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități 

de decontaminare 

2 1.425,7 55 0,4 712,9 27,5 25,9 

Construcții 12 1.616,4 24 2,3 134,7 2,0 67,4 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

37 5.345,9 44 7,1 144,5 1,2 121,5 

Transport și depozitare 8 479,7 3 1,5 60,0 0,4 159,9 

Hoteluri și restaurante 20 3.858,0 69 3,8 192,9 3,5 55,9 

Informații şi comunicații 1 69,1 0 0,2 69,1 0,0  

Tranzacții imobiliare 1 8,3 0 0,2 8,3 0,0  

Activități profesionale, științifice şi 

tehnice 
2 39,9 2 0,4 19,9 1,0 19,9 

Activități de servicii administrative 

şi activități de servicii suport 
3 75,2 1 0,6 25,1 0,3 75,2 

Sănătate şi asistență socială 1 0,0 0 0,2 0,0 0,0  

Alte activități de servicii 1 0,0 0 0,2 0,0 0,0  

Sursă date: ONRC 
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Dintre diviziunile industriei prelucrătoare, cei mai 

mulți agenți economici, 66,7%, sunt activi în 

prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn 

şi plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din 

paie şi din alte materiale vegetale împletite, aceștia 

realizând peste 90,0% din cifra de afaceri a 

sectorului economic. 

 

Lemnul este una dintre cele mai importante resurse 

ale orașului Slănic Moldova. Așezarea acestuia într-

o mică depresiune, mărginită de munții Pufu, 

Șandru Mare și Nemira, reprezintă un element cu 

potențial de dezvoltare.  

 

Industria prelucrătoare a lemnului s-a putut 

dezvolta în zonă datorită suprafeței mari ocupate 

de păduri, 80,5% din teritoriul orășenesc fiind 

reprezentat de păduri și altă vegetație forestieră.  

 

Teritoriul orașului Slănic Moldova nu oferă condiții 

favorabile dezvoltării agriculturii, datorită reliefului 

accidentat, precum și condițiilor topo climatice 

existente. Condițiile agro-pedologice în care se 

încadrează localitatea favorizează dezvoltarea 

sectorului zootehnic prin valorificarea pășunilor și 

fânețelor. Așadar, suprafața agricolă a orașului 

Slănic Moldova ocupă 1.744 ha, potrivit datelor 

furnizate de INS pentru anul 2014, adică 15,3% din 

suprafața totală a orașului. Pe categorii de folosință, 

terenurile arabile reprezintă 1,1% din suprafața 

administrativă a orașului Slănic Moldova, livezile și 

pepinierele pomicole numai 0,1%, în timp ce pășunile 

și fânețele reprezintă 14,1% din teritoriu.  

 

Pe de altă parte, suprafața neagricolă a orașului 

Slănic Moldova se întinde pe 9.669 ha, conform 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, 

adică 84,7% din teritoriul orașului. Pe lângă păduri, 

construcțiile reprezintă 1,3% din teritoriu, căile de 

comunicații și căile ferate reprezintă 1,3%, terenurile 

degradate și neproductive ocupă 1,0% din suprafața 

totală, iar cele ocupate cu ape și bălți 0,6%.    

Suprafață agricolă

15,3%

Păduri ș i altă vegetație 

forestieră
80,5%

Ocupată cu ape, bălți
0,6%

Ocupată cu construcții
1,3%

Căi  de comunicații și că i ferate
1,3%

Terenuri degradate și neproductive
1,0%

Structura suprafeței orașului Slănic Moldova, pe categorii de folosință,
în anul 2014

Sursă date: INS

Suprafață neagricolă
84,7%
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Topul firmelor din orașul Slănic Moldova  
 

Pe baza datelor financiare raportate de unitățile 

active înregistrare în orașul Slănic Moldova, s-a 

realizat un top al firmelor cu cele mai mari valori ale 

cifrei de afaceri înregistrate în cursul anului 2015. 

 

Din numărul total al agenților economici înregistrați 

în anul 2015 în orașul Slănic Moldova, 16 au realizat 

o cifră de afaceri mai mare de 200.000 lei. În total, 

cei 16 agenți economici au obținut aproximativ 

80,0% din valoarea cifrei de afaceri totală de la nivel 

orășenesc, având angajați aproximativ 80,0% din 

numărul total al salariaților.  

 

Din punct de vedere al activității principale, topul 

este dominat de unitățile ce se ocupă cu comerțul 

cu ridicata și cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (6 unități) și de 

cele din domeniul hotelurilor și al restaurantelor (5 

unități). Tot în top sunt incluse 2 unități ce se ocupă 

cu distribuția apei; salubritate, gestionarea 

deșeurilor, activități de decontaminare și câte o 

unitate economică din sectorul industriei 

prelucrătoare, una din sectorul transportului și 

depozitării și una din domeniul construcțiilor.  

 

Prima poziție a topului este ocupată de CRAMA 

SLĂNIC SRL, unitate economică ce are ca principal 

domeniu de activitate - codul CAEN 5610 – 

restaurante. Aceasta a realizat, în anul 2015, cea mai 

mare cifră de afaceri din oraș (1.268,3 mii lei) și are 

cel de-al doilea mare număr de salariați (23 

persoane).  

 

DUMI SRL este cel de-al doilea operator economic 

în ceea ce privește cifra de afaceri realizată în anul 

2015, având ca principală activitate – comerțul cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și 

tutun. Cea de-a treia poziție, în ordine 

descrescătoare în ceea ce privește cifra de afaceri 

obținută în anul 2015 este MION ELECTRO 

CONSTRUCT SRL, societate ce se ocupă cu lucrări de 

instalații electrice. Aceasta înregistrase un număr de 

19 salariați.  

 

COMPEXTUR CASINO SRL a realizat, în anul 2015, 

puțin sub 1 milion lei cifră de afaceri, având 7 

salariați. Domeniul de activitate sub care este 

înregistrată firma constă în comerț cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun. 

 

UTIL PRESTSERV este unitatea economică de la 

nivelul orașului Slănic Moldova cu cel mai mare 

număr de salariați înregistrați în anul 2015 și cu cea 

de-a 5-a mare cifră de afaceri. Societatea, aflată în 

subordinea Consiliului Local Slănic Moldova, 

realizează activități de salubrizare și gestionare a 

deșeurilor, iluminat public stradal, sere, spații verzi, 

întreținere, parcuri și construcții și reparații străzi.  
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Top agenți economici din  orașul Slănic Moldova, cu cifră de afaceri mai mare de 200.000 lei, 

realizată în anul 2015 

Nr. 

crt. 
Agent economic Cod CAEN 

Cifră de 

afaceri 

(mii lei) 

Nr. 

salariați 

Profit 

(mii lei) 

1.  CRAMA SLANIC SRL 5610 - Restaurante 1.268,3 23 13,6 

2.  DUMI SRL 

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

1.213,7 10 -22,0 

3.  
MION ELECTRO 

CONSTRUCT SRL 
4321 - Lucrări de instalații electrice 1.139,8 19 10,0 

4.  
COMPEXTUR CASINO 

SRL 

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

992,7 7 28,0 

5.  UTIL PRESTSERV SRL 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase 840,3 33 68,0 

6.  BIOLIAMA TUR SRL 5610 - Restaurante 832,7 14 222,7 

7.  KARI& ANDREI &CO SRL 

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

821,5 5 102,4 

8.  
APASERV SALUBRIZARE 

SRL 
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei 585,4 22 2,8 

9.  MGR GILMAR SRL 
5520 - Facilitați de cazare pentru vacante și 

perioade de scurta durată 
553,5 7 22,8 

10.  
AGDASILMA SERVCOM 

SRL 
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor 497,7 4 14,7 

11.  SCOMIR SRL 

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

485,6 6 -6,8 

12.  IZVOARE SRL 5610 - Restaurante 394,2 6 50,6 

13.  SENSO C SRL 5510 - Hoteluri și alte facilitați de cazare similare 389,6 8 65,7 

14.  EXPO TRANSMAR SRL 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 304,4 1 70,1 

15.  CRISTION TRADE SRL 

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi și tutun 

294,9 1 -38,7 

16.  
SORIN SI RALUCA IMPEX 

SRL 

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și 

tâmplărie, pentru construcții 
270,8 0 -64,5 

Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice 
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ANALIZĂ SWOT – ECONOMIE  
 

 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Densitatea agenților economici activi din punct de 

vedere economic este superioară celei județene; 

 Majorarea numărului de salariați angajați în cadrul 

întreprinderilor active, în anul 2015 față de 2010; 

 Efectuarea, în anul 2015, a unui număr mai mare de 

înmatriculări de persoane fizice comparativ cu 

numărul de radieri; 

 Contribuția importantă adusă de sectorul 

hotelurilor și a restaurantelor la cifra de afaceri 

județeană, comparativ cu alte sectoare; 

 Majorarea cifrei medii de afaceri agenților 

economici activi în anul 2015 față de 2010; 

 Majorarea numărului mediu de salariați ai per 

agent economic activ, în 2015 față de 2010; 

 O suprafață considerabilă a localității este ocupată 

de păduri, premisa dezvoltării economice în 

industria lemnului; 

 Ponderea scăzută a terenurilor degradate și 

neproductive; 

 

 Diminuarea numărului de agenți economici în 

perioada 2010 – 2015; 

 Diminuarea cifrei de afaceri a agenților economici 

în perioada 2010 – 2015; 

 Efectuarea, în anul 2015, a unui număr mai mare de 

radieri de persoane juridice comparativ cu numărul 

de înmatriculări; 

 Concentrarea cifrei de afaceri în 2 sectoare 

economice mari: comerț și hoteluri și restaurante; 

 Scăderea productivității medii a muncii obținută de 

agenții economici activi din oraș în anul 2015 față 

de 2010; 

 Concentrarea a peste 80,0% din cifra de afaceri a 

orașului în seama a 16 agenți economici 

(aproximativ 15,0% din total agenți economici); 

   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Colaborarea între mediu de afaceri și instituțiile 

publice pentru dezvoltarea economică; 

 Acordarea de facilități tinerilor antreprenori; 

 Promovarea oportunităților locale pentru 

atragerea investitorilor;  

 Existența Aeroportului Internațional ”George 

Enescu” Bacău, care asigură legături cu destinații 

din vestul Europei; 

 

 

 Migrarea tinerilor în centrele urbane dezvoltate 

din țară sau străinătate; 

 Valorificarea nesustenabilă a resurselor naturale; 

 Instabilitatea legislativă; 

 Instabilitatea cererii pentru anumite servicii 

turistice, care poate conduce la creșterea ratei de 

mortalitate a întreprinderilor; 
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Nivelul de dezvoltare economică al orașului Slănic Moldova 
 

 

Respondenții apreciază că orașul Slănic Moldova 

este foarte puțin dezvoltat din punct de vedere 

economic, media răspunsurilor primite fiind de 0,30, 

în condițiile în care situația negativă era notată cu ”-

3”, iar cea pozitivă cu ”3”.  

 

 

Principalele proiecte/ acțiuni pentru dezvoltarea orașului 
 

Îmbunătățirea contextului socio-economic al 

orașului Slănic Moldova s-ar putea realiza prin 

implementarea mai multor proiecte de 

îmbunătățire a contextului socio-economic actual. 

 

Astfel, 19,1% din totalul mențiunilor fac referire la 

dezvoltarea și promovarea activităților turistice din 

orașul Slănic Moldova, acțiune urmată de cea de 

extindere și modernizare a rețelelor de utilități 

publice – la nivelul întregului oraș, dar mai ales în 

cele 2 sate componente (12,4% mențiuni), dar și 

proiecte de reabilitare/ modernizare a infrastructurii 

rutiere existente (11,2% mențiuni).  

 

Crearea de noi locuri de muncă este un proiect dorit 

de respondenți, conform a 7,9% dintre mențiuni, la 

fel ca și realizarea de investiții în educație și cultură 

(modernizarea și dotarea unităților școlare, 

înființarea unei biblioteci în satul Cireșoaia).  

 

O altă acțiune menționată de respondenți, pentru 

dezvoltarea socio-economică a orașului Slănic 

Moldova, constă în atragerea investitorilor, a 

finanțărilor/ sprijinirea mediului de afaceri (6,7% 

mențiuni), dar și în crearea/ modernizarea 

infrastructurii necesare valorificării resurselor 

naturale (izvoare, baze de tratament, piatră, lemn, 

6,7% dintre mențiuni).  

Situație 

economică 

NEGATIVĂ 

  

NIVELUL DE 

DEZVOLTARE 

APRECIAT DE 

RESPONDENȚI 

  

Situație 

economică 

POZITIVĂ 

-3 -2 -1 0,30 1 2 3 

OPINIILE POPULAȚIEI: La sfârșitul anului 2016 s-a realizat un sondaj de opinie în rândul comunității orașului 

Slănic Moldova cu privire la dezvoltarea socio-economică – stadiul actual și direcții viitoare.  
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Printre principalele proiecte/ acțiuni pe care 

respondenții le-ar întreprinde în sensul îmbunătățirii 

contextului socio-economic se numără și investițiile 

în sistemul sanitar, pentru crearea unui centru de 

permanență și, eventual, a unei camere de gardă 

(5,6% mențiuni), dar și amenajarea de noi obiective 

turistice (Aqualand, parc aventuri, terenuri de sport 

etc, 4,5% mențiuni) ori realizarea de campanii de 

educare și conștientizare a populației privind 

problemele sociale (4,5% mențiuni).  

 

Totodată, se dorește înființarea unei piețe 

agroalimentare în Cireșoaia și Cerdac (2,2% mențiuni), 

înființarea transportului în comun în oraș (2,2% 

mențiuni) și preluarea izvoarelor minerale și a carierei 

de piatră de către domeniul public (2,2% mențiuni). 

6,7% dintre mențiuni fac referire la alte proiecte pe 

care respondenții le-ar întreprinde în vederea 

dezvoltării socio-economice a orașului: crearea de 

spații de joacă pentru copii, stoparea muncii 

neînregistrate, rezolvarea problemelor cu deșeurile 

și a celor din zona fânețelor și a pășunilor, dar și 

realizarea unor parteneriate între instituțiile publice 

și cele privat.

 

 

19,1%

12,4%

11,2%

7,9%

7,9%

6,7%

6,7%

5,6%

4,5%

4,5%

2,2%

2,2%

2,2%

6,7%

0,0% 8,0% 16,0% 24,0%

dezvoltarea și promovarea turismului

extinderea și modernizarea rețelelor de utilități publice

reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere

crearea de locuri de muncă

investiții în educație și cultură

atragerea investitorilor, a finanțărilor/ sprijinirea mediului de afaceri

crearea/ modernizarea infrastructurii necesare valorificării…

investiții în sistemul sanitar

amenajarea de noi obiective turistice (Aqualand, parc aventuri,…

realizarea de campanii de educare și conștientizare a populației …

înființarea unei piețe agroalimentare în Cireșoaia și Cerdac

înființarea transportului în comun

preluarea izvoarelor minerale și a carierei de piatră de către …

alte proiecte/ acțiuni

Principalele proiecte/ acțiuni de dezvoltare a orașului Slănic Moldova
% din total mențiuni

Sursă: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a orașului Slănic Moldova 
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Capitolul 5 

TURISM 
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Potențialul turistic al orașului Slănic Moldova / Patrimoniu natural  
 

Orașul Slănic Moldova dispune de un potențial 

natural deosebit, dat atât de așezarea geografică în 

defileul format de pârâul cu același nume între 

culmile muntoase, cât și bogățiile naturale de care 

dispune.  

 

Slănic Moldova este o stațiune balneo-climaterică 

de interes național, cu izvoare minerale, în care se 

poate practica, deopotrivă, turismul montan, 

sportiv, de relaxare. 

 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este cea mai puțin 

reprezentată în ceea ce privește stațiunile balneare 

de la nivel național: pe lângă stațiunea Slănic 

Moldova, doar stațiunea Vatra Dornei mai prezintă 

interes național.  

 

Cele mai numeroase stațiuni balneare de interes 

național din România sunt localizate în Regiunea 

Centru (Covasna, Băile Tușnad, Borsec, Praid, 

Sovata, Bazna) și în Regiunea de Sud-Est (Lacul 

Sărat, Sărata Monteoru, Eforie Nord, Techirghiol, 

Neptun, Saturn, Mangalia).  

 

Câte 5 stațiuni balneare de interes național sunt în 

Regiunile Nord-Vest (Băile 1 mai, Băile Felix, 

Sângeorz Băi, Turda, Ocna Șugatag) și Vest 

(Moneasa, Băile Herculane, Goagiu Băi, Vața de Jos, 

Buziaș). Câte 4 stațiuni balneare de interes național 

se găsesc în Regiunea Sud Vest Oltenia (Băile 

Govora, Băile Olănești, Călimănești – Căciulata și 

Voineasa) și 3 stațiuni în Regiunea Sud-Muntenia 

(Pucioasa, Amara și Slănic Prahova).  

Stațiunea Slănic Moldova este renumită pentru 

izvoarele naturale, aerul deosebit de curat și pentru 

frumusețea peisajului montan.  

 

Principalele tipuri de turism care se pot practica în 

zonă sunt reprezentare de turismul balnear, 

turismul de odihnă și relaxare, turismul montan, 

turismul verde/ ecologic, turismul sportiv, de 

weekend etc. 

 

 

TURISM VERDE/ ECOLOGIC  

 

În munții Nemira, potențialul turistic este dat de 

deosebitele peisaje montane, rezervații naturale și 

izvoare minerale. 

 

Dată fiind existența ariilor naturale protejate și a 

resurselor faunistice și florale din zonă, se pot 

dezvolta activități turistice precum cercetarea 

naturii, observarea plantelor și a păsărilor, activități 

îmbrăcate sub forma turismului verde/ ecologic.  

 

Rezervația Naturală Nemira, arie de interes 

național, este situată pe teritoriul județelor Bacău și 

Covasna.  

 

Zonele sălbatice ale rezervației atrag turiști tocmai 

datorită acestui aspect și a peisajelor deosebite. Din 

Slănic Moldova se poate pleca pe două trasee 

recomandate, punctele finale fiind Farcul Mare 

(Vârful Nemira de 1.700 metri) și Farcul Mic (Vârful 

Nemirei de 300 metri).  
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Totodată, se poate merge pe traseul către Vârful 

Șandru (1.640 metri), fiind un traseu mai dificil.  

 

Rezervația Naturală Nemira se suprapune parțial 

pentru situl Natura 2000 ROSCI0047 Creasta 

Nemirei, care este inclusă în totalitate în zona de 

protecție integrală, pe teritoriul acesteia nefiind 

permise activități de utilizare a resurselor naturale,  

 

Situl Natura 2000 ROSCI0047 Creata Nemirei este 

poziționată la limita vestică a județului Bacău, la 

graniță cu județul Harghita și Covasna. Situl se 

suprapune peste teritoriul orașelor Slănic Moldova 

și Dărmănești, dar și peste cel al comunelor 

Dofteana, Lemnia și Poian.  

 

Un alt sit natural care se întinde și pe teritoriul 

orașului Slănic Moldova este Situl Natura 2000 

ROSCI0230, care se găsește și pe teritoriul comunei 

Dofteana. Situl este acoperit, în mare parte, cu 

vegetație forestieră, potrivit datelor furnizate de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 

În subsolul munților Nemirei se găsesc vechi 

depozite foarte bogate în minerale. În timp ce apele 

subterane trec printre aceste straturi de gresie și 

șisturi disodilice și devin carbogazoase.  

 

 

TURISM BALNEAR 

 

Izvoare minerale reprezintă una dintre cele mai 

importante resurse de care dispune orașul Slănic 

Moldova.  

 

Primul izvor mineral a fost descoperit în anul 1801, 

de serdarul (boierul) Mihalache Spiridon, aflat la 

vânătoare. În scurt timp sunt descoperite și 

izvoarele cu numerele 2, 3, 4 și 5, toate cu proprietăți 

tămăduitoare.  

 

Zona izvoarelor aflându-se într-o pădure deasă, pe 

unde nu trecuse picior de om înainte, boierul hotărî 

să mute acolo câteva familii de țărani pentru a îngriji 

izvoarele. Totodată, ridică în zonă o bisericuță și 

câteva încăperi și băi pentru găzduirea oaspeților. 

Astfel, încep să afară tot mai mulți vizitatori care 

auziseră de întrebuințările apelor minerale. Cu 

timpul, crește atât numărul vizitatorilor, cât și cel al 

camerelor destinate bolnavilor, dar și al izvoarelor 

descoperite. Stațiunea Slănic Moldova ia ființă și 

apare pe harta administrativă a Moldovei în anul 

1840, sub denumirea de Feredeele Slănicului.  

 

Dintre cele 24 de surse hidrominerale identificate și 

omologate în anul 1980, în prezent sunt exploatate 

11 surse:  

o Izvorul nr.1 (numit și Izvorul ,,Mihai” - de la 

descoperitorul său, serdarul Mihalache 

Spiridon); 

o Izvorul nr.1 bis (denumit Izvorul ,,Alexandru” 

în amintirea lui Alexandru Vârnav, care a avut 

o contribuție importantă la propășirea 

stațiunii);  

o Izvorul nr.3 (denumit ,,Regele izvoarelor 

minerale”); 

o Izvorul nr.5; 

o Izvorul nr.6;  

o Izvorul nr.8;  

o Izvorul nr.10;  

o Izvorul nr.14 (sonda 703);  

o Izvorul nr.15 (sonda 704); 

o Sonda nr.2 (S2); 

o Sonda nr.3 (S3). 



 

65 

 

Fiecare izvor poate fi utilizat, intern sau extern, în 

tratarea diferitelor afecțiuni ale aparatului digestiv, 

pentru boli hepato-biliare, boli ale căilor 

respiratorii, boli de nutriție și metabolism, boli ale 

rinichilor și căilor urinare, boli reumatice, ale căilor 

digestive etc. 

 

Unul dintre cele mai importante izvoare este 

Izvorul Sonda nr. 2, care se încadrează în grupa 

izvoarelor alcaline pure, o formă rar întâlnită pe 

glob. Această apă are efecte benefice în tratarea 

hepatitelor cronice, a litiazelor renale având, 

totodată, efect antiinflamator asupra prostatei. 

 

Întrucât unele terenuri și izvoare se află în 

administrarea unei societăți private, Consiliului 

Local intenționează să preia drepturile de 

exploatare și administrare ale acestora. Din luna 

noiembrie 2016, Primăria orașului Slănic Moldova a 

câștigat licitația pentru 3 izvoare și tot de atunci 

desfășoară campania de strângere de fonduri 

”Izvoarele sunt și alte tale!”, pentru a intra și în 

posesia celorlalte.  

 

Caracteristicile izvoarelor minerale din orașul Slănic Moldova 

Izvor Caracterizare chimică Indicații terapeutice 
Indicații 

terapeutice 

Izvorul 1 

Apă sulfuroasă, sodică, 

clorurată, carbo-

gazoasă, bicarbonatată, 

iodurată și hipotonă 

Afecțiuni gastrice: gastroduodenite cronice, ulcer, 

tratament de repaus funcțional al ficatului. 

Afecțiuni hepatobiliare: colecistita cronică simplă sau 

litiază, diskinezie biliară, pancreatită cronică. 

Boli metabolice: gută, obezitate, dislipidemii; 

Acțiune antialergică: urticarii, alergii alimentare 

Cură internă 

Izvorul 1 bis 

Apă slab sulfuroasă, 

borică, clorurată, sodică, 

carbo-gazoasă, 

bicarbonatată, iodurată 

și hipertonă 

Afecțiuni gastrice, colecistică cronică, constipații, ulcer 

gastric și duodenal, sechele după ficat operat (boala 

reziduală a tractului biliar), boli metabolice (diabet, gută), 

stări alergice.  

Cură internă 

Izvorul Sonda 2 

Apă alcalină pură, 

bicarbonatată, de 

concentrație medie și 

hipotonă 

Acțiuni renale și ale căilor respiratorii, afecțiuni digestive 

(ulcer, gastrite), acțiuni hepatice.  

Precauții terapeutice la: debilități, nevrotici și la cei 

proaspăt operați pe stomac și ficat. 

Cură internă 

Izvorul 3 

(”Regele 

Izvoarelor 

Minerale”) 

Apă iodurată, clorurată, 

sodică, carbo-gazoasă, 

bicarbonatată și 

hipertonă 

Acțiuni ale tubului digestiv (gastrite, ulcere hiperacide, 

colecistice hipotone, constipații rebele). 

Se recomandă prudență terapeutică pentru vârstnici, 

denutriți, surmenați, hipertensivi. 

Cură internă 
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Caracteristicile izvoarelor minerale din orașul Slănic Moldova 

Izvor Caracterizare chimică Indicații terapeutice 
Indicații 

terapeutice 

Izvorul 5 

Apă oligominerală, 

feruginoasă, carbo-

gazoasă și hipotonă 

Inflamații cronice oculare sub formă de aerosoli, inhalații 

pulverizanți. 

Concentrație foarte mare, trebuie folosit cu mare prudență, 

după investigații atente.  

Cură externă 

Izvorul 6 

Apă iodurată, sodică, 

clorurată, bicarbonatată 

și hipertonă 

Gastrite cronice, hipoacide, însoțite de constipație, 

constipație obișnuită, boli de nutriție și metabolism, 

colecistite cronice, hipotone. 

Cură internă 

Izvorul 8 

Apă bicarbonatată, 

clorurată, sodică, carbo-

gazoasă, slab sulfuroasă 

și hipotonă 

Gastrite cronice, hipoacide, însoțite de constipație, 

constipație obișnuită, boli de nutriție și metabolism, 

colecistite cronice, hipotone. 
Cură internă 

Izvorul 10 

Apă iodurată, sodică, 

clorurată, bicarbonatată 

și hipertonă 

Gastrite cronice, hipoacide, însoțite de constipație, 

constipație obișnuită, boli de nutriție și metabolism, 

colecistite cronice, hipotone. 

Concentrație foarte mare, trebuie folosit cu mare prudență, 

după investigații atente.  

Cură internă 

Izvorul 14 

Apă bromurată, 

iodurată, conține fier, 

puțin sulfuroasă 

Afecțiuni ale tubului digestiv (gastrite, ulcere hiperacide, 

colecistite hipotone, constipații rebele). Se recomandă 

bolnavilor cu anemie feriprivă și celor care nu suportă 

sulful. 

Se recomandă prudență terapeutică vârstnicilor, 

denutriților, surmenaților, hipertensivilor.  

Cură internă 

Izvorul 15 

Apă cloruosodică, 

alcalină, iodurată, carbo-

gazoasă, slab sulfuroasă 

Afecțiuni gastrointestinale, mai ales cu spasme, apă de 

elecție pentru vârstnici cu afecțiuni gastroduodenale 

însoțite de hiperaciditate și spasme digestive.  

Cură internă 

Izvorul Ciuget 

(Sonda 3) 

Apă alcalină, slab 

clorurată, carbo-gazoasă 

și hipotonă (apă unică în 

țară) 

Boli hepatobiliare, hepatite cronice, diabet, gută, litiaze 

renale.  
Cură internă 

Sursă: Primăria orașului Slănic Moldova 
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Factori curativi  

 

Tot în terapia balneo-climaterică din Slănic Moldova 

sunt folosiți și cei doi factori curativi naturali din 

zonă – mofeta și microclimatul de grotă.  

 

Mofeta reprezintă o emanație de bioxid de carbon 

ce se folosește în terapeutica bolilor pulmonare, 

reumatice și ale circulației sângelui. O astfel de 

cabină de tratament a fost înființată pentru prima 

dată în anul 1976, având titlu experimental. Ulterior, 

s-au constatat rezultatele benefice pentru tratarea 

maladiei hipertonice și a afecțiunilor 

cardiovasculare asociate.  

 

Aureola mofetică este dată de prezența tufurilor 

vulcanice aflate la 70 km depărare de lanțul eruptiv 

al Carpaților Răsăriteni – Oaș, Gutâi, Căliman, 

Gurghiu, Harghita – zonă în care, prin fisurile, porii și 

dislocările rocilor din centrul erupției vulcanice, își 

fac loc emanațiile de bioxid de carbon asociat cu 

azot și hidrogen.  

 

Microclimatul de grotă este întâlnit la Salina din 

Târgu Ocna și constituie un factor natural deosebit 

de valoros, utilizat cu eficiență de bazele de 

tratament din stațiune, ca una dintre procedurile de 

bază în tratamentul balneo-fizio-climatic complex al 

bolnavilor cu anumite afecțiuni respiratorii care fac 

parte potrivit specialiștilor balneologi, din grupa 

,,Bronhopneumopatia cronică obstructivă 

nespecifică”.  

 

Între Orașul Slănic Moldova și orașul Târgu Ocna 

există un relație de interdependență: turiștii veniți în 

Slănic Moldova pentru a beneficia de pe potențialul 

balneo-climateric obișnuiesc să meargă și la salina 

din Târgu Ocna, stațiune de interes local. 

Microclimatul de salină este benefic curanților cu 

afecțiuni respiratorii, temperatura aerului din salină 

fiind de +12oC, presiunea atmosferică de 731 mm Hg 

și umiditatea aerului de 60-80%. Totodată, este 

prezentă o concentrație mare de aerosoli de sodiu. 

 

Dezvoltată în scop balnear este Secția Sanatorială 

Balneară Slănic Moldova, aflată în subordinea 

Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică 

și Balneoclimatologie (INRMFB) București. În cadrul 

acesteia sunt oferite servicii de recuperare 

medicală, pentru adulți și copii, în regim de 

spitalizare continuă și ambulatoriu, pentru diferite 

profile de patologie (respirator, hepato-digestiv, 

reumatismal cronic degenerativ, renal, circulator).  

 

Baza de tratament a secției sanatoriale oferă 

diverse tipuri de proceduri de recuperare medicală, 

în funcție de terapia recomandată de medicul 

curant, conform informațiilor furnizate de INRMFB: 

o Preumoterapie: ultrasonoaerosoli și 

inhalații cu ape minerale, prelevate zilnic 

din regiunea izvoarelor; 

o Masoterapie: procedusă de masaj manual 

terapeutic regional/ segmentar, respectiv 

limfmasaj; 

o Electroterapie de joasă, medie și înaltă 

frecvență: ionizări, curenți diadinamici, 

curenți interferențiali, TENS; MENS, 

Trabert, unde scurte, microunde, 

ultrasunete; 

o Megnetoterapie: magnetodiaflux; 

o Laserterapie; 
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o Termoterapie: aplicații cu parafină, 

ultraviolete, solux (infraroșii); 

o Hidroterapie: duș subacval, băi cu bule, băi 

galvanice 4 celule; 

o Kinetoterapie; 

o Servicii de explorări funcționale: EKG, 

spirometrie, ecografie.  

 

 

TURISM MONTAN 

 

Amplasarea într-o zonă muntoasă a permis 

dezvoltarea în orașul Slănic Moldova a turismului 

montan.  

 

Schi Parcul Slănic Moldova este o investiție 

finalizată în anul 2014, de Primăria orașului și 

Consiliul Județean Bacău, cu o valoare totală de 

peste 25,0 milioane lei.  

 

Pârtia este amplasată în stațiune, în spatele 

Complexului Cerdac, având punctul de plecare la 

altitudinea de 714,2 metri, iar cel de sosire la 

altitudinea de 484,9 metri. Lungimea pârtiei este de 

1.414 metri, iar amplasarea pe o diferență de nivel de 

peste 200 metri îi conferă gradul de pârtie medie – 

ușoară, (are o pantă medie de 17,1%). Lățimea medie 

a pârtiei este de 38 metri, traseul fiind unul prin 

pădure.  

 

Pârtia dispune de o instalație de transport pe cablu 

– telescaun, cu o capacitate totală de 1.000 

persoane/ oră.  

 

Pentru a preveni nefolosirea pârtiei în sezonul rece 

din lipsa precipitațiilor, există și o instalație de 

înzăpezit artificială care să asigure acoperirea 

pârtiei cu un strat de 30 cm grosime de zăpadă într-

un interval de aproximativ 160 ore. De asemenea, 

pentru a prelungi programul de schi și după apusul 

soarelui, s-a realizat și o instalație pentru iluminat 

nocturn. La baza pârtiei există și un centru de 

închiriere a echipamentelor de schi, un alt avantaj 

pentru turiști. 

 

Pentru turiști este nevoie de dezvoltarea zonei 

aflate în partea superioară a pârtiei prin amenajarea 

unui spațiu în care să se comercializeze băuturi 

calde și de unde să se poată admira peisajul, întrucât 

nu toți turiștii știu să schieze sau nu au venit doar 

pentru practicarea acestui sport. De asemenea, se 

remarcă necesitatea amenajării unei pârtii pentru 

sănii, pentru turiștii care nu știu ori nu doresc să 

schieze.  

 

Schimbările climatice au rol important negativ 

asupra pârtiilor de schi în general. De exemplu, un 

studiu realizat în Alpii Elvețieni arată că o stațiune 

este fezabilă pentru a înființa o pârtie de schi dacă 

în 7 din 10 ierni are în cel puțin 100 zile cu strat de 

zăpadă de 30-50 cm pentru schi, în perioada 1 

decembrie - 15 aprilie. Mai mult, limita de altitudine 

pentru o pârtie de schi este de 1.200 metri în Elveția, 

dar tinde să se mărească din cauza schimbărilor 

climatice până la o altitudine de 1.500 metri până în 

anul 2025. Așadar, pentru a justifica investiția, 

infrastructura creată pentru pârtia de schi 

(instalația de telescaun) ar putea fi valorificată și în 

afara sezonului rece, pentru a aduce turiștii în 

partea superioară a pârtiei, iar de aici să urmeze 

diferite trasee montane. 
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Dincolo de sporturile de iarnă care se pot practica în 

Slănic Moldova, traseele montane prezintă o 

atractivitate sporită pentru turiștii activi.  

 

Cel mai cunoscut traseu este circuitul celor ”300 de 

scări”, ce poate fi parcurs în aproximativ 2 – 2,5 ore, 

având o lungime de 5,1 km. Este un traseu ușor de 

parcurs, fiind accesibil în toate anotimpurile. Traseul 

reprezintă, practic, o plimbare prin pădurile de la 

poalele muntelui Dobru, deasupra zonei izvoarelor, 

fiind format din aproximativ 300 trepte de piatră 

sau beton, cu puține porțiuni abrupte.  

 

Obiectivele turistice caracteristice pentru turismul 

montan sunt traseele către Vârful Nemira Mare, 

către Vârful Nemira Mică, către Vârful Șandru Mare, 

ori cele spre Cascadele Uzului, către cheile și 

cascada Slănicului, către Cheile Doftanei, traseele 

spre Parcul dendrologic Hăghiac ori spre lacul de 

baraj natural Bălătău. La acestea se adaugă 

punctele de interes turistic ca poiana Cheșcheș, 

valea pârâului Pufu cu poiana Pufu și platoul Dobru, 

unele fiind adevărate punct de belvedere, unde se 

pot realiza cu minim de efort popasuri turistice.  

 

Marcajele turistice de pe munți și cele care indică 

direcția de mers sunt foarte rare și deteriorate, 

existând riscul de rătăcire al turiștilor.  

 

 

ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Chiar dacă are statut de oraș, Slănic Moldova 

păstrează mult din specificul rural, mai ales în cele 2 

sate pe care le are în administrare.  

 

Dezvoltarea activităților de agroturism este o 

oportunitate pentru dezvoltarea economică a 

zonei, atâta timp cât potențialul există. De aceea, 

autoritățile locale ar trebui să se implice, să-i 

încurajeze mediul privat să dezvolte structuri pentru 

practicarea agroturismului.  

 

Dezvoltarea structurilor de cazare cu profil 

agroturistic este pretabilă celor 2 localități cu 

specific rural, respectiv Cireșoaia și Cerdac. De 

asemenea, o locație adecvată pentru agroturism, 

este zona de pe Muntele Bolovanu, o oază de liniște 

izolată de oraș. Se urmărește introducerea acestor 

spații în intravilan și dezvoltarea tehnico-edilitară, în 

prezent utilitățile și serviciile fiind absente.  

 

Turiștii care nu vor să stea la pensiunile sau 

hotelurile din stațiune pot alege să campeze în aer 

liber, în zonele destinate acestei activități. Dar, în 

prezent, zonele de campare nu sunt amenajate 

pentru a pune la dispoziția turiștilor surse de 

electricitate, apă potabilă, grupuri sanitare sau 

altceva.  

 

Aerul curat al stațiunii poate fi o oportunitate de 

dezvoltare și de atragere a tinerilor, în special a 

antrenorilor care să vină cu echipele de sportivi în 

cantonament. Oferirea unor condiții decente de 

cazare, dar mai ales a spațiilor necesare 

antrenamentelor (terenuri și săli de sport, bazine de 

înot etc) ar reprezenta o modalitate deosebită de 

atragere a persoanelor din alte categorii de vârstă.  

 

Slănic Moldova este printre puținele stațiuni 

turistice de interes național din România care nu are 

un Centru de Informare și Promovare Turistică.  
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Pentru promovarea adecvată a orașului Slănic 

Moldova este nevoie de realizarea unui astfel de 

Centru de Informare și Promovare Turistică. 

Totodată, care să asigure o mai bună informare și 

ghidare a turiștilor spre obiectivele importante din 

stațiune și din împrejurimi.  

 

Indicatoarele turistice lipsesc și din oraș ori sunt 

foarte puține și greu de observat, aceasta fiind o 

piedică în calea turiștilor.  

 

Tot în vederea diversificării ofertei turistice, dar și 

pentru atragerea unui număr mai mare de turiști, se 

dorește realizarea unui parc de aventuri, în care să 

se îmbine numeroase activități atât pentru copii, cât 

și pentru adulți.  

 

 

Atracții turistice în apropierea stațiunii  

 

În împrejurimile orașului Slănic Moldova, pe o rază 

de maxim 90 km se găsesc mai multe obiective de 

interes pentru turiștii care doresc să cunoască mai 

bine județul Bacău: 

o Municipiul Bacău: Muzeul Județean de Istorie 

„Iulian Antonescu”, Muzeul Județean de 

Etnografie și Artă, Muzeul Județean de 

Științe ale Naturii, Complexul Astronomic 

Popular „Vasile Anestin”, ruinele Curții 

Domnești (ridicată în 1481, ca reședință a Țării 

de Jos, de către Alexandru, fiul lui Ștefan cel 

Mare), Biserica Domnească „Precista” 

înălțată în 1491, în stil moldovenesc; 

o Municipiul Onești: Biserica Adormirii (ridicată 

în 1493 de către Ștefan cel Mare), podul de 

piatră construit în vremea lui Ștefan cel Mare, 

cel mai vechi din țară; 

o Municipiul Moinești: Muzeul Exploatării 

Petrolului din Sudul Moldovei;  

o Orașul Buhuși: Muzeul Țesutului și 

Postăvăritului (amenajat în fostul conac 

Buhuși din sec. al XVIII-lea), mânăstirea 

Ciolpani (sec. al XII-lea, cea mai veche 

mânăstire de lemn din Moldova) și 

mânăstirea Runcu (ridicată în 1457 de către 

Domnitorul Ștefan cel Mare); 

o Orașul Comănești: Palatul Ghica (1790); 

o Orașul Dărmănești: pădure de tisa 

(rezervație forestieră de 3 ha), barajul și lacul 

Poiana Uzului; 

o Comuna Cașin: Tărcătoarea (rezervație 

cinegetică de 30 ha, casă de vânătoare, 

păstrăvărie); 

o Comuna Parincea: Mănăstirea Parincea, 

întemeiată de călugări în 1702; 

o Comuna Ștefan cel Mare: mânăstirea 

Bogdana, ctitorită la 1670; 

o Comuna Tescani: Muzeul Memorial „George 

Enescu”.  
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Stadiul de dezvoltare a turismului local  
 

OFERTA TURISTICĂ 

 

Oferta turistică este dată de totalitatea facilităților 

de cazare de care dispune o anumită destinație și pe 

care le poate pune la dispoziția turiștilor. 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în orașul Slănic Moldova erau înregistrate 

24 structuri de primire turistică cu funcțiuni de 

cazare turistică, adică 19,0% din totalul celor din 

județul Bacău. Orașul Slănic Moldova concentrează 

cel mai mare număr de structuri de primire turistică 

de la nivel județean. 

 

Evoluția numărului de structuri de primire turistică 

cu funcțiuni de cazare turistică înregistrate în Slănic 

Moldova arată o creștere în perioada 2011 – 2016. 

Astfel, în anul 2010 se înregistrau numai 6 structuri 

de primire turistică, de patru ori mai puține decât în 

2016. 

 

În funcție de tipul structurii, jumătate sunt pensiuni 

turistice, 25,0% sunt vile turistice, 20,8% sunt 

hoteluri, iar 4,2% pensiuni agroturistice.  

 

În perioada 2001 – 2016 s-au înregistrat fluctuații 

atât în ceea ce privește capacitatea de cazare 

turistică existentă, cât și cea în funcțiune. 

 

Structurile de primire turistică din orașului Slănic 

Moldova dispun de o capacitate de cazare existentă 

de 1.326 locuri în anul 2016, în creștere cu 46,2% față 

de anul 2001, dar în scădere cu 1,6% față de anul 2013, 

cât s-a înregistrat valoarea maximă.  
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Capacitatea de cazare în funcțiune a evoluat 

proporțional cu capacitatea existentă. Astfel, în 

anul 2015 (anul pentru care erau disponibile ultimele 

date statistice la Institutul Național de Statistică), în 

Slănic Moldova erau 321.439 locuri-zile, în creștere 

cu 5,9% față de anul 2001 și cu 58,0% mai multe decât 

în 2011, când valoarea a atins punctul de minim. Pe 

de altă parte, capacitatea de cazare în funcțiune s-a 

diminuat cu 12,2% comparativ cu anul 2013, când s-a 

înregistrat valoarea maximă. 

 

Orașul Slănic Moldova concentrează 28,3% din 

capacitatea de cazare existentă și 24,2% din 

capacitatea de cazare în funcțiune din județul 

Bacău, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică pentru anul 2016, respectiv 

2015.  

 

Pe de altă parte, Autoritatea Națională pentru 

Turism a publicat la finalul anului 2016 o listă a 

structurilor de primire turistice cu funcțiuni de 

cazare clasificate. Astfel, sunt înregistrați 33 

operatori economici și 46 structuri de primire 

turistice cu funcțiuni de cazare clasificate (un 

operator deținând mai multe structuri de cazare). 

 

Mai mult de trei sferturi dintre structurile de cazare 

din Slănic Moldova sunt administrate de operatori 

economici de tipul societăților cu răspundere 

limitată (SRL-uri) și numai 8,7% de Persoane Fizice 

(PF-uri), 6,5% de către Societăți pe Acțiuni (SA-uri,), 

4,3% de către Întreprinderi Individuale (II-uri), iar 

2,3% de către Întreprinderi Familiale (IF-uri).  
 

În funcție de tipul unității de cazare, 41,3% dintre 

structurile înregistrate de Autoritatea Națională 

pentru Turism în anul 2016 sunt pensiuni turistice, 

30,4% sunt vile, 17,4% hoteluri, 6,5% camere de 

închiriat, 2,2% moteluri, iar 2,2% popasuri turistice.  
 

În funcție de categoria de confort, mai mult de 

jumătate dintre structurile de cazare din Slănic 

Moldova au 3 stele/ flori. De asemenea, 28,3% sunt 

încadrate în categoria de 2 stele, 10,9% sunt 

încadrate la categoria de 4 stele, 4,3% structuri de 

cazare sunt de 1 stea, iar 2,2% structuri de cazare au 

5 stele. 
 

Cele 46 structuri de primire turistice cu funcțiuni de 

cazare clasificate din Slănic Moldova dispun de un 

număr de 795 spații și 1.611 locuri, ceea ce înseamnă 

că, în medie, fiecare structură de cazare din oraș 

dispune de 17,3 spații de cazare și 35,0 locuri.   

NOTĂ: Metodologia de înregistrare folosită de Institutul Național de Statistică pentru înregistrarea structurilor 

de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică arată că sunt cuprinse orice construcții sau amenajări, care 

furnizează în mod permanent sau sezonier serviciul de cazare și alte servicii specifice pentru turiști. În cercetarea 

statistică nu sunt cuprinse structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare turistică cu o capacitate de 

cazare instalată de mai puțin de 5 locuri, pe când Autoritatea Națională pentru Turism nu impune nicio restricție 

în privința numărului de locuri și nici a numărului de unități aflate în proprietatea unui singur agent economic. 

Totodată, între momentul publicării datelor de către Institutul Național de Statistică și cel al acordării licențelor 

către structurile de cazare de către Autoritatea Națională de Turism există o anumită perioadă care poate 

justifica diferența între date.  
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Pe lângă structurile de primire turistice cu funcțiuni 

de cazare clasificate, Autoritatea Națională pentru 

Turism acordă certificate de clasificare și 

structurilor de primire turistice cu funcțiuni de 

alimentație publică. Astfel, în orașul Slănic 

Moldova, Autoritatea Națională pentru Turism a 

acordat certificat de clasificare, la finalul anului 

2016, pentru 27 structuri de primire turistice.  

 

În funcție de tipul său, cele mai multe structuri de 

primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică 

clasificate din orașului Slănic Moldova, în anul 2016, 

sunt restaurante clasice (59,3%), 18,5% sunt baruri de 

zi, 14,8% sunt restaurante-pensiuni, 3,7% au primit 

certificat de clasificare pentru tipul bufet bar, iar 

3,7% pentru tipul fast food.  

 

 

CEREREA TURISTICĂ  

 

Cererea turistică este dată de numărul de turiști care 

vin într-o zonă și de perioadă pe care o petrec acolo.  

 

Numărul de sosiri ale turiștilor veniți în Slănic 

Moldova a urmat un trend ascendent în perioada 

2001 – 2005, perioadă în care aproape s-a dublat (de 

la 25.244 la 46.183 sosiri), după care a urmat o 

perioadă cu un trend fluctuant, dar cu tendință 

descendentă.  

 

Astfel, Institutul Național de Statistică înregistra, în 

anul 2015, un număr de 26.147 sosiri ale turiștilor în 

Slănic Moldova, adică 21,0% din totalul sosirilor din 

județul Bacău. Comparativ cu anii precedenți, 

numărul de sosiri din 2015 s-au majorat cu 78,4% față 

de 2010 și cu 46,1% față de 2014. 

 

 

 

 

Numărul de turiști sosiți în județul Bacău 
 2001 2005 2010 2015 

Jud. Bacău 118.800 121.449 63.398 124.517 

Slănic Moldova 25.244 46.183 14.659 26.147 

% mun. Bacău din județ 45,0% 38,0% 51,1% 40,4% 

% Slănic Moldova din județ 21,2% 38,0% 23,1% 21,0% 

Sursă date: INS 
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Majoritatea turiștilor sosiți în Slănic Moldova s-au 

cazat în hoteluri (44,7%), 32,5% în vile turistice, iar 

22,8% în pensiuni turistice.  

 

Structura numărului de turiști sosiți în județul Bacău, 

pe medii, arată că 83,2% dintre turiști s-au cazat în 

mediul urban și numai 16,8% în mediul rural.  

 

În perioada 2001 – 2015, majoritatea sosirilor 

turistice din județul Bacău s-au înregistrat în 

reședința de județ, orașul Slănic Moldova situându-

se pe poziția a doua.  

 

Numărul de înnoptări realizat de turiști în 

structurile de primire din orașul Slănic Moldova se 

situează pe un trend descendent în perioada 2001 – 

2015. Astfel, în ultimul an analizat, s-au înregistrat 

101.544 înnoptări, conform Institutului Național de 

Statistică, cu 33,0% mai puține decât în anul 2001, dar 

cu 65,5% mai multe față de anul 2010. De asemenea, 

comparativ cu anul 2014, în 2015 a crescut numărul 

înnoptărilor turistice din Slănic cu 79,7%.  

 

Numărul de înnoptări realizate în anul 2015 în orașul 

Slănic Moldova reprezintă 31,4% din totalul 

județean. Chiar dacă municipiul Bacău este fruntaș 

la numărul de sosiri turistice, acesta este devansat 

de orașul Slănic Moldova în ceea ce privește 

numărul de înnoptări realizate în structurile de 

primire turistice.  

 

În funcție de tipul unităților de primire unde au 

înnoptat, majoritatea turiștilor s-au cazat în hoteluri 

(67,6% înnoptări), 19,8% în vile turistice și 12,5% în 

pensiunile turistice din oraș.  

 

Un indicator relevant al sectorului turistic este 

durata medie de ședere. În anul 2015 se înregistra o 

durată medie de 3,9 zile/ sosire în Slănic Moldova, 

valoare superioară mediei județene de 1,6 zile/ 

sosire. 
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Comparativ cu anii precedenți, durata medie de 

ședere din Slănic Moldova s-a diminuat, în condițiile 

în care în anul 2001 se înregistra o durată de 6,0 zile. 

Alt indicator relevant pentru sectorul turistic este 

indicele de utilizare netă a capacității de cazare în 

funcțiune, calculat prin raportarea numărului de 

înnoptări înregistrate la capacitatea de cazare 

turistică în funcțiune. 

 

În anul 2015, indicele de utilizare netă a capacității 

de cazare în funcțiune din orașul Slănic Moldova era 

de 31,6%, valoare superioară nivelului județean 

(24,3%).  

 

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare în 

funcțiune din orașul Slănic Moldova a înregistrat 

scăderi în perioada 2001 – 2015. Astfel, dacă 

jumătate din capacitatea de cazare în funcțiune era 

utilizată în cursul anului 2001, în 2005 ajunsese la 

55,3% din capacitate, urmând ca în 2010 să scadă 

până la 25,7%. Chiar și așa, cea mai mică valoare a 

indicelui de utilizare netă a capacității de cazare în 

funcțiune s-a înregistrat în 2014 (23,4%). 
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Pentru a contribui la creșterea activității turistice pe 

plan local, inclusiv a gradului de ocupare a 

capacității de cazare, sunt necesare investiții în 

modernizarea și/sau extinderea structurilor de 

cazare existente. Administrația publică locală  poate 

interveni în mod direct prin stimularea mediului de 

afaceri local din sectorul turistic, acțiune ce va avea 

ca rezultat creșterea indicelui de utilizare netă a 

capacității de cazare în funcțiune.  

O evoluție lunară a numărului de sosiri turistice din 

orașului Slănic Moldova indică un pronunțat 

caracter sezonier. Astfel, lunile de vară sunt cele mai 

populare în rândul turiștilor (mai ales luna august) 

iar cele de iarnă – mai puțin populare. O singură 

excepție se observă în anul 2016, când cea mai mare 

valoare a numărului de sosiri turistice nu a mai fost 

în luna august, ci în noiembrie, chiar dacă diferența 

nu este semnificativă.  
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Durata medie de ședere înregistrează valori maxime 

tot în lunile de vară, însă intervalul în care aceasta 

depășește 3 zile/ sosire începe în lunile de primăvară 

și continuă până în noiembrie. Mai mult, în lunile de 

iarnă ale anului 2016 se observă o ușoară creștere a 

duratei medii de ședere față de anii 2014 și 2015, 

deschiderea pârtiei de schi putând fi un factor de 

influență în acest sens. Pe de altă parte, slaba 

mediatizare și condițiile climatice nu a determinat 

creșteri semnificative nici la nivelul duratei de 

ședere, nici în ceea ce privește numărul de turiști 

sosiți. În aceste condiții se simte nevoie accentuată 

de promovare a zonei, pentru a reduce 

sezonalitatea și pentru a atrage turiști și în sezonul 

rece.  

 

 

Comparativ cu celelalte stațiuni balneare de interes 

național din România în ceea ce privește numărul 

sosirilor turistice, stațiunea Slănic Moldova se 

poziționează la mijlocul clasamentului, conform 

datelor analizate pentru anul 2015. Stațiunile de pe 

litoral sunt fruntașe în ceea ce privește numărul 

sosirilor turistice, fiind urmate de Băile Felix, 

Călimănești – Căciulata și Sovata, stațiunea Slănic 

Moldova fiind pe poziția a 12-a dintr-un top de 21 

stațiuni analizate.  

 

Dintre stațiunile balneare de interes național din 

România, stațiunea Slănic Moldova se situează pe 

ultimele poziții în ceea ce privește numărul de 

înnoptări ale turiștilor, realizate în cursul anului 

2015, potrivit datelor furnizate de Institutul Național 

de Statistică. Topul este alcătuit tot de stațiunile de 

la malul Mării Negre, dar și din stațiunea Băile Felix, 

Călimănești – Căciulata și Băile Herculane.  

 

Pe de altă parte, un număr mai redus de înnoptări 

comparativ cu Slănic Moldova s-au realizat, în anul 

2015, în stațiunile Moneasa, Pucioasa, Slănic 

Prahova, Sângeorz Băi și Voineasa.  

 

Durata medie de ședere în stațiunile balneare de 

interes național din România diferă în mod 

semnificativ. Astfel, primele poziții sunt ocupate de 

stațiunile Sângeorz Băi (11,4 zile), Techirghiol (9,6 

zile), Covasna (9,2 zile), Băile Olănești (9,1 zile) și 

Amara (9,0 zile), unde durata medie de ședere este 

mai mare de 9 zile. 

 

Și în acest caz, stațiunea Slănic Moldova se situează 

pe ultimele poziții, cu numai 3,9 zile/ sosire, fiind 

urmată numai de stațiunile Sovata (3,6 zile), 

Moneasa (3,6 zile) și Voineasa (1,9 zile). 

 

 

Potențialul turistic al zonei este deosebit, dar una 

dintre problemele unităților de cazare constă în 

lipsa rețelelor de utilități care să asigure toate 

facilitățile turiștilor.  
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Bilete de tratament 

 

Orașul Slănic Moldova fiind stațiune 

balneoclimaterică, sistemul asigurărilor sociale de 

stat acordă bilete de tratament balnear și odihnă. 

 

În anul 2015, Institutul Național de Statistică 

înregistra un număr de 2.834 bilete de tratament 

balnear și odină acordate de sistemul asigurărilor 

sociale de stat pentru stațiunea Slănic Moldova, 

adică numai 1,4% din totalul biletelor acordate la 

nivel național.  

 

În perioada 2000 – 2015, efectivul biletelor de 

tratament acordate s-a diminuat semnificativ, 

scăderea înregistrată în prezent fiind de peste 

50,0%. În perioada analizată, cele mai multe bilete 

pentru tratament pentru stațiunea Slănic Moldova 

s-au acordat în anul 2001 (7.402 bilete), urmând ca 

din anul 2010 efectivul acestora să scadă sub 3.000 

bilete.  

 

Stațiunea Slănic Moldova a primit un număr redus 

de bilete de tratament comparativ cu alte stațiuni 

balneoclimaterice de la nivel național. Astfel, dacă în 

anul 2000 se acordau 2,5% din totalul biletelor (cea 

mai mare pondere înregistrată în perioada 2000 – 

2015), în anul 2015 a ajuns la numai 1,4% din numărul 

total al biletelor de tratament balnear și odihnă 

acordate. Pe de altă parte, anul 2014 a marcat cea 

mai mică pondere a biletelor de tratament acordate 

din totalul național la nivelul stațiunii Slănic 

Moldova (1,2% din total bilete de tratament de la 

nivel național). 
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La începutul anilor ’90, stațiunea Slănic Moldova se 

afla în preferințele persoanelor care veneau la 

tratament, aflându-se pe locul al 11-lea de la nivel 

național (în anul 1993), urmând ca în anul 2000 să fie 

a 12-a destinație unde se acordau cele mai multe 

bilete de tratament balnear și odihnă.  

 

După anul 2000, în stațiunea Slănic Moldova s-au 

acordat din ce în ce mai puține bilete de tratament 

balnear și de odihnă, iar în anul 2015 Slănicul se afla 

pe poziția 24 într-un top descendent al stațiunilor 

balneoclimaterice de la nivel național.  

 

Primele stațiuni balneoclimaterice din România 

unde s-au acordat peste 10.000 bilete de tratament 

la nivelul anului 2015 sunt Căciulata (județul Vâlcea), 

Covasna (județul Covasna), Felix (județul Bihor), 

Olănești (județul Vâlcea) și Herculane (județul Caraș 

Severin).  

 

Din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, în stațiunea 

Vatra Dornei se acordă cel mai mare număr de bilete 

de tratament (9.038 bilete), urmată de stațiunea 

Nicolina (2.843 bilete) și stațiunea Slănic Moldova 

(2.834 bilete). La mică distanță se află și stațiunea 

Târgu Ocna, cu 2.201 bilete de tratament balnear și 

de odihnă acordate în anul 2015.  

 

Pe ultimele poziții se află 10 stațiuni unde numărul 

de bilete pentru tratament balnear și de odihnă 

acordate prin asigurările sociale de stat este mai mic 

de 1.000 bilete.  
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ANALIZĂ SWOT – TURISM  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

  Potențial turistic deosebit dat de cadrul natural și 

resursele naturale; 

 Slănic Moldova este o stațiune balneo-climaterică 

de interes național; 

 Existența izvoarelor minerale – cea mai importantă 

resursă a zonei – cu proprietăți în tratarea 

diferitelor afecțiuni; 

 Existența, în pădurile zonei, a unor arii naturale 

protejate; 

 Organizarea unei campanii de strângere de fonduri 

pentru intrarea Consiliului Local în posesia 

izvoarelor; 

 Existența celor 2 factori curativi: mofeta și 

microclimatul de grotă; 

 Existența pârtiei de schi și a traseelor montane; 

 Existența punctelor de belvedere; 

 Existența altor atracții turistice în apropierea 

orașului; 

 Majorarea capacității de cazare existente și în 

funcțiune, în perioada 2001 – 2015; 

 Existența unităților de cazare cu grad ridicat de 

confort (4 și 5 stele); 

 Concentrarea, în orașul Slănic Moldova, a unei 

ponderi însemnate a turiștilor sosiți în județul 

Bacău; 

 Durata medie de ședere a turiștilor veniți în Slănic 

este cu mult mai mare decât media județeană; 

 

 

 

 O parte a izvoarelor și a terenurilor nu se află în 

administrarea și exploatarea Consiliului Local al 

orașului Slănic Moldova, ci a unui privat; 

 Slaba promovare a stațiunii; 

 Lipsa unui Centru de Informare și Promovare 

Turistică; 

 Insuficiența panourilor informative pentru 

turiști; 

 Lipsa unor centre de distracție pentru tineri; 

 Lipsa unei pârtii de sănii; 

 Slaba dezvoltare a activităților de agroturism; 

 Lipsa rețelelor de utilități care să asigure 

confortul turiștilor în zone de camping, popas 

etc.; 

 Sezonalitatea ridicată înregistrată în stațiune în 

lunile de vară; 

 Dintre stațiunile balneare de interes național din 

România, Slănic Moldova se poziționează în a 

doua jumătate într-un top descendent în ceea ce 

privește numărul sosirilor turistice și printre 

ultimele poziții în ceea ce privește durata medie 

de ședere; 

 Înjumătățirea numărului biletelor pentru 

tratament balnear și odihnă acordate prin 

asigurările sociale de stat în Slănic Moldova în 

2015 față de anul 2000; 

 

   



 

83 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 
 

AMENINȚĂRI 

 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a bazelor 

de tratament; 

 Profesionalizarea serviciilor turistice; 

 Promovarea adecvată a stațiunii prin participarea 

la târguri naționale și internaționale de turism; 

 Încheierea de parteneriate public-private pentru 

dezvoltarea stațiunii; 

 

 Orientarea turiștilor către stațiuni balneare din 

străinătate; 

 Schimbările climatice constituie o amenințare 

pentru practicarea turismului montan, în speță a 

schiatului în stațiune; 

 Poluarea factorilor de mediu, cu infiltrații până la 

resursa naturală de bază a orașului; 

 Lipsa investițiilor pentru modernizarea și dotarea 

unităților turistice poate duce la declasificarea 

acestora; 

 Diminuarea numărului de turiști pe fondul 

scăderii demografice. 
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Principalele elemente reprezentative ale orașului  
 

Elementul reprezentativ al orașului Slănic Moldova, 

potrivit a 27,0% mențiuni ale respondenților constă 

în apele/ izvoarele minerale existente. Acestora li se 

adaugă așezarea geografică/ cadrul natural de care 

dispune orașul (19,0% mențiuni), statutul de stațiune 

balneară (17,5% mențiuni) și unitățile de cazare 

existente (9,5% mențiuni).  

 

Alte aspecte reprezentative ale orașului menționate 

de respondenți constau în parcul din localitate (7,9% 

mențiuni), pârtia de schi (7,9% mențiuni), 

arhitectura orășenească (3,2% mențiuni), cazinoul 

(3,2% mențiuni) sau investițiile realizate (3,2% 

mențiuni). De asemenea, personalul calificat din 

sectorul turismului este considerat de către 

respondenți un element reprezentativ al orașului 

Slănic Moldova. 

 

OPINIILE POPULAȚIEI: La sfârșitul anului 2016 s-a realizat un sondaj de opinie în rândul comunității orașului 

Slănic Moldova cu privire la dezvoltarea socio-economică – stadiul actual și direcții viitoare.  
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Infrastructura rutieră 
 

Lungimea totală a străzilor orășenești din orașul 

Slănic Moldova este de 41 km, în anul 2015, cu 10,9% 

mai puțin comparativ cu anul 2010 (46 km).  Străzile 

orășenești modernizate reprezintă 53,7% din totalul 

străzilor modernizate în Slănic Moldova, valoare 

inferioară comparativ cu cea de la nivelul județului 

Bacău, unde 60,7% din totalul străzilor orășenești 

sunt modernizate. 
 

În perioada 2000-2015, ponderea străzilor 

orășenești modernizate a înregistrat o tendință de 

stagnare până în anul 2004, când s-a înregistrat o 

creștere semnificativă, de la 48,8% cât era în 2000 la 

78,6% în 2004. În prezent ponderea străzilor 

modernizate reprezintă 53,7% din totalul străzilor 

orășenești, cu 12,0% mai puțin decât în anul 

precedent și cu 45,0% mai puțin comparativ cu anul 

2010.  

În orașul Slănic Moldova, densitatea străzilor este 

destul de ridicată, la 1 km2 suprafață intravilană îi 

revin în medie 11,9 km de șosea, valoare mult 

superioară celei de la nivelul județului Bacău unde la 

1 km2 suprafața intravilană îi revin 6,7 km șosea. 

 

Conform datelor furnizate de Primăria orașului 

Slănic Moldova, din lungimea totală a drumurilor (41 

km), 16 km sunt drumuri naționale asfaltate și 25 km 

drumuri locale/ orășenești din care 6 km drumuri 

asfaltate și 19 km din pământ.  

 

Principalele drumuri care asigură accesibilitatea în 

orașul Slănic Moldova sunt: 

o DN12B care traversează localitatea de-a 

lungul cursului pârâului Slănic și face 

legătura cu DN 12A Miercurea Ciuc – Onești; 

o DJ116A care traversează munții spre 

localitatea Poiana Sărată din comuna Oituz 

unde se intersectează cu DN11 Onești - 

Brașov. 

 

Cele două drumuri DJ116A și DN12B sunt 

caracterizate printr-o stare tehnică bună, drumul 

județean DJ116B fiind reabilitat în cadrul proiectului 

“Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri 

județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ 

reabilitarea șoselelor de centură” care a vizat 

reabilitarea și modernizarea DJ116 Târgu Ocna – 

Oituz, km 15+80 – 26+700 din cadrul rețelei de 

drumuri județene ale județului Bacău. 

 

gradul de 
modernizare al 

s trăzilor
53,7%

Ponderea străzilor orășenești 
modernizate în orașul Slănic Moldova, 

în anul 2015

Sursă date: INS
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Deși drumul național secundar DN12B se află într-o 

stare tehnică generală bună există porțiuni de drum 

pe care circulația este îngreunată datorită 

alunecărilor de teren sau de degradări ale stratului 

asfaltic. Având în vedere condițiile actuale de trafic 

rutier, în special în sezon, și în perspectiva creșterii 

numărului de turiști care vor ajunge în stațiune cu 

autovehicule (în special autoturisme), apare 

necesitatea redimensionării suprafeței carosabile a 

drumului. Mai mult, există zone (zonele locuite din 

imediata apropiere a drumului, zonele în care se află 

școli și grădinițe etc.) unde circulația pietonilor 

denotă necesitatea unor variante de evitare a 

traversării carosabilului în perioadele aglomerate. 

 

Distanțele rutiere din orașul Slănic Moldova spre 

principalele destinații din județ și din țară sunt: Tg. 

Ocna - 17 km; Onești - 31 km; Comănești - 37 km; 

Bacău - 81 km; Brașov - 159 km; Iași - 210 km; 

București - 322 km; Cluj-Napoca - 429 km; Constanța 

- 442 km. 

 

În ceea ce privește facilitarea legăturii cu drumul 

european E574, administrația publică locală are în 

vedere realizarea unui drum de legătură cu 

localitatea Oituz, prin zona Bolovanu. 

 

Unul dintre avantajele acestui drum este scurtarea 

traseului Slănic Moldova – Brașov și evitarea 

traversării unui număr însemnat de localități, printre 

care și două orașe (Onești și Tg. Ocna).  

 

Ca urmare a fenomenelor naturale de risc 

(evenimente extreme de tipul inundațiilor, 

alunecărilor de teren), infrastructura rutieră din 

orașul Slănic Moldova a suferit degradări 

importante, fiind afectate anumite tronsoane de 

drum, inclusiv podețe. Conform Administrației 

Publice Locale sunt necesare investiții în reabilitarea 

și modernizarea a 16 km drumuri naționale și 19 km 

drumuri locale/ orășenești. 

 

Totodată s-a remarcat necesitatea montării unor 

panouri electronice multifuncționale (data, 

temperatura, condiții drum etc.) la intrarea în oraș și 

la nivelul stațiunii. Pe de altă parte sunt necesare 

investiții în îmbunătățirea sistemului de semnalizare 

a indicatoarelor turistice și a marcajelor rutiere care 

să faciliteze accesul la diferite informații asupra 

obiectivelor turistice sau a drumurilor. 

 

Atât la nivelul stațiunii Slănic Moldova, cât și pe 

teritoriul cartierelor Cireșoaia și Cerdac s-a 

identificat necesitatea unor alei pietonale și piste de 

bicicliști, deoarece în prezent nu există astfel de 

spații amenajate. 

 

În orașul Slănic Moldova, nu există infrastructură 

specifică pentru transportul feroviar, astfel accesul 

în oraș se poate realiza prin intermediul stației Târgu 

Ocna – Salina, o haltă după gara Târgu Ocna. De aici 

călătorii vor continua drumul cu transportul în 

comun sau autobuze, pe o distanță de 18 km până în 

Slănic Moldova. 

 

Orașul Slănic Moldova nu dispune nici de 

infrastructură specifică transportului aerian, 

traficul de pasageri și mărfuri realizându-se prin cel 

mai apropiat aeroport, Aeroportul Internațional 

George Enescu din Bacău, situat la aproximativ 75 

km. 
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Lungimea străzilor orășenești și a celor orășenești modernizate  
  Slănic Moldova Județul Bacău 

  Anul 2010 Anul 2012 Anul 2015 Anul 2010 Anul 2012 Anul 2015 

Lungimea străzilor (km) 46 46 41 741 728 753 

Lungimea străzilor modernizate (km) 40 25 22 457 444 457 

Gradul de modernizare (%) 87,0% 54,3% 53,7% 61,7% 61,0% 60,7% 

Sursă date: INS 

 
 

Sistemul de distribuție a apei potabile 
 

 

Alimentarea cu apă a orașului Slănic Moldova se 

realizează prin intermediul celor două surse de apă 

potabilă, una subterană și una de suprafață. Sursa 

de suprafață este reprezentată de o priză de mal 

amplasată pe malul stâng al pârâului Slănicel; apa 

provenind din această sursă este supusă unui 

procedeu complex de tratare. Sursa subterană 

constă într-un dren de filtrație dispus de-a lungul 

râului Slănic, pe o lungime de 788,5 m.  

 

 

Apa captată din această sursă este clorinată și 

înmagazinată în rezervoare totalizând un volum de 

2.350 mc. În vederea alimentării cu apă a localităților 

Cerdac și Cireșoaia, instalațiile de captare au fost 

suplimentate cu un foraj în zona de captare a 

Slănicelului. Apa este înmagazinată într-un rezervor 

din zona complexului Cerdac, cu o capacitate de 

stocare de 100 mc. 
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Lungimea totală simplă a conductei de distribuție a 

apei potabile este de 50,2 km în orașul Slănic 

Moldova, în anul 2015, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. Capacitatea 

instalațiilor de producere a apei potabile fiind de 

1.414 mc/zi. 

 

Rețeaua de distribuție a apei potabile se limita la 

teritoriul stațiunii și nu depășea 10 km în lungime 

până în anul 2003, când s-au realizat lucrări de 

extindere, iar lungimea conductelor a înregistrat o 

creștere cu 64,4% în anul 2003 comparativ cu anul 

2002. În anul 2015, lungimea rețelei fiind cu 451,6% 

mai mare față de anul 1990.  

 

Conform Primăriei orașului Slănic Moldova, 

lungimea rețelei de apă potabilă este de 49,9 km, 

din care o pondere de 53,7% (26,8 km) este 

modernizată. Durata de exploatare a rețelei de apă 

potabilă este de 6-15 ani pentru o lungime de 26,8 

km și de mai mult de 25 ani pentru o lungime de 23,1 

km. 
 

În anul 2015 s-a distribuit o cantitate de 218 mii mc 

apă potabilă consumatorilor orașului, din care 45,4% 

este folosită pentru uz casnic. Comparativ cu anul 

precedent (178 mii mc) și cu anul 2010 (180 mii mc) 

cantitatea de apă distribuită a înregistrat o creștere 

cu 22,5%, respectiv 21,1%. 

 

În perioada 2000-2015, cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor orașului Slănic Moldova a 

înregistrat o rată medie de scădere de 5,1%. Până în 

anul 2009, consumul casnic de apă reprezenta o 

pondere redusă din consumul final de apă potabilă 

în orașul Slănic Moldova, luând valori cuprinse între 

15,2%-33,3%, excepție face anul 2002 când 53,3% din 

consumul total este reprezentat de consumul 

casnic. 

 

La rețeaua de apă potabilă sunt racordate 1.767 

gospodării, înregistrând un consum total de 18.000 

mii mc, din care 1.050 mii mc sunt folosiți în 

consumul casnic conform Primăriei orașului Slănic 

Moldova. 

 

La nivelul orașului Slănic Moldova se înregistrează 

un consum individual lunar de 1,6 mc/ locuitor, 

valoare superioară celei înregistrată la nivel 

județean de 1,2 mc/locuitor și valorilor medii de la 

nivelul orașului (1,4 mc/ locuitor) și al județului (1,3 

mc/ locuitor) pentru perioada 2010-2015. 

 

Atât serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât și 

cel de canalizare și evacuare a apelor uzate sunt 

furnizate de către S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L. 

 

Conform reprezentanților administrației publice 

locale, starea generală a rețelei de furnizare a apei 

potabile este proastă, conductele sunt foarte vechi 

și prezintă periodic deranjamente. Așadar este 

Indicatori ai sistemului de distribuție a apei 
potabile în Slănic Moldova și în jud. Bacău, 

în anul 2015 

  
Slănic 

Moldova 
Județul 
Bacău 

Lungimea totală a rețelei de 
distribuție (km)  

50,2 1.803 

Capacitatea instalațiilor de 
producere a apei (mc/zi)  

1.414 107.895 

Apă potabila distribuită 
consumatorilor (mii mc)  

218 14.612 

din care, casnic (mii mc) 99 11.146 

(%) 45,4% 76,3% 

Sursă date: INS 
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necesară înlocuirea și creșterea  capacității 

conductelor de apă-canal. 

 

În cazul unor condiții meteo nefavorabile, 

furnizarea apei se sistează datorită sistemului de 

drenare al apei care nu face față. Astfel se remarcă 

necesitatea amenajării unor rigole, apa acumulată 

de pe carosabil în condiții de ploaie fiind 

direcționată direct în albia râului, influențând 

negativ calitatea apei potabile. Prin urmare, este 

necesară retehnologizarea stației Slănicel, pentru a 

putea face față unui drenaj mai mare. 

 

În acest sens, una din măsurile prioritare la nivel 

locale este reabilitarea sistemului de furnizare a apei 

potabile, inclusiv înființarea unui laborator de 

analiză a calității apei din punct de vedere fizico-

chimic, cu dotările corespunzătoare.  

 

O altă problemă majoră cu care se confruntă 

autoritățile locale este lipsa unor hidranți care să 

acopere întregul teritoriu al orașului, în prezent 

echipajele Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență fiind nevoite să alimenteze cu apă în orașul 

Târgu Ocna, ceea ce crește semnificativ durata unei 

operațiuni de intervenție.  

Consumul casnic de apă potabilă în județul Bacău și în orașul Slănic Moldova 

  
consumul casnic, 

% din consumul total 
consum individual lunar 

(mc/locuitor) 

  2010 2012 2015 2010 2012 2015 medie 2010-2015 

Județul Bacău 72,8% 70,1% 76,3% 1,5 1,3 1,2 1,3 

Slănic Moldova 57,2% 60,0% 45,4% 1,6 1,7 1,6 1,4 

Sursă date: INS 
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Sistemul de evacuare a apelor uzate 
 

Orașul Slănic Moldova dispune de o lungime a 

conductelor de canalizare de 16,2 km, conform 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, 

în anul 2015. 

 

În perioada 2000-2015 lungimea conductelor de 

canalizare a crescut cu 20,9% (2,7 km) de la 13,4 km 

cât era în anul 2000, la 16,2 km în 2015. Începând cu 

anul 2009 când lungimea conductelor a înregistrat o 

creștere cu 20,9% comparativ cu anul precedent, 

lungimea conductelor de canalizare a rămas 

constantă. 

 

Durata de exploatare a rețelei de canalizare este de 

mai mult de 25 de ani pentru întreaga lungime de 

16,2 km. La rețeaua de canalizare sunt racordate 720 

gospodării, conform Primăriei orașului Slănic 

Moldova. 

 

Lungimea rețelelor de canalizare în județul 
Bacău și în orașul Slănic Moldova (km) 

  

Anul 

2010 2012 2015 

Județul Bacău 583,2 607,2 703,2 

Slănic Moldova 16,2 16,2 16,2 

Sursă date: INS 

 

Stația de epurare existentă în Slănic Moldova are o 

capacitate de 3.110 mii mc/ zi, cu un volum epurat de 

1.209,6 mii mc/ zi, din care 35,7% (432 mii mc/ zi) din 

consumul casnic. 

 

Localitățile din Cerdac și Cireșoaia nu dispun de 

rețele de evacuare a apelor menajere (șanțuri și 

canale), astfel apele uzate ajung direct în albiile 

apelor curgătoare, fără epurare, râul Slănic fiind 

colectorul final. Construcțiile noi sunt prevăzute, de 

obicei, cu fose vidanjabile. 

 

În prezent starea generală a sistemului de evacuare 

a apelor uzate este una proastă, conductele sunt 

vechi, iar stația de epurare este subdimensionată 

față de necesarul de perspectivă al orașului, fiind 

necesare lucrări de modernizare și extindere atât la 

nivelul celor două localități, cât și la nivelul zonelor 

turistice (pensiuni, zona camping etc.). Totodată 

datorită capacității de epurare insuficiente, este 

necesară construirea unei stații de epurare 

suplimentare de capacitate ridicată și 

implementarea unui sistem de tratare a apei 

mecanico-chimico-biologic la Cireșoaia, pentru a 

satisface necesitățile comunităților locale din 

cartierele Cerdac și Cireșoaia.  
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Sistemul de distribuție a gazelor naturale 
 

În anul 2015, rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale din orașul Slănic Moldova, are o lungime de 

23 km, cu 4,6% mai puțin decât în anul precedent 

potrivit Institutului Național de Statistică. 

 

Cantitatea de gaze naturale distribuită 

consumatorilor orașului Slănic Moldova este de 

1.464 mii mc, din care 43,2% (633 mii mc) pentru uz 

casnic, în anul 2015.  

 

Comparativ cu anul precedent (1.409 mii mc, din 

care 583 pentru uz casnic) cantitatea de gaze 

naturale distribuită a înregistrat o creștere cu 3,9%, 

iar cantitatea de gaze naturale pentru uz casnic a 

crescut cu 8,6%. 

 

 

În perioada 2000-2015, cantitatea de gaze naturale 

distribuită consumatorilor orașului Slănic Moldova a 

înregistrat o rată medie de creștere de 0,1%. 

Ponderea consumului casnic de gaze naturale în 

această perioadă oscilând între 30,2%-62,7%. 

 

Un locuitor din orașul Slănic Moldova, consumă 

lunar în medie 10,1 mc de gaze naturale, valoare 

superioară celei înregistrate la nivel de județ de 8,4 

mc gaze naturale în anul 2015. 

 

În orașului Slănic Moldova, o pondere ridicată a 

locuitorilor folosesc aparate de gătit și instalații de 

încălzire a locuinței bazate pe lemne sau gaz 

lichefiat îmbuteliat. Astfel, sunt necesare investiții în 

extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 

 

 

Consumul casnic de gaze naturale în județul Bacău și în orașul Slănic Moldova 

  
consumul casnic, 

% din consumul total 
consum individual lunar 

(mc/locuitor) 

  2010 2012 2015 2010 2012 2015 medie 2010-2015 

Județul Bacău 47,8% 39,9% 43,9% 9,4 8,7 8,4 8,8 

Slănic Moldova 45,1% 39,0% 43,2% 12,6 10,2 10,1 10,5 

Sursă date: INS 
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Rețeaua de furnizare a energiei electrice 
 

În anul 2016, erau conectate la energia electrică 

1.017 gospodării în orașul Slănic Moldova, cu 2,3% 

mai multe comparativ cu anul precedent, conform 

datelor furnizate de Primăria orașului Slănic 

Moldova. 

 

În perioada 2012-2016, numărul gospodăriilor 

conectate la energie electrică a crescut cu 7,8% (74 

gospodării), cele mai multe gospodării care s-au 

conectat la rețeaua electrică fiind în ultimii doi ani, 

24 gospodării în anul 2015 și 23 gospodării în anul 

2016. 

 

Serviciile de iluminat public din orașul Slănic 

Moldova sunt asigurate de către SC Util Prest Serv 

S.R.L.  

 

 

În orașul Slănic Moldova, din drumurile locale/ 

orășenești doar o pondere de 48,0% (12 km din 25 

km) sunt iluminate conform Administrației publice 

locale. Astfel fiind necesare investiții în extinderea 

iluminatul public stradal pe o distanță de 12 km 

drumuri naționale și 19 km drumuri locale/ 

orășenești.  

 

De asemenea este necesară implementarea 

sistemelor de management al funcționării 

consumurilor energetice prin achiziționarea și 

instalarea sistemelor inteligente pentru 

promovarea și gestionarea energiei electrice și 

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență 

energetică ridicată, durată mare de viață. 
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Conform datelor furnizate la Recensământul 

Populației și al Locuințelor din 2011, în orașul Slănic 

Moldova s-a înregistrat un număr de 1.942 locuințe 

convenționale, din care 75,0% beneficiază de 

alimentarea cu apă în locuință, 65,0% beneficiază de 

instalație de canalizare în locuință, 94,5% dispun de 

energie electrică și 46,6% dispun de încălzire 

centrală. 

 

 

 

Siguranța publică 
 

Serviciile de siguranță publică sunt asigurate de: 

o Poliția Slănic Moldova; 

o Poliția de Proximitate Stațiunii Slănic 

Moldova; 

o Jandarmeria Montană Slănic Moldova. 

 

Potrivit datelor Inspectoratului de Poliție Județean 

Bacău, în perioada 2012 – 2016 numărul agenților de 

poliție din Stațiunea Slănic Moldova a scăzut cu 

22,2%, de la 18, la 14 persoane. La nivel județean 

această scădere a fost mai mică, de doar 12,3%. Din 

totalul agenților de poliție de la nivel județean, 

Stațiunea Slănic Moldova deține un procent de 1,7%.  

 

În ceea ce privește numărul de infracțiuni, din 

totalul sesizărilor din anul 2016, 64,8% au fost 

infracțiuni de natură judiciară, 34,4% de altă natură, 

doar 0,8% fiind de natură economico-financiară.  

 

Numărul agenților de poliție din județul Bacău 

și din orașul Slănic Moldova 

Anul Jud. Bacău Stațiunea Slănic Moldova 

2012 955 18 

2013 966 18 

2014 946 17 

2015 931 17 

2016 838 14 

Sursă date: IPS Bacău  

 

Se remarcă scăderea numărului de infracțiuni pe 

toate planurile în perioada 2012-2016, evidențiindu-

se cele economico-financiare, care au scăzut de la 

44, în anul 2012, la doar 1 infracțiune în 2016. De 

asemenea, infracțiunile de natură judiciară 

înregistrate de IPJ Bacău la nivelul stațiunii Slănic 

Moldova au fluctuat în perioada 2012-2016 în jurul 

valorii de 100 de cazuri.  

 

Numărul anual de infracțiuni la nivelul stațiunii Slănic Moldova 

Anul 2012 2013 2014 2015 2016 

Infracțiuni economico-financiare 44 30 14 15 1 

Infracțiuni judiciare 106 121 85 106 83 

Infracțiuni de altă natură 62 70 45 48 44 

Total sesizări 212 221 144 169 128 

Sursă date: IPS Bacău  
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Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Mr. Constantin Ene”, pe parcursul anului 2016 s-au 

înregistrat 40 de intervenții la nivelul orașului Slănic 

Moldova. Dintre acestea, 3 au fost intervenții pentru 

stingerea incendiilor, 36 intervenții se încadrează la 

categoria alte situații de urgență și 1 intervenție se 

încadrează la categoria alte intervenții. Comparativ 

cu anul precedent, se remarcă creșterea numărului 

de intervenții cu 53,8%. La nivelul județului Bacău 

situația este similară, în anul 2016 (3.042 intervenții) 

înregistrându-se cu 86,3% mai multe intervenții 

decât în anul 2015 (1.633 intervenții). 

 

În ceea ce privește intervențiile SMURD, în anul 

2016, s-au realizat 9 intervenții, din care 8 pentru 

cazuri de asistență medicală de urgență și prim 

ajutor  și 1 caz de prim ajutor medical la accidente pe 

căile de transport. În anul 2015 s-au înregistrat 8 

intervenții, toate pentru cazuri de asistență 

medicală de urgență și prim ajutor. 

 

În anul 2015, în orașul Slănic Moldova, coeficientul 

de criminalitate este de 11,3%, o valoare scăzută 

comparativ cu județul Bacău urban unde 

coeficientul de criminalitate este de 7.295,0% 

conform IPJ Bacău. Comparativ cu anul precedent 

coeficientul de criminalitate (3,8%) al orașului este 

de aproape 3 ori mai mare. 

 

Pentru soluționarea situațiilor de urgență, se 

intenționează crearea unui centru pentru siguranța 

cetățeanului – ISU, existând spații pretabile acestei 

destinații care aparțin Administrației Locale.  

 

În același timp, există inițiative la nivelul instituțiilor 

responsabile de siguranța publică privind realizarea 

unor parteneriate pentru activități de prevenție în 

Intervenții ale unității pentru situații de urgență pe teritoriul orașului Slănic Moldova, în perioada 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Total intervenții, din care:   11 18 13 26 40 

Stingerea incendiilor 5 9 5 9 3 

Arderi necontrolate 1 1 - 1 - 

Asistența persoanelor 1 1 - 1 - 

Alte situații de urgență  4 6 8 13 36 

Alte intervenții - 1 - 2 1 

      

Intervenții SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Total cazuri de urgență asistate de SMURD  5 5 4 8 9 

Cazuri de asistență medicală de urgență și prim ajutor  5 4 3 8 8 

Cazuri de prim ajutor medical la accidente pe căile de transport - 1 1 - 1 

Sursă date: Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău 
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ceea ce privește furtul de materiale lemnoase, 

comportamentele violente, abandonul școlar, 

infracțiunile, familiile plecate ce lasă copii în grija 

bătrânilor etc. 

 

O soluție propusă de autoritățile locale ce ar 

conduce la rezolvarea majorității problemelor, este 

instalarea unui sistem de supraveghere video, atât a 

stațiunii, cât și a orașului Slănic Moldova. 

 

Serviciile de salubritate 
 

Serviciile de salubritate privind deșeurile menajere 

sunt furnizate de operatorul SC Util Prest Serv 

S.R.L. Serviciul de salubritate are în dotare 65 

europubele, 45 eurocontainere, 4 autoutilitare și 25 

platforme de colectare.  

 

În ceea ce privește serviciul de salubritate a 

deșeurilor de tip DEEE de la nivelul orașului Slănic 

Moldova, acesta este asigurat tot de către 

operatorul economic SC Util Prest Serv S.R.L., 

autorizat pentru colectarea și valorificarea 

deșeurilor de tip DEEE (deșeuri electrice, deșeuri 

electronice, deșeuri electrocasnice, cabluri 

electrice, conductori și cablaje auto, aparatură 

electrică, imprimante, televizoare, monitoare, 

aragazuri, plăci electronice, mașini de spălat, 

frigidere, telefoane mobile etc.). 
 

În prezent un număr de 2.065 gospodării 

beneficiază de serviciul de salubritate în orașul 

Slănic Moldova, conform datelor furnizate de 

Primăria orașului Slănic Moldova 

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, Serviciul Public 

Local de Salubritate și Gestionare a Deșeurilor a 

intensificat acțiunea de colectare selectivă a 

deșeurilor reciclabile de tip PET, hârtie, carton, 

lemn, sticlă.  

 

În anul 2015, s-a înregistrat o cantitate de 512,2 t 

deșeuri menajere, colectate de pe raza localității 

Slănic Moldova, la depozitul de deșeuri, cu 19,0% mai 

mult comparativ cu anul precedent. În acest an se 

observă o creștere semnificativă a cantității de 

deșeuri de tip hârtie/ carton valorificate, cu 274,2% 

(3,4 tone) mai mult decât în anul precedent. 
 

Pe de altă parte, în anul 2015, a fost valorificată o 

cantitate mai mică cu 6,0% (0,3 tone) a deșeurilor de 

tip PET, decât în 2014. 
 

În anul 2015, atât deșeurile de tip hârtie/carton, cât 

și cele PET, au fost predate reprezentantului S.C. 

ELEX INTERNATIONAL S.R.L. Onești, conform 

Raportului de activitate al U.A.T. oraș Slănic 

Moldova, pentru anul 2015. 

 

În vederea dezvoltării serviciului de salubritate la 

nivel local, conform autorităților locale, sunt 

Cantitatea deșeurilor colectate (tone) în orașul 
Slănic Moldova, în anii 2014-2015 

  Anul 2014 Anul 2015 

Deșeuri menajere 430,4 512,2 

Hârtie/ carton 1,2 4,7 

PET 4,3 4,1 

Sursă date: Raportul periodic de activitate al U.A.T. oraș Slănic 
Moldova, pentru anul 2014 și 2015 
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necesare investiții suplimentare pentru 200 

europubele, 15 eurocontainere și 2 autoutilitare. În 

același timp este necesară realizarea unei stații de 

transfer, precum și dotări privind colectarea 

selectivă a deșeurilor. 

 

 

Transportul local  
 

Orașul Slănic Moldova beneficiază doar de 

transport public de călători intrajudețean, existând 

necesitatea realizării unui sistem de transport public 

local, care ar veni în întâmpinarea nevoilor 

comunității locale, cât și a turiștilor.  

 

În prezent, atât locuitorii, cât și turiștii utilizează 

mașinile proprii sau taxiurile în scopul deplasării pe 

raza orașului Slănic Moldova și a împrejurimilor. 

Conform datelor primite de la administrația publică 

locală, în orașul Slănic Moldova, în anul 2016, erau 

înregistrate un număr de 968 autoturisme 

înmatriculate.  

 

Pentru dezvoltarea sistemului local de transport în 

comun trebuie în primul rând creată infrastructura 

specifică: îmbunătățirea tramei stradale, 

amenajarea unor refugii pentru stațiile mijloacelor 

de transport, precum și achiziționarea mijloacelor 

de transport public eficiente, care să contribuie la 

îmbunătățirea calității mediului natural.  

 

Pentru o dezvoltare coerentă a sistemului de 

transport din orașul Slănic Moldova se recomandă 

elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, 

care reprezintă un plan strategic conceput pentru a 

satisface nevoia de mobilitate a comunității locale și 

pentru a crește calitatea vieții.  
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ANALIZĂ SWOT – INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Posibilitatea accesului în Slănic Moldova 

atât prin intermediul căilor rutiere (DN12B), 

cât și prin intermediul Aeroportului 

Internațional George Enescu din Bacău;  

 Starea tehnică bună a DJ116A, șoseaua fiind 

reabilitată și modernizată pe ruta Tg. Ocna 

- Oituz;  

 Densitatea ridicată a străzilor orășenești 

din Slănic Moldova (11,9 km de șosea/kmp) 

comparativ cu situația de la nivel județean 

(6,7 km de șosea/kmp);  

 Alimentarea orașului prin două surse de 

apă: una subterană și una de suprafață;  

 Gradul ridicat de racordare la rețeaua de 

furnizare a apei potabile în toate localitățile 

componente ale orașului Slănic Moldova;  

 Existența rețelei de distribuție a gazelor 

naturale;  

 

 

 

 Lipsa legăturii directe cu DN 11 Onești - Oituz Brașov, care 

ar facilita o legătură rapidă cu orașele din Transilvania;  

 Lipsa infrastructurii feroviare, cea mai apropiată stație 

CFR fiind cea din orașul Târgu Ocna;  

 Lipsa serviciului de transport public local; 

 Gradul scăzut de modernizare a străzilor orășenești 

(53,7%) în comparație cu situația din mediul urban al 

județului Bacău (60,7%); 

 Existența unor intersecții cu vizibilitate redusă la nivel 

local (necesitatea implementării unui sistem de 

indicatoare rutiere);   

 Îngreunarea circulației rutiere pe anumite porțiuni din 

cauza alunecărilor de teren și a degradării stratului 

asfaltic;  

 Existența unei porțiuni de rețea de apă potabilă (46,3% din 

rețeaua totală) mai veche de 25 ani, ceea ce duce la 

pierderi de apă și la afectarea calității apei;  

 Gradul scăzut de conectare a populației la rețeaua de 

canalizare (39,3% la nivelul întregului oraș) în special în 

localitățile componente Cerdac (14,3%) și Cireșoaia (7,6%);  

 Gradul ridicat de uzură fizică și morală a infrastructurii de 

canalizare;  

 Subdimensionarea stației de epurare a orașului;  

 Deversarea apelor uzate neepurate direct în albiile apelor 

curgătoare de pe teritoriul orașului, în special de către 

gospodăriile din localitățile Cerdac și Cireșoaia;  

 Lipsa infrastructurii de iluminare stradală în anumite zone, 

în special din localitățile Cerdac și Cireșoaia;  

 Nefuncționarea iluminatului stradal pe toată perioada 

nopții în anumite cartiere;  
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 Neamenajarea corespunzătoare a văii Slănicului în 

amonte de baraj, fapt ce determină proasta funcționare a 

stației de tratare în perioada ploioasă prin colmatarea 

filtrelor cu aluviunile transportate;  

 Lipsa unui Registru al spațiilor verzi, cu scopul de a 

redimensiona spațiile verzi ale domeniului public pentru a 

atinge reglementările europene și naționale; 
   

OPORTUNITĂȚI 
 

AMENINȚĂRI 

 Construirea unei stații de epurare 

suplimentare pentru localitățile Cerdac și 

Cireșoaia;  

 Existența fondurilor europene pentru 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere;  

 Disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare (de ex. POR, Axa 2 - Îmbunătățirea 

infrastructurii de transport regionale și 

locale);  

 Existența unor inițiative din partea 

instituțiilor locale în ceea ce privește 

siguranța cetățeanului; 

 Posibilitatea unor parteneriate privind 

activități de prevenție asupra 

comportamentelor neadecvate; 

 

 

 Deteriorarea infrastructurii rutiere pe fondul condițiilor 

meteorologice extreme;  

 Fondurile nerambursabile pentru infrastructură sunt 

reduse, pentru următoarea perioadă;  

 Fondurile disponibile pentru modernizarea drumurilor 

publice limitate (insuficiente comparativ cu necesitățile 

existente);  

 Tendința de creștere a prețurilor la resursele energetice 

sub influența cursului valutar leu-euro;  

 Fondurile insuficiente alocate la nivel național pentru 

dezvoltarea drumurilor județene; 
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Principalele probleme ale orașului  
 

Principala problemă a orașului Slănic Moldova, 

potrivit a 21,5% dintre mențiunile respondenților, 

constă în lipsa rețelelor de utilități, apă și canalizare, 

în toate zonele localității.  

 

Pe cea de-a doua poziție, lipsa locurilor de muncă 

este o altă problemă a orașului Slănic Moldova, 

situată pe același loc cu infrastructura rutieră 

precară și deficiențele privind salubritatea orașului, 

conform a 9,3% dintre mențiunile respondenților.  

 

Dezvoltarea insuficientă a sectorului turistic din 

orașul Slănic Moldova este o problemă regăsită în 

7,5% dintre mențiuni, urmată de scăderea 

demografică (6,5% mențiuni) și de oferta sanitară 

(5,6% mențiuni) și cea educațională limitată (5,6% 

mențiuni).  

OPINIILE POPULAȚIEI: La sfârșitul anului 2016 s-a realizat un sondaj de opinie în rândul comunității orașului 

Slănic Moldova cu privire la dezvoltarea socio-economică – stadiul actual și direcții viitoare.  
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Principalele probleme ale orașului Slănic Moldova
% din total mențiuni

Sursă: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a orașului Slănic Moldova 
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Posibilitățile limitate de petrecere a timpului liber 

reprezintă o problemă a orașului Slănic Moldova, 

conform a 4,7% dintre mențiuni, dar și lipsa 

calificărilor și a responsabilității sociale a cetățenilor 

(3,7% mențiuni). Tot printre probleme sunt 

menționate și lipsa/ insuficiența investițiilor (2,8% 

mențiuni), slaba dezvoltare economică a orașului/ 

puține sectoare economice existente (2,8% 

mențiuni), lipsa transportului public local (2,8% 

mențiuni), lipsa restricțiilor privind traficul greu (1,9% 

mențiuni) și viteza mare de circulație a 

autovehiculelor prin oraș (1,9% mențiuni).  

 

Printre alte probleme menționate de respondenți se 

numără defrișarea pădurilor, izvoarele minerale 

aflate în proprietate privată, situația zonelor de 

pășunat și a fânețelor, lipsa reabilitării blocurilor de 

locuințe, dar și necesitatea reactualizării PUG-ului. 
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Capitolul 7 

EDUCAŢIE ȘI 
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Infrastructura școlară 
 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în orașul Slănic Moldova, în anul 2015, 

funcționează o singură unitate de învățământ care 

își desfășoară activitatea în ciclul primar și gimnazial. 

 

Conform Inspectoratului Școlar Județean Bacău, 

rețeaua unităților de învățământ din orașul Slănic 

Moldova, în anul 2016, cuprinde 1 unitate de 

învățământ publică cu personalitate juridică Școala 

Gimnazială Nr. 1 Slănic Moldova și 6 unități 

arondate acesteia: 

o Școala gimnazială Nr.2; 

o Școala gimnazială Nr. 3; 

o Grădinița cu program normal "Mărunțica"; 

o Grădinița cu program normal Nr.2; 

o Grădinița cu program normal Nr.3; 

o Grădinița cu program normal Nr.3 BIS. 

 

Situația unităților de învățământ din orașul 

Slănic Moldova, în anul 2016 
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Sursă date: Primăria orașului Slănic Moldova 

 

Unitățile de învățământ din orașul Slănic Moldova, 

sunt dotate cu 25 săli de clasă, 3 laboratoare școlare, 

2 săli de gimnastică, 2 ateliere școlare, 2 terenuri de 

sport și 53 de PC-uri potrivit Institutului Național de 

Statistică, în anul 2015. În ultimii ani gradul de dotare 

al unităților de învățământ nu a înregistrat nici o 

schimbare, numărul elementelor aflate în dotare 

rămânând constant.  

 

Suficiența infrastructurii educaționale nu este însă 

reflectată de numărul brut al sălilor de clasă, 

laboratoarelor sau altor astfel de categorii, ci de 

raportarea populației școlare la aceste elemente de 

infrastructură școlară. 
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La nivelul orașului Slănic Moldova, unei săli de clasă 

îi revin 18,2 elevi, valoare inferioară celei înregistrată 

la nivel de județ unde unei săli de clasă îi revin 27,5 

elevi în anul 2015. 
 

În ceea ce privește gradul de dotare al unităților de 

învățământ situația este mai favorabilă la nivelul 

orașului Slănic Moldova comparativ cu județul 

Bacău, prin urmare unui laborator școlar îi revin 

152,0 elevi în Slănic Moldova și 165,5 elevi în județul 

Bacău, unui PC îi revin 8,6 elevi în Slănic Moldova și 

10,7 elevi în județul Bacău, valori apropiate. 
 

Pe de altă parte în cazul unei săli de gimnastică unde 

în Slănic Moldova îi revin 228,0 elevi și în județul 

Bacău 839,5 elevi, unui atelier școlar unde în Slănic 

Moldova îi revin 228,0 elevi și în județul Bacău 881,5 

elevi și în cazul unui teren de sport unde îi revin 

228,0 elevi în Slănic Moldova și 618,6 elevi în județul 

Bacău se observă diferențe foarte mari între cele 

două valori ceea ce arată gradul de insuficiență al 

acestora mult mai ridicat la nivelul județului 

comparativ cu orașul Slănic Moldova. 
 

În prezent unitățile de învățământ din orașul Slănic 

Moldova se află într-o stare generală a construcțiilor 

bună, fiecare beneficiind de acces la internet și la 

sistemul de încălzire centralizat, conform 

Administrației Publice Locale a orașului Slănic 

Moldova, în anul 2016. 
 

Însă în ceea ce privește calitatea și cantitatea 

resurselor de care dispune școala, precum 

echipamente, infrastructura fizică, mobilierul 

școlar, resursele de învățare (cărți și reviste de 

specialitate, acces la publicații și baze de date etc.), 

acestea se află într-o stare proastă, iar materialele și 

instrumentele pentru desfășurarea activităților 

didactice (echipamente pentru activitățile sportive, 

materiale pentru activități practice/ experimente 

etc) se află într-o stare foarte proastă conform ISJ 

Bacău, Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova. 
 

În prezent orele de educație fizică și sport de la 

nivelul unităților de învățământ se desfășoară în 

spații improvizate, necorespunzătoare unor astfel 

de activități. Cu toate că există la nivelul orașului o 

sală de sport amenajată la standarde ridicate, sunt 

necesare investiții pentru amenajarea unor săli de 

sport și la unitățile de învățământ, care să ofere 

posibilitatea copiilor de a-și desfășura activitățile 

sportive într-un mod corespunzător. 
 

Așadar, potrivit reprezentanților unităților 

educaționale, una din prioritățile de acțiune pentru 

creșterea calității actului procesului educațional 

este modernizarea infrastructurii școlare.  
 

În vederea creșterii calității și a vizibilității actului 

educațional în comunitate, în cartierul Cerdac se 

intenționează crearea unui Club al Elevilor, în care să 

se desfășoare activități educaționale de tip 

extrașcolar, precum și activități de educație 

parentală. Prin acesta se urmărește îmbunătățirea 

calitativă a nivelului de educație, premisă care se 

impune cu necesitate în contextul societății actuale, 

al pieței forței de muncă, și, nu în ultimul rând al 

comunității locale. Prin participarea tuturor 

factorilor educativi (de la elevi, cadre didactice de 

diferite specialități, dar și părinți), se pun bazele 

formării unui comportament corespunzător din 

punct de vedere social și educațional față de 

comunitatea locală. 
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Populația școlară 
 

În anul 2016, în orașul Slănic Moldova, populația 

școlară era formată din 442 elevi, din care 25,1% (111 

copii) în învățământul preșcolar, 34,4% (152 elevi) în 

învățământul primar și 40,5% (179 elevi) 

învățământul gimnazial conform datelor furnizate 

de ISJ Bacău, Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova.  

 

Elevii înscriși în anul 2016, în unitățile de învățământ 

primar, din orașul Slănic Moldova, erau împărțiți în 9 

clase cu aproximativ 17 elevi/ clasă, iar populația 

școlară din învățământul gimnazial era împărțită în 

10 clase cu aproximativ 18 elevi/ clasă. 

 

În perioada 2000-2015 populația școlară a înregistrat 

un trend descendent cu o rată medie de -4,0%. În 

anul 2016, numărul de elevi a înregistrat o scădere 

cu 3,1% comparativ cu anul precedent, față de anul 

2010 populația școlară a scăzut cu 25,0% și 

comparativ cu anul de bază 2000 cu 48,1% ceea ce 

arată tendința continuă de descreștere a numărului 

de elevi de la un an la altul. 

 

 

 

 

 

 

Evoluția populației școlare din orașul Slănic Moldova, pe niveluri de educație, în perioada 2010-2016 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Total 589 589 561 530 505 456 442 

Învățământ preșcolar 185 170 121 107 97 103 111 

Învățământ primar 215 225 240 228 214 171 152 

Învățământ gimnazial 189 194 200 195 194 182 179 

Sursă date: INS, *ISJ Bacău, Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova 

Preșcolari 
(3-6 ani )

25,1%
Primar
34,4%

Gimnazial
40,5%

Distribuția populației școlare în 
orașul Slănic Moldova, pe niveluri de 

educație, în anul 2016

Sursă date: : ISJ Bacău, Școala Gimnazială 
nr. 1 Slănic Moldova
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Personalul didactic 
 

Conform Institutului Național de Statistică 

personalul didactic al orașului Slănic Moldova, în 

anul 2015, este de 33 cadre didactice, din care 15,2% 

(5 cadre) în învățământul preșcolar, 30,3% (10 cadre) 

în învățământul primar și 54,5% (18 cadre) 

învățământul gimnazial. 

 

Comparativ cu anul precedent (2014) personalul 

didactic, în orașul Slănic Moldova, a scăzut cu 10,8%, 

cea mai mare scădere cu 23,1%, fiind în cazul cadrelor 

didactice din învățământul primar. Față de anul 2010 

și anul 2000, personalul didactic a înregistrat de 

asemenea o scădere cu 13,2%, respectiv 34,0%. 

 

În anul 2016, la nivelul orașului Slănic Moldova erau 

30 de cadre didactice, din care 6 suplinitori, 18 

navetiști, 4 detașați și 2 pensionari conform datelor 

furnizate de ISJ Bacău, Școala Gimnazială nr. 1 Slănic 

Moldova. 

 

Unui cadru didactic în orașul Slănic Moldova îi revin 

13,8 elevi, în anul 2015, valoare inferioară cele 

înregistrate la nivelul județului unde unui cadru 

didactic îi revin 15,2 elevi. Acest lucru indică faptul că 

personalul didactic de la nivel județean este mai 

solicitat comparativ cu cel de la nivelul orașului 

Slănic Moldova. 

 

Pe niveluri de educație cele mai solicitate cadre 

didactice, în orașul Slănic Moldova, sunt în 

învățământul preșcolar unde unui cadru didactic îi 

revin 20,6 elevi, acesta fiind urmat de învățământul 

primar cu 17,1 elevi/ cadru didactic și învățământul 

gimnazial cu 10,1 elevi/ cadru didactic. 

 

Evoluția personalului didactic din orașul Slănic Moldova, pe niveluri de educație 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 38 38 40 40 37 33 

Învățământ preșcolar 10 10 8 5 5 5 

Învățământ primar 12 12 13 13 13 10 

Învățământ gimnazial 16 16 19 22 19 18 

Sursă date: INS 

Învățământ 
preșcolar

15,2%

Învățământ 

primar
30,3%

Învățământ 
gimnazial

54,5%

Distribuția personalului didactic în 
orașul Slănic Moldova, pe niveluri de 

educație, în anul 2015

Sursă date: INS
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În perioada 2000-2015 numărul de elevi ce revin unui 

cadru didactic a înregistrat un trend descendent în 

orașul Slănic Moldova, în această perioadă 

înregistrând valori inferioare ale indicatorului 

comparativ cu județul Bacău, excepție face anul 

2000 când numărul de elevi/ cadru didactic în orașul 

Slănic Moldova - 17,0 depășește numărul de elevi/ 

cadru didactic de la nivelul județului - 16,6. 
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Riscul educațional 
 

Pentru copiii din grupurile vulnerabile care sunt 

nevoiți să parcurgă zilnic o distanță de minim 9 km 

până la școală, Consiliul local a pus la dispoziție două 

microbuze școlare pentru facilitarea accesului 

acestora la școală. 

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, rata abandonului 

școlar la nivelul unităților de învățământ existente 

este de 2%, conform datelor furnizate de ISJ Bacău, 

Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova. 

 

Numărul copiilor aflați în situații de risc 
educațional în orașul Slănic Moldova, 

în anul 2016 
  Frecvență 

Total 278 

Copii cu absențe 4 

Copii cu risc de abandon școlar 23 

Copii cu note slabe 87 

Corijenți 87 

Repetenți 1 

Alte situații(copii proveniți din familii 
vulnerabile-situație economică precară) 

76 

Sursă date: ISJ Bacău, Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova 

 

În anul 2016, în orașul Slănic Moldova, 278 de copii 

se află în situații de risc educațional, din care 31,3% 

copii cu note slabe, 31,3% corijenți, 8,3% copii cu risc 

de abandon școlar, 1,4% copii cu absențe, 0,4% 

repetenți și 27,3% copii care se află în alte situații 

(copii proveniți din familii vulnerabile-situație 

economică precară) conform datelor furnizate de 

ISJ Bacău, Școala Gimnazială nr. 1 Slănic Moldova. 

 

În anul 2016, din totalul elevilor din clasa a VIII-a, 

58,7% (27 elevi din 46) nu au susținut examenul de 

evaluare națională, motivul fiind corigențele la 

disciplinele de examen Matematică și Limba 

Română, iar cei care au susținut examenul au 

obținut rezultate foarte mici la ambele discipline 

(nota medie obținută la lb. română fiind 7,2, iar la 

mate - 5,4). 

 

Principalii factori care determină abandonul școlar, 

sunt reprezentați de modelul educațional oferit de 

familie și apropiați, dificultățile materiale ale 

gospodăriilor, dezorganizarea familiei (divorțul, 

alcoolismul, violența în familie etc.) și încrederea 

scăzută în rezultatele educație. Totodată, o 

influență ridicată o au și factorii comunitari precum 

norma, mariajul timpuriu și apariția copiilor la vârste 

fragede și lipsa de securitate a zonei de domiciliu. 

 

Un rol important în creșterea eficienței și calității 

procesului educațional, factor care contribuie la 

prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a școlii,  îl are 

și formarea cadrelor didactice și a personalului 

auxiliar, motivarea cadrelor didactice (inclusiv prin 

stimulente financiare corelate cu performanțele 

obținute și/sau pachete de mobilitate), precum și 

dezvoltarea de parteneriate interinstituționale (cu 

alte instituții de învățământ, ONG-uri, instituții 

publice locale și alți actori relevanți).  

 

Pentru combaterea riscului educațional, Serviciul 

Public de Asistență Socială, în parteneriat cu cele 3 

Școli gimnaziale de la nivelul orașului Slănic 
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Moldova, intenționează crearea unei comisii privind 

abaterile școlare semnalate de către UAT Slănic 

Moldova și concretizarea unor măsuri de prevenire 

a abandonului școlar. Nu în ultimul rând, un rol 

important în prevenirea și combaterea riscului 

educațional îl au și organizarea taberelor școlare, în 

care vor fi dezvoltate o serie de activități 

extracuriculare menite să crească calitatea actului 

educațional.  

 

 

INSTITUŢII CULTURALE 

Monumente cu valoare istorică și arhitecturală 
 

Orașul Slănic Moldova dispune de o serie de 

monumente istorice incluse în Lista Monumentelor 

Istorice, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii 

nr. 2.828/2015. 
 

Clădirea Cazino este inclusă în grupa A a 

monumentelor istorice, având valoarea națională și 

universală (Cod LMI 2015 - BC II-m-A-00901). Datând 

din anul 1894, Cazinoul Slănic Moldova a fost 

construit de meșteri italieni, beneficiind în anii 

următori de o serie de modificări. Începând cu anul 

1948 Cazinoul a devenit sediul Casei de Cultură și al 

Bibliotecii Orășenești, clădirea fiind ulterior 

înstrăinată. În anul 1960 clădirii i se adaugă două 

terase destinate amenajării unui bufet, braserie și 

pensiune. Clădirea Cazinou a fost restaurată în 

perioada 1986-1989 pentru a i se reda forma inițială, 

fiind amenajată în totalitate a ca edificiu cultural-

educativ. 
 

Clădirea Cazino Slănic Moldova reprezintă o 

instituție culturală importantă de la nivel local, în 

care se pot desfășura evenimente cultural-artistice. 

Activitatea instituției este îngreunată de lipsa 

dotărilor și echipamentelor tehnice moderne, dar și 

de starea nesatisfăcătoare a sălii de spectacole.  
 

Clădirea Primăriei Slănic Moldova este și ea inclusă 

în Lista Monumentelor Istorice, în grupa B a 

monumentelor istorice reprezentative pentru 

patrimoniul cultural local (cod LMI 2015 – BC II-m-B-

00900). Datând din perioada 1870-1890, sediul 

Primăriei a fost revendicat de Episcopia Romanului. 

 

Placa memorială de la Izvorul 1 a fost, de asemenea, 

inclusă în grupa B a Listei Monumentelor istorice 

(Cod LMI 2015 – BC-IV-m-B-00942), datând încă din 

anul 1927. 
 

Există și alte obiective culturale de interes, precum 

Pavilionul central Racoviță și Inhalatorul, care nu 

sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice, însă 

sunt susceptibile pentru a intra în patrimoniu local. 

Pavilionul central Racoviță este o clădire 

monumentală, care îmbină stilul baroc cu elemente 

de arhitectură veche românească. Inhalatorul este o 

construcție masivă din piatră și cărămidă cu 

elementele decorative orientale. După 1991 întregul 
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complex a fost modernizat, păstrându-se 

elementele caracteristice stilului. 
 

De asemenea, există o serie o clădiri, actualmente 

unități de primire turistică - Vilele Liliana, Rica, 

Păltiniș, Pufu, Palas, Rândunica, Primăvara - 

reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

Construite în perioada 1920-1930 din piatră și 

cărămidă, vilele prezintă elemente de arhitectură și 

decor specifice stațiunilor montane. 

 

Deși în localitățile componente Cerdac și Cireșoaia 

au existat două cămine culturale, acestea au fost 

desființate, clădirile în care își desfășurau activitatea 

fiind în prezent destinate altor activități.  

 

 

 

Monumente de artă religioasă 
 

Biserica Sf. Ilie a fost construită în parcul central al 

orașului odată cu „închegarea” stațiunii. Distrus în 

totalitate în primul Război Mondial, lăcașul de cult a 

fost reconstruit în anul 1927 prin eforturile soților 

Pandrea Axente și Maria, întru pomenirea și iertarea 

păcatelor unicului lor fiu, decedat în anul precedent. 

Finalizată în vara anului 1929, biserica a primit pe 

lângă vechiul hram și pe acela al Cuv. Axente. 

 

În 1990 biserica a început să fie restaurată, 

consolidându-i-se temelia și pereții exteriori și 

refăcându-se pictura interioară și exterioară. În 1996 

biserica a fost resfințită de P.S. Eftimie Luca al 

Romanului. 

 

Mănăstirea Sf. Ștefan cel Mare și Sfânt este o 

mănăstire ortodoxă cu obște de călugări, construită 

recent la inițiativa lui Vasile Grigore. Amplasată în 

satul Cerdac, la circa 8 km de șoseaua națională, 

lucrările la Mănăstirea Sf. Ștefan cel Mare și Sfânt au 

fost demarate în anul 2000. 

 

În anul 2003 s-a început zidirea bisericii mari, aceasta 

fiind sfințită pe 2 iulie 2006 de ziua Sfântului Ștefan 

cel Mare. Începând cu anul 2007, biserica de iarnă și-

a schimbat hramul de la Schimbarea la față la 

Bunavestire pe 25 martie, luând-o ocrotitoare și pe 

Maica Domnului. 

 

Biserica Romano - Catolică „Adormirea Maicii 

Domnului” se remarcă prin arhitectura 

avangardistă, fiind situată în zona centrală a 

orașului. 

 

  



112 

Monumente comemorative și de artă plastică 
 

Luptele din primul război mondial ce au avut loc pe 

vârful Cireșoaia aduc un surplus de încărcătură 

istorică orașului Slănic Moldova. Astăzi se păstrează 

o serie de obiective precum troița comemorativă 

sau cimitirul eroilor necunoscuți care amintesc de 

evenimentele din această perioadă. 

 

Troița comemorativă este amplasată la drumul 

județean în localitatea componentă Cerdac. Troița 

este din piatră și sunt înscriși eroii căzuți în primul 

război mondial. 

Cimitirul comemorativ cu osuarul este amplasat în 

Slănic Moldova, lângă cimitirul unde se înhumează 

și cuprinde 100 de morminte și circa 3.500 de 

schelete ce aparțin eroilor căzuți în primul război 

mondial. Cimitirul a fost amenajat de societatea 

“Cultul eroilor” între anii 1930 - 1931. 

 

Ca monumente de artă plastică amintim busturile 

scriitorilor Mihai Eminescu, Ion Creangă, George 

Coșbuc, Ion Luca Caragiale, amplasate în parcul 

stațiunii. 

 

 

Biblioteci 
 

Orașul Slănic Moldova dispune de 4 biblioteci, în 

anul 2015, din care doar Biblioteca Orășenească este 

publică, celelalte 3 fiind biblioteci școlare conform 

Institutului Național de Statistică. 

 

Biblioteca orășenească dispune de un spațiu limitat, 

existând un număr de 4 calculatoare disponibile 

comunității locale.  

 

În anul 2015, în bibliotecile de la nivelul orașului 

exista un volum de 38.711 cărți, broșuri, colecții de 

ziare și reviste cu minim 5 pagini și materiale 

audiovizuale înscrise în registrul de inventar al 

bibliotecii. 

 

Din totalul volumului existent 35,7% reprezintă 

volume eliberate, împrumutate cititorilor într-o 

perioadă calendaristică dată, în cursul anului 2015. În 

perioada 2011-2015, numărul de volume existente în 

bibliotecile orașului Slănic Moldova a crescut cu 

5,0% (1.829 volume), în anul 2015 fiind cu 1,7% mai 

multe decât în anul precedent.  

 

 

Situația bibliotecilor din orașul Slănic Moldova, 
în perioada 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Biblioteci 4 4 4 4 4 

Volume 
existente 

36.882 36.882 38.062 38.062 38.711 

Cititori 
activi 

358 522 341 509 477 

Volume 
eliberate 

2.682 7.985 12.396 14.437 13.805 

Sursă date: INS 
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Numărul de cititori din cadrul bibliotecilor este de 

477 persoane, în anul 2015, cu 33,2% (119 cititori) mai 

mare comparativ cu anul 2011, dar cu 6,3% (32 

cititori) mai mic comparativ cu anul anterior. În 

același timp numărul de volume eliberate a 

înregistrat o creștere semnificativă în această 

perioadă, în anul 2015 fiind cu 414,7% (11.123 volume) 

mai multe comparativ cu anul 2011.  

 

Pentru a oferi aceleași condiții pe întreg teritoriul 

orașului, există necesitatea înființării unei biblioteci 

publice și în cartierul Cireșoaia, cu acces gratuit la 

cărți și internet, care să joace rolul de centru de 

informare pentru cetățenii din Cireșoaia și Cerdac. 

 

 

 

 

Activitate culturală 
 

Stațiunea Slănic Moldova este locul de desfășurare 

a numeroase evenimente cultural-artistice anuale, 

de conservare, protejare și promovare a tradițiilor, 

obiceiurilor și meșteșugurilor. 

 

Anual, în luna august, se organizează la Slănic 

Moldova „Festivalul județean de folclor” și „Târgul 

meșterilor populari”, cu participarea a numeroși 

artiști și meșteri populari.  

 

În perioada iunie-septembrie, în parcul stațiunii se 

organizează de către Primăria Slănic Moldova 

evenimentul cultural denumit „Anotimpul cultural 

al Slănicului”, prin care se promovează tradițiile și 

valorile moldovenești, cu participarea a diferite 

ansambluri folclorice din Moldova. 
 

În intervalul 20–23 iunie al fiecărui an, cu ocazia 

sărbătoririi patronului spiritual al orașului – Sf. Ilie – 

are loc Festivalul „Zilele Slănicului”. Cu acest prilej 

sunt organizate spectacole în aer liber care atrag 

peste 20.000 de spectatori. 
 

La Casa de Cultură a orașului se desfășoară periodic 

spectacole și manifestări culturale deosebite. 
 

În fiecare iarnă, pe data de 29 decembrie are loc în 

parcul stațiunii Slănic Moldova „Festivalul de datini 

și obiceiuri de iarnă de pe Valea Trotușului”. 
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Totodată, orașul dispune de o infrastructură la 

standarde ridicate pentru organizarea unor întâlniri 

de afaceri, simpozioane, reuniuni, sesiuni de 

informare și instruire, fapt ce plasează localitatea pe 

lista destinațiilor turistice de profil din regiune. 

 

Alte date importante, sărbători și evenimente pe 

plan local propuse pentru anul 2017 sunt: 

o Ianuarie – mai, activități de împădurire 

locală ,,Fii fratele Slănicului”; 

o 8 martie, spectacol organizat de școlile din 

localitate cu ocazia Zilei internaționale a 

femeii; 

o 16 aprilie, Paștele Catolic și Ortodox; 

o 23 aprilie, Hramul Bisericii Ortodoxe din 

Cerdac, Sf. Gheorghe; 

o 14 mai, Ziua Internațională a Familiei; 

o 25 mai, Ziua eroilor – Înălțarea Domnului; 

o 1 iunie, Ziua Mondială a copiilor; 

o 20 iulie, Hramul Bisericii Sf. Ilie din Slănic 

Moldova; 

o 30 iulie, Hramul Bisericii Catolice din 

Cireșoaia Sf. Ioachim și Ana (aniversarea a 

100 de ani de la luptele din Al Doilea Război 

Mondial care au avut loc pe Muntele 

Cireșoaia); 

o 13 august, Hramul Bisericii Catolice din 

Slănic Moldova: Adormirea Maicii 

Domnului; 

o 10 septembrie, Hramul Bisericii Catolice 

Cerdac Nașterea Sfintei Fecioare Maria; 

o 1 octombrie, Ziua Persoanelor în Vârstă; 

o 5 decembrie, Ziua Internațională a 

Voluntarilor. 

 

 

Programul evenimentelor cultural artistice pentru anul 2017, în orașul Slănic Moldova 

Perioada 

evenimentului 
Tip eveniment Organizator 

1 decembrie 

2016 – martie 

2017 

Serbările Zăpezii 

Primăria Slănic Moldova 

- în două locații Pârtia de Schi Nemira și Patinoarul din fața Sălii 

de Sport 

5 – 7 mai  Concurs național de table 
Primăria Slănic Moldova în colaborare cu Asociația Română 

de Backgammon 

18 – 21 mai 
Cupa Dacilor Liberi – Campionatul 

Național de Off Road – ediția a treia 

Primăria Slănic Moldova în colaborare cu Club Off Road 

Vaslui 

26 – 28 mai Mountain Bike ,,Legendele Nemirei” 
Primăria Slănic Moldova în colaborare cu Club Off Road 

Vaslui 

28 mai Ziua Parcului din Slănic Moldova 
Primăria Slănic Moldova 

- deschiderea oficială a Sezonului Estival 

3 – 5 iunie Concurs Tenis de masă 
Primăria Slănic Moldova 

- weekend Rusalii 

23 – 25 iunie Festivalul Pietrarilor ediția a II - a Primăria Slănic Moldova 
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1 – 2 iulie 
Pelerinaj Mănăstirea Bolovanul  

- cu ocazia Hramului Sf. Ștefan cel Mare 

Primăria Slănic Moldova în colaborare cu reprezentanți ai 

B.O.R. 

1 – 31 iulie Rezidența Artistică la Slănic Moldova 
Primăria Slănic Moldova în colaborare cu artistul Georgiana 

Teodorescu 

7 – 9 iulie 
Competiția sportivă ,,Maratonul 

Legendele Nemirei” 
Primăria Slănic Moldova  

20 – 25 iulie 

Zilele Orașului Slănic Moldova 2017 

- cuprinde Festivalul de folclor ediția a 

XXV – a, Târgul meșterilor tradiționali, 

Concurs de șah, Hramul Bisericii 

Ortodoxe Sf. Ilie 

Primăria Slănic Moldova în colaborare cu Centrul Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Bacău 

4 – 6 august 
Festivalul de Muzică ,,Picnic Jazz 

Slănic Moldova” ediția întâi 
Primăria Slănic Moldova 

25 – 27 august Festivalul Lemnului ediția a doua Primăria Slănic Moldova  

1 – 3 

septembrie 

Festivalul de umor Slănic Moldova 

ediția întâi 
Primăria Slănic Moldova  

16 – 17 

septembrie 
Cupa Slănic Moldova la dans sportiv 

Primăria Slănic Moldova în colaborare cu Clubul Sportiv 

Adamas 

29 septembrie 

– 1 octombrie 
Oktoberfest ediția a II - a Primăria Slănic Moldova 

13 – 15 

octombrie 
Răvășitul oilor 

Primăria Slănic Moldova în colaborare cu ferma ,,Stâna 

Dacilor” 

 

Personalități ale comunității 
 

Constantin Mihail Cehan Racoviță (1701-1764), 

domnitor în Moldova. La 1 ianuarie 1757 el a donat 

Epitropiei „Sf. Spiridon” din lași, întreaga moșie a 

Ocnei și Văii Slănicului. 

 

Mihail Spiridon (1759-1844) A descoperit primul 

izvor de apă minerală de la Slănic Moldova, la 20 iulie 

1801. 

 

Majestatea Sa Carol I, Rege al României (1839 -1914) 

– iubitor al stațiunii Slănic Moldova care a vizitat 

aceste meleaguri pentru prima dată în anul 1811. 

George Enescu (1881-1955) – a susținut primul său 

concert public la vârsta de 8 ani în stațiunea Slănic 

Moldova. 

 

Valeriu Filimon (1931-2004) - profesor, poet și 

publicist. 

 

Petru Mircea Marin Cimponeriu (1937-1998) - actor, 

regizor, director al Casei de Cultură și ulterior și al 

Teatrului Popular de Comedie Slănic Moldova; 

director al publicației ,,Curierul de Slănic”. 
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ANALIZĂ SWOT – EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa aglomerării elevilor în sălile de clasă, la o sală 

de clasă reveneau 18,2 elevi, în timp ce la nivel 

județean la o sală de clasă reveneau 27,5 elevi, în 

anul 2015;  

 Raportul elevi/cadre didactice (13,8 elevi/cadru 

didactic) înregistrează o valoare inferioară mediei 

județene (15,2 elevi/cadru didactic);  

 Numărul redus de elevi raportat la sălile de 

gimnastică în comparație cu situația de la nivel 

județean (228,0 elevi/sală de gimnastică fată de 

839,5 elevi/sală de gimnastică);  

 Numărul redus de elevi raportat la atelierele 

școlare în comparație cu situația de la nivel 

județean (228,0 elevi/atelier școlar față de 881,5 

elevi/atelier școlar);  

 Numărul redus de elevi raportat la terenurile de 

sport din unitățile educaționale în comparație cu 

media județeană (228,0 elevi/teren de sport față 

de 618,6 elevi/teren de sport);  

 Numărul elevilor/laboratoare școlare (152,0 

elevi/laborator școlar) redus față de situația de la 

nivel județean (165,5 elevi/laborator școlar);  

 Unitățile de învățământ se află într-o stare 

generală a construcțiilor bună, fiecare beneficiind 

de acces la internet și la sistemul de încălzire 

centralizat; 

 Existența unor microbuze școlare care facilitează 

accesul copiilor din grupurile vulnerabile la școală; 

 Existența monumentelor istorice (mănăstirile din 

Slănic Moldova și din regiuni), din care 3 sunt 

protejate și aflate în patrimoniul național și local;  

 

 Lipsa unităților școlare în localitățile componente 

Cireșoaia și Cerdac;  

 Atât populația școlară, cât și personalul didactic 

înregistrează un trend descendent, în anul 2015, 

fiind cu %, respectiv % mai puțin comparativ cu 

2010; 

 Lipsa unei școli profesionale/de arte și meserii și a 

unui liceu la nivel local;  

 Insuficiența activităților extrașcolare în care sunt 

implicați elevii unităților de învățământ din Slănic 

Moldova;  

 Lipsa locuințelor sociale pentru cadrele didactice;  

 Gradul scăzut de dotare al laboratoarelor școlare;  

 Lipsa cabinetelor medicale în școli;  

 Neracordarea unităților de învățământ la sistemul 

centralizat de canalizare;  

 În perioada 2010-2015, numărului de PC-uri din 

unitățile de învățământ (53 PC-uri) a rămas 

constant;  

 Calitatea și cantitatea resurselor de care dispune 

școala, precum echipamente, infrastructura fizică, 

mobilierul școlar, resursele de învățare se află într-

o stare proastă; 

 Materialele și instrumentele pentru desfășurarea 

activităților didactice se află într-o stare foarte 

proastă; 

 Lipsa unor săli de sport la nivelul unităților de 

învățământ, activitățile sportive desfășurându-se 

în spații improvizate; 

 Lipsa unei scene proprii pentru desfășurarea de 

spectacole în aer liber;  
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 Existenta unor lăcașe de cult susceptibile de a fi 

incluse în lista obiectivelor de patrimoniu;  

 Existența unei palete variate de obiceiuri și datini 

păstrate în comunitate;  

 Prezența unor structuri asociative locale care 

dezvoltă proiecte în parteneriat cu administrația 

locală;  

 Interesul ridicat al locuitorilor pentru manifestările 

culturale;  

 Organizarea a numeroase spectacole, expoziții, 

târguri de artă meșteșugărească și port popular;  

 Existența unui număr de 4 biblioteci la nivel local;  

 Creșterea numărului de volume existente în 

bibliotecile locale, precum și a numărului de cititori 

în perioada 2011 – 2015; 

 Lipsa dotărilor și echipamentelor tehnice moderne 

în cadrul Casei de Cultură;  

 Starea avansată de degradare a sălii de spectacole 

din cadrul Casei de Cultură;  

 Desființarea căminelor culturale;  

 Spațiul impropriu în care funcționează Biblioteca 

Slănic Moldova; 

   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Existența fondurilor europene direcționate spre 

perfecționarea actului didactic;  

 Existența fondurilor europene disponibile pentru 

reabilitarea clădirilor instituțiilor de învățământ și 

dotarea corespunzătoare a acestora;  

 Programele școlare internaționale care permit 

școlilor locale să stabilească parteneriate cu 

instituții de învățământ din străinătate;  

 Programele guvernamentale destinate 

îmbunătățirii sistemului educațional: asigurarea 

logisticii prin dotarea școlilor cu calculatoare / 

sisteme educaționale de calcul; acordarea de 

ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării 

de calculatoare, etc.  

 Posibilitatea de a crea un Club al elevilor pentru 

diverse activități educaționale de tip extrașcolar;  

 

 Menținerea trendului descendent al populației 

școlare și în perioada următoare;  

 Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele didactice 

tinere (salarizare, condițiile din școli, locuințe 

sociale etc.);  

 Politica de salarizare existentă în domeniul 

educațional care poate avea influențe negative 

asupra calității actului educațional;  

 În anul 2016, 278 de copii se află în situații de risc 

educațional, din care 31,3% copii au note slabe, iar 

31,3% sunt corijenți; 

 În anul 2016, din totalul elevilor din clasa a VIII-a, 

58,7% (27 elevi din 46) nu au susținut examenul de 

evaluare națională, motivul fiind corigențele la 

disciplinele de examen Matematică și Limba 

Română.  

 Dezinteres general pentru cultură;  
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 Posibilitatea unor parteneriate privind creșterea 

calității procesului educațional care contribuie la 

prevenirea/ reducerea părăsirii timpurii a școlii. 

 Amenajarea unei galerii de artă cu expunere 

permanentă sau ocazională;  

 Restaurarea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural;  

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 

nerambursabile pentru activități culturale;  

 Adaptarea fondului de carte la noua tehnologie 

(achiziționarea de documente pe suport 

electronic);  

 Informatizarea bibliotecilor și a serviciilor oferite 

de acestea;  

 Posibilitatea de a valorifica o serie de sărbători 

locale ca și evenimente culturale. 

 Lipsa fondurilor locale necesare contractării de 

fonduri europene în domeniul cultural;  

 Dispariția meșterilor și creatorilor populari de la 

nivel județean pe fondul lipsei posibilității 

valorificării produselor create.  
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Infrastructura sanitară 
 

La nivelul orașului Slănic Moldova funcționează, în 

sistem public, potrivit datelor furnizate de INS, în 

anul 2015: 

o 1 sanatoriu balnear; 

o 1 ambulatoriu integrat spitalului; 

o 2 laboratoare medicale; 

o 1 cabinet medical școlar. 

 

Pe de altă parte, în proprietate privată se găsesc 

următoarele unități sanitare: 

o 2 cabinete medicale de familie; 

o 2 cabinete stomatologice; 

o 1 cabinet medical de specialitate; 

o 1 farmacie.  

 

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova reprezintă cea 

mai importantă unitate sanitară de la nivelul 

orașului. Înființat prin Ordinul Ministerului Sănătății 

nr. 400/2000, Sanatoriul Balnear este declarat 

unitate sanitară de interes public național. 

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova se numără 

printre cele 10 de la nivel național, aflate atât în 

proprietate publică, cât și privată și înregistrate de 

către Institutul Național de Statistică în anul 2015. 

Sanatoriul deține, încă din anul 2004, un număr de 

38 paturi.  

 

În prezent, Secția Sanatorială de Recuperare, 

Medicină Fizică și Balneologie ”Slănic Moldova” se 

află în subordinea și coordonarea Institutului 

Național de Recuperare, Medicină Fizică și 

Balneologie București. Unitatea oferă servicii de 

recuperare medicală pentru adulți și copii, în regim 

de spitalizare continuă și ambulatoriu, pentru 

patologie respiratorie, hepato-digestivă, reumatism 

cronic degenerativ, renal, circulator.  

 

Baza de tratament a Sanatoriului pune la dispoziția 

pacienților diverse tipuri de proceduri, în funcție de 

terapia recomandată de medic: 

o PNEUMOTERAPIE : aerosoli și inhalații cu 

ape minerale; 

o MASOTERAPIE: procedura de masaj 

manual terapeutic; 

o ELECTROTERAPIE: ionizări, curenți 

diadinamici, unde scurte, ultrasunet; 

o MAGNETOTERAPIE; 

o TERMOTERAPIE: aplicații cu parafină, 

ultraviolete, solux (infraroșii); 

o HIDROTERAPIE: băi cu bule, băi galvanice; 

o Servicii de explorări funcționale: EKG, 

spirometrie, ecografie. 

 

În plus, în cartierul Cireșoaia este prevăzut a se 

înființa un dispensar, care să satisfacă nevoile 

medicale ale comunității locale.  

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, la 10.000 de 

locuitori le revin 1,9 ambulatorii integrate spitalului, 

valoare cu mult superioară celei înregistrate la nivel 

județean unde la 10.000 de locuitori le revin 0,1 

ambulatorii integrate spitalului. Acest indicator 

arată suprasolicitarea mult mai intensă în cazul 

personalului de la nivelul ambulatoriilor județene 

comparativ cu cele de la nivelul orașului Slănic 

Moldova. 



 

121 

 

Situație similară se regăsește și în cazul 

laboratoarelor medicale, unde la 10.000 de locuitori 

în orașul Slănic Moldova le revin 3,8 laboratoare 

medicale, în timp ce la 10.000 locuitori din județul 

Bacău le revin 1,2 laboratoare medicale, ceea ce 

arată suprasolicitarea mult mai intensă a celor din 

urmă. 

 

În cazul celorlalte tipuri de unități situația este 

invers la 10.000 de locuitori în orașul Slănic Moldova 

le revin 3,8 cabinete medicale de familie, 1,9 

cabinete stomatologice, 1,9 cabinete medicale de 

specialitate și 1,9 farmacii, valori inferioare celor de 

la nivel județean unde la 10.000 locuitori le revin 4,2 

cabinete medicale de familie, 4,9 cabinete 

stomatologice, 3,4 cabinet medical de specialitate și 

2,6 farmacii. 

 
 

 

Personalul medico-sanitar 
 

În anul 2015, în unitățile sanitare din orașul Slănic 

Moldova își desfășoară activitatea 20 de cadre 

medicale, din care 4 medici (din care 2 medici de 

familie), 2 stomatologi, 1 farmacist și 13 cadre cu 

pregătire medie conform Institutului Național de 

Statistică. 

 

În perioada 2000-2015, numărul cadrelor medicale a 

înregistrat o creștere cu 185,7% (13 cadre), de la 7 

cadre medicale cât erau în 2000 la 20 cadre medicale 

în 2015. Cele mai multe modificări realizându-se în 

rândul medicilor și a personalului sanitar mediu, 

acestea înregistrând o creștere cu 3, respectiv 10 

cadre medicale. 

 

La 10.000 de locuitori ai orașului Slănic Moldova, în 

anul 2015, le revin 7,7 medici, 3,8 stomatologi, 1,9 

farmaciști și 25,0 cadre sanitare medii. Comparativ 

cu nivelul județean, orașul Slănic Moldova 

înregistrează valori inferioare pentru fiecare 

indicator privind personalul medico-sanitar ce 

revine la 10.000 de locuitori în anul 2015, ceea ce 
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arată o solicitare mai mare a cadrelor medicale la 

nivelul orașului Slănic Moldova. 

 

În anul 2015, numărul medicilor ce revin la 10.000 de 

locuitori în orașul Slănic Moldova a înregistrat o 

scădere cu 32,5% față de anul 2012 și o creștere cu 

2,3% față de anul 2010, în timp ce la nivelul județului 

Bacău numărul medicilor ce revin la 10.000 de 

locuitori a înregistrat o creștere continuă în anul 

2015 fiind cu 6,4% mai mare față de 2012 și cu 9,9% 

mai mare față de 2010. 

 

În acest an numărul stomatologilor ce revin la 

10.000 de locuitori în orașul Slănic Moldova a 

păstrat aceeași valoare comparativ cu anul 2012, 

însă a crescut cu 10,5% comparativ cu anul 2010. La 

nivelul județului Bacău numărul stomatologilor ce 

revin la 10.000 de locuitori a scăzut cu 1,5% în 2015 

comparativ cu 2012 și a crescut cu 2,7%  comparativ 

cu 2010. 

 

În ceea ce privește numărul farmaciștilor ce revin la 

10.000 de locuitori în orașul Slănic Moldova, acesta 

a păstrat aceeași valoare (1,9) în perioada 2010-2015 

(în toți acești ani existând un singur farmacist pe 

întreg teritoriul orașului), în timp ce la nivel județean 

acest indicator a înregistrat în 2015, o creștere cu 

8,7% față de 2012 și cu 10,1% față de anul 2010. 

 

 

Numărul cadrelor medicale ce revin la 10.000 locuitori în orașul Slănic Moldova și județul Bacău 

  
  

Slănic Moldova Jud. Bacău 

2010 2012 2015 2010 2012 2015 

Medici 7,5 11,4 7,7 13,5 13,9 14,8 

Stomatologi 1,9 3,8 3,8 4,3 4,5 4,4 

Farmaciști 1,9 1,9 1,9 3,4 3,2 3,8 

Personal sanitar mediu 24,4 22,8 25,0 43,2 43,8 47,6 

Sursă date: INS 
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Personalul sanitar mediu ce revine la 10.000 de 

locuitori în anul 2015, a crescut cu 9,6% comparativ 

cu anul 2012 și cu 2,3% față de anul 2010, în orașul 

Slănic Moldova. Situație similară celei de la nivel 

județean unde numărul cadrelor sanitare medii ce 

revin la 10.000 de locuitori în anul 2015, a înregistrat 

o creștere cu 8,7% față de anul 2012 și cu 10,1% față 

de anul 2010. 

 

 

Una din principalele probleme cu care se confruntă 

comunitatea locală din orașul Slănic Moldova este 

lipsa unei unități de primiri urgențe pe teritoriul 

localității, cetățenii fiind transportați în caz de 

nevoie la unitatea din Târgu Ocna. Așadar, se 

impune înființarea unui centru medical de 

permanență, care să includă o cameră de gardă și o 

ambulanță locală, pentru urgențe.  

 

 

Protecție socială 
 

Orașul Slănic Moldova este bine reprezentat din 

punct de vedere al asociațiilor și al organizațiilor 

nonguvernamentale, element care poate fi 

dezvoltat mai mult prin parteneriate cu autoritățile 

locale și instituțiile publice. 

 

Dintre acestea se remarca ”Congregația Surorile 

Providenței” din Cireșoaia, care și-a început 

activitatea pe plan local în noiembrie 2003, având la 

acel moment 4 membri.  

 

Congregația Surorile Providenței este o asociație 

non-profit, care se dedică asistenței și educației 
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copiilor, mai ales a celor săraci, și a tineretului, 

îngrijirii bătrânilor și a bolnavilor, colaborând cu 

Biserica locală în ministerul pastoral parohial și în 

acțiunea sa misionară. Punctului de lucru al 

asociației ”Congregația Surorile Providenței”, este 

reprezentat de Centrul pentru Servicii Sociale “Sf. 

Luigi Scrosoppi” care funcționează în Cireșoaia încă 

din anul 2006. 

 

Centrul pentru Servicii Sociale “Sf. Luigi Scrosoppi” 

se adresează în primul rând copiilor aflați în situații 

vulnerabile, cu risc de abandon familial și școlar, 

proveniți din familii dezorganizate, cu situații 

materiale și financiare precare conform Raportului 

de activitate octombrie 2014 – septembrie 2015 al 

Congregației Surorilor Providenței, Centrul de zi 

“Alois Scrosoppi”. Copii din clasele I-IV, ce 

frecventează cursurile școlii cu clasele I-VIII nr. 2 din 

localitatea Slănic Moldova și care întâmpină 

dificultăți școlare și provin din familii defavorizate 

social sunt principali beneficiarii ai Centrului. În 

perioada septembrie 2014 – octombrie 2015 au 

beneficiat de serviciile Centrului aproximativ 40 de 

copii. 

 

Activitățile dedicate copiilor vizează activități cu 

scopul de a dezvolta deprinderi necesare unei vieți 

independente (activitățile de igienă sanitară, 

alimentație sănătoasă, formare civico-morală, 

dezvoltare personală, etc), activități socio-

educaționale și de educație non-formală (activități 

de tip Școala de vară, realizată anul în ultimii 8 ani - 

în parteneriat cu unitățile de învățământ). Totodată 

în cadrul programului se asigură o alimentație 

sănătoasă, benefică creșterii și dezvoltării normale 

a copiilor. 

 

O altă categorie de activități se adresează părinților 

prin grupurile de educație parentală și grupul de 

suport pentru adulții care sunt victime ale violenței 

domestice. De asemenea, adolescenții și tinerii sunt 

implicați în activități de formare civico-morală și mai 

ales de Voluntariat. 

 

În cadrul Centrului se desfășoară o serie de activități 

și proiecte anual, precum: 

o Proiectul „Sărbătoarea Centrului Sf. Luigi 

Scrosoppi”; 

o Proiectul „Luna sfântului Rozariu”; 

o Sărbătorirea zilelor de naștere a copiilor; 

o Ziua de 1 Decembrie; 

o Proiectul „Vine iarăși Crăciunul”; 

o Proiectul „Carnaval și pe la noi”; 

o Proiectul „8 Martie – un zâmbet pentru 

mama”;  

o Proiectul anual „Copacul faptelor bune”; 

o Campus estival; 

o Proiectul „Toamna pe la noi”; 

o Alte activități. 

 

Începând luna mai 2015, a fost lansat proiectul 

„STOP violenței domestice – START IUBIRII şi 

RESPECTULUI”. Proiect finanțat prin Mecanismul 

Financiar al Spațiului Economic European 2009-

2014, în cadrul Fondului ONG în România. Prin acest 

proiect se propune diminuarea fenomenului 

violenței domestice în comunitatea Cireșoaia și mai 

ales a efectelor pe care acest fenomen le are asupra 

evoluției unei comunități în general și a dezvoltării 

copiilor în special. 
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De asemenea, în cadrul Congregației Surorile 

Providenței a fost inițiat un proiect de îngrijire la 

domiciliu pentru bolnavi și persoane vârstnice, 

grupul țintă fiind de 40 persoane. 

 

Potrivit administrației publice locale, numărul ridicat 

de copii de la nivelul orașului, impune cu necesitate 

înființarea unui centru after-school și a unei creșe, 

care să le permită părinților sau susținătorilor legali 

să desfășoare o activitate lucrativă, să urmeze 

cursurile unei instituții de învățământ, sau se află în 

situații ce nu le permit să stea cu copiii pe tot 

parcursul zilei. Serviciile unei astfel de creșe sau 

after-school reprezintă o necesitate pentru părinți, 

aceștia având posibilitatea de a desfășura o 

activitate remunerată, știind că serviciile oferite 

copilului sunt specializate în raport cu vârsta 

acestuia. 

 

Potrivit datelor furnizate de Primăria orașului Slănic 

Moldova, în anul 2015 erau înregistrate 34 familii 

care beneficiau de venitul minim garantat (VMG), 65 

familii care beneficiau de alocații pentru susținerea 

familiei, totodată s-au înregistrat 27 dosare pentru 

indemnizații pentru creșterea copilului, 31 pentru 

ajutoare privind încălzirea locuinței cu gaze 

naturale, 38 dosare pentru încălzirea locuinței cu 

lemne și 55 dosare pentru beneficiarii alocațiilor de 

stat. 

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, conform datelor 

furnizate de DGASPC Bacău (Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului), în anul 2016 

s-a identificat 1 singur caz de copii supuși unei forme 

de abuz sau abandon, situație similară anului 

precedent și cu 4 cazuri mai puține decât în 2012 (5 

cazuri). 

 

În anul 2016, în orașul Slănic Moldova erau 25 de 

familii în care părinții sunt plecați la muncă, mai 

multe cu 76,6% comparativ cu anul precedent (14 

familii) și cu 212,5% mai multe comparativ cu anul 

2012 (8 familii). În cadrul celor 25 de familii se 

regăsesc 5 copii cu ambii părinți plecați în 

străinătate, 20 de copii cu un singur părinte plecat la 

muncă în străinătate și 10 copii cu părinte unic 

susținător al familiei monoparentale plecat la 

muncă în străinătate. 

 

Numărul familiilor în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate la nivelul orașului Slănic Moldova, 
în perioada 2012-2016 

  
Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 

Total familii, din care: 8 11 13 14 25 

Număr copii cu ambii părinți plecați în străinătate 4 5 9 9 5 

Număr copii cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 5 3 9 10 20 

Număr copii cu părinte unic susținător al familiei monoparentale 
plecat la muncă în străinătate 

1 1 1 1 10 

Sursă date: DGASPC Bacău 
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Numărul copiilor din centre/ diferite servicii la 31 decembrie, în perioada 2012-2016 

  

Anul 

2012 2013 2014 2015 2016 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial - 
total 

0 0 1 7 7 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 
Organisme Private Autorizate 

8 11 11 8 7 

Copii protejați în centrele de recuperare și reabilitare 
publice, pentru copii cu handicap 

0 0 1 1 1 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip familial 2 4 5 5 6 

Copii încadrați în grad de handicap - total, din care: 14 18 21 24 28 

în familie 10 13 14 16 18 

Sursă date: DGASPC Bacău 

În ceea ce privește numărul de copii care 

beneficiază de servicii sociale publice, conform 

DGASPC Bacău, în orașul Slănic Moldova erau 49 

copii în anul 2016, din care 7 copii protejați în cadrul 

serviciilor de tip rezidențial, 7 copii protejați în 

cadrul serviciilor de tip rezidențial OPA, 1 copil 

protejat în centrele de recuperare pentru copiii cu 

handicap, 6 copii protejați în cadrul serviciilor de tip 

familial și 28 de copii încadrați în grad de handicap.  

 

Comparativ cu anul precedent (45 copii) numărul 

copiilor care beneficiază de servicii sociale publice a 

crescut cu 8,9% , iar în anul 2016 față de 2012 (24 

copii)  a crescut cu 104,2%. Situație similară se 

înregistrează și în județul Bacău, doar că în acest caz 

creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii sociale publice în anul 2016 (2.547 copii) 

înregistrează creșteri mai reduse comparativ cu 

orașul Slănic Moldova, în 2016 fiind cu 2,1% mai mulți 

copii decât în 2015 (2.494) și cu 5,5% mai mulți decât 

în 2012 (2.415). 

 

La nivel județean, UNICEF a dezvoltat proiectul 

demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de 

servicii integrate la nivelul comunității” - „Servicii 

comunitare pentru copii”, model de intervenție care 

își propune să furnizeze date care să contribuie la 

dezvoltarea politicilor publice în domeniul 

incluziunii sociale. 

 

Pe baza experiențelor de la nivel local, județean și 

național acumulate de către UNICEF și partenerii săi, 

proiectul își propune testarea unui model de 

furnizare de servicii comunitare integrate într-un 

număr semnificativ de comunități urbane și rurale 

din județul Bacău, printre care și orașul Slănic 

Moldova. Modelul, cu o durată de implementare de 

trei ani, va urmări totodată sprijinirea accesului și 

participarea tuturor copiilor și adolescenților la 

educație incluzivă de calitate. Așadar, parteneriatul 

între UAT Slănic Moldova și UNICEF a adus un plus 

de resurse umane calificate în domeniul asistenței 

sociale, această direcție putând fi dezvoltată și în 

viitor.  
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ANALIZĂ SWOT – SĂNĂTATE ȘI PROTECŢIE SOCIALĂ  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Funcționarea Sanatoriului Balnear Slănic 

Moldova, singurul sanatoriu balnear din 

județul Bacău;  

 Existența izvoarelor minerale a căror 

calități terapeutice sunt comparabile cu 

apele din renumitele stațiuni europene: 

Vichy, Marienbad, Karlsbad etc.;  

 Existența unor unități hoteliere care 

oferă și tratamente balneare; 

 Numărul de medici și personalul mediu 

sanitar înregistrează un trend 

ascendent, în perioada 2000-2015;  

 Prezența Congregației Surorile 

Providenței cu punctul de lucru Centrul 

pentru Servicii Sociale “Sf. Luigi 

Scrosoppi”, care se dedică asistenței și 

educației copiilor aflați în situații 

vulnerabile, cu risc de abandon familial 

și școlar etc.; 

 

 Lipsa serviciilor medicale de urgență;  

 Insuficiența cabinetelor medicale de specialitate;  

 Lipsa unui cabinet medical de familie în cartierul Cireșoaia;  

 Imposibilitatea realizării anumitor tipuri de analize și 

investigații medicale, fapt ce determină deplasarea 

populației în alte localități urbane;  

 Starea avansată de degradare fizică și morală a aparaturii 

medicale din cadrul instituțiilor sanitare;  

 Insuficiența personalului medico-sanitar în raport cu 

necesitățile populației;  

 Lipsa spațiilor în care să își desfășoare activitatea unitățile 

medicale;  

 Baza de tratament nu este funcțională, necesitând lucrări de 

modernizare și dotare cu aparatură corespunzătoare; 

 Lipsa unei creșe și a unei unități after-school pentru copiii, 

care să le permită părinților sau susținătorilor legali să 

desfășoare o activitate lucrativă; 

 Creșterea semnificativă a numărului de copii cu părinți 

plecați în străinătate, în perioada 2012 – 2016; 

 Creșterea numărului de familii care au copii încadrați în grad 

de handicap, în perioada 2012 – 2016; 
 

 

 

OPORTUNITĂȚI 
 

AMENINȚĂRI 

 Existența fondurilor europene pentru 

reabilitarea structurilor sanitare și 

dotarea corespunzătoare;  

 Dezvoltarea mediului privat medico-

sanitar (dezvoltarea cabinetelor 

medicale de specialitate);  

 Reabilitarea și dotarea bazei de 

tratament balneologic din Slănic 

Moldova. 

 

  Amploarea fenomenului migratoriu în rândul personalului 

medico-sanitar spre statele Uniunii Europene (în special 

Franța și Germania);  

 Politica de salarizare în domeniul sănătății slab motivantă 

pentru specialiști;  

 Efectele negative ale accentuării fenomenului de îmbătrânire 

și îmbolnăvire a populației. 
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CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 
 

Una din principalele caracteristici ale orașului Slănic 

Moldova, promovată cu prioritate pentru atragerea 

turiștilor, este gradul redus de poluare.  

 

Cu toate acestea, pot fi identificate o serie de surse 

de poluare a mediului, specifice zonei, dintre care 

cele mai importante ar fi depozitarea necontrolată 

a deșeurilor, deșeurile provenite din prelucrarea 

lemnului și a pietrei, deșeurile generate de turiști, 

noxele autovehiculelor care tranzitează orașul, 

apele uzate menajere fără epurare prealabilă, sau 

emisiile de gaze și fum de la instalațiile de încălzire 

individuală a locuințelor.  

 

CALITATEA APELOR 

 

Alimentarea cu apă a orașului Slănic Moldova se 

realizează printr-un dren de filtrație (subteran) în 

lungul pârâului Slănic şi printr-o priză de mal 

(suprafață) amplasată pe malul stâng al pârâului 

Slănicel, afluent de stânga al Slănicului. 

 

Potrivit rapoartelor ANPM (2014), corpul de apă 

Slănic este evaluat prin intermediul a 2 secțiuni de 

control: Slănic - amonte Slănic (program de 

monitorizare: P) şi Slănic - aval Slănic (program de 

monitorizare: S, IH, CAPM). Corpul de apă Slănic 

(Slănic) a înregistrat pe parcursul anului 2014 o stare 

ecologică bună (B). De asemenea, potrivit evaluării 

chimice a corpului de apă, a rezultat o stare chimică 

bună.  

Evaluarea stării ecologice a  corpului de apă pe baza 

elementelor fizico - chimice suport a evidențiat  o 

stare moderată a corpului de apă (M) datorită 

grupelor de indicatori condiții de salinitate 

(conductivitate) și nutrienți (N-NH4). 

 

 

CALITATEA AERULUI 

 

Slănic Moldova are un climat de tranziție între 

climatul de dealuri şi cel subalpin, cu veri nu prea 

călduroase (17,8°C în iulie) temperat continental şi 

ierni blânde (-4,2°C media în ianuarie). Orientarea de 

la sud-vest la nord-est a Văii Slănicului şi deschiderea 

bazinului în zona unde s-a dezvoltat stațiunea fac ca 

însorirea şi luminozitatea să fie mai multe ore pe zi. 

Localitatea beneficiază de un procent relativ ridicat 

de calm (cca. 290 zile anual), vântul având în general 

viteze până la 2 m/sec. şi frecvențe reduse (conform 

PUG Slănic Moldova). 

 

Presiunea atmosferică este în general redusă, media 

anuală de 720 mm. Nebulozitatea este relativ 

scăzută, cu 150 de zile senine anual, 115 cu cer parțial 

acoperit și 100 de zile noroase. Media anuală a 

precipitațiilor este de 750 mm. Lunile mai și august 

sunt cele mai ploioase (75 - 100 l/mp). 

 

Stațiunea beneficiază de un climat relaxant și 

tonifiant, de cruțare, sedativ - stimulativ care 

determină bioclimaticul. Toate acestea conferă 

orașului Slănic Moldova caracterul de stațiune 

climaterică. 
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În prezent, principala sursă a poluării aerului în 

mediul urban o constituie emisiile de poluanți de la 

autovehicule. În absența unor surse majore și 

permanente de poluare a aerului, nu sunt necesare 

masuri speciale, specifice. Sunt necesare unele 

măsuri punctuale privind arderea deșeurilor în 

gospodăriile populației (să nu fie arse ambalaje sau 

alte materii și materiale care să emane în atmosferă 

substanțe toxice, periculoase). 

 

 

CALITATEA SOLURILOR 

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, predomină 

solurile montane podzolice și brune acide de 

pădure, formate în special pe gresii și luturi. Sunt 

caracterizate prin procese de pseudogleizare şi 

drenaj insuficient. În regim de umiditate 

corespunzător favorizează dezvoltarea 

molidişurilor, a speciilor în amestec şi a pajiştilor 

montane(conform PUG Slănic Moldova). 

 

La nivel inferior, sub limita solurilor brune acide, sub 

pădurile de fag şi a celor de fag în amestec cu 

gorunul, se întâlnesc soluri brune – gălbui. 

 

Solurile aluviale şi aluviunile (clasa solurilor 

neevoluate) ocupă lunca îngustă a Slănicului, mai 

ales la nivelul bazinetelor depresionare şi în aval de 

stațiune 

 

La nivelul orașului Slănic Moldova, este necesară 

realizarea unui parteneriat între UAT, ADM Fondului 

Forestier, Unitățile de învățământ și Poliție privind 

desfășurarea unor acțiuni de ecologizare și 

prevenire a depozitării necontrolate a deșeurilor 

menajere în rândul locuitorilor. Totodată, se 

observă necesitatea unor activități cu scopul de a 

opri defrișările masive ale pădurilor, dar li realizarea 

unor activități de împădurire. 

 

Sunt necesare și măsuri privind traficul de lemne de 

mare tonaj, acesta disturbând liniștea locuitorilor și 

a turiștilor din zonă. 

 

 

ZONELE NATURALE PROTEJATE 
 

Zonele declarate situri de importanță comunitară, 

parte a rețelei Natura 2000, care cuprind şi părți din 

teritoriul administrativ al oraşului Slănic Moldova 

sunt: 

o Creasta Nemirei, cu o suprafață totală de 

3.550 ha, cu localizare în Dărmănești, 

Dofteana si Slănic Moldova ; 

o Slănic (Sărărie), cu suprafața de 1.392 ha, cu 

localizare în Dofteana și Slănic Moldova. 

Fiecare dintre cele două situri ocupă 9% din teritoriul 

administrativ al orașului Slănic Moldova. 

 

Rezervația Naturală Nemira („Plaiurile şi stâncăriile 

Nemirei”) este declarată arie protejată de interes 

național, fiind o rezervație naturală complexă, 

constituită dintr-o porțiune de teren unde cresc 

specii rare ca floarea de colț, pinul oriental şi 

arboretul de tisă. Vârful Nemira atinge o înălțime de 
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1.648 m. Tot aici se mai găsesc două lacuri mici de 

baraj natural numite Bălțile Nemirei. Suprafața 

rezervației este de 3.491 ha. 

 

În stațiunea Slănic Moldova se găseşte şi un 

important parc dendrologic, conform APM Bacău. 

 

Conform Raportului privind starea mediului pentru 

anul 2014, în județul Bacău (ANPM), starea de 

conservare a ariilor naturale protejate de la nivelul 

orașului Slănic Moldova este una favorabilă atât 

privind habitatele, cât și speciile existente în zonă, 

iar impactul creșterii sistemului socio-economic este 

unul nesemnificativ. 

 

  

RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE 
 

Din punct de vedere al așezării geografice, orașul 

Slănic Moldova se confruntă cu o serie de riscuri 

naturale și antropice, între care există o conexiune 

directă, în sensul că acțiunile umane 

necorespunzătoare pot favoriza sau accentua 

amploarea unor riscuri naturale.  

 

RISCURI NATURALE  

 

Relieful accidentat a determinat o serie de 

probleme pentru orașul Slănic Moldova, în special 

pentru localitățile componente. De-a lungul 

timpului au fost semnalate alunecări de teren și 

inundații destul de dese pe cursul râului Slănic sau a 

afluenților acestuia.  

 

Așadar, pe teritoriul orașului Slănic Moldova s-au 

identificat următoarele zone de risc (conform PUG 

Slănic Moldova):  

 

o Zone cu alunecări de teren 

Alunecările de teren se produc datorită ploilor 

intense şi prelungite ce produc supraumezirea 

deluviului şi eroziunea în adâncime. Alunecarea se 

produce pe un fond geomorfologic complex, cu 

viroage, trepte şi valuri pe viroage preexistente. 

Masa alunecătoare este compusă din grohotiş, 

argilă prăfoasă şi fragmente de gresie. 

 

În vara anului 2005 au avut loc alunecări de teren ca 

urmare a ploilor torențiale prelungite. Acestea au 

distrus 29 de locuințe din care 12 au trebuit 

strămutate şi 17 au necesitat reparații. 

 
Starea de conservare a ariilor naturale protejate din județul Bacău, în anul 2014 

ANP de interes comunitar sau 
național 

Habitate Specii 

Stare de conservare Impact Stare de conservare Impact 

Sit Natura 2000 ROSCI0230 Slănic Favorabilă Nesemnificativ Favorabilă Nesemnificativ 

IV.8. Rezervația Naturală Nemira  Favorabilă Nesemnificativ Favorabilă Nesemnificativ 

Sursă date: ANPM - Raport privind starea mediului pentru anul 2014, județul Bacău 
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o Inundații datorate revărsării cursurilor de 

apă (revărsările pe toată valea râului Slănic 

însumează 20 Km). 

 

Inundațiile provocate de revărsările apelor se 

datorează, în principal, neamenajării albiei majore și 

a eroziunii malurilor. Nu se asigură astfel scurgerea 

apelor mari şi a viiturilor în condiții de siguranță, 

care ar evita depășirea albiei majore şi implicit 

producerea inundațiilor.  

 

o Zone cu inundații datorate scurgerilor de 

torenți (relieful accidentat specific zonei determină 

caracterul torențial al bazinului hidrografic).  

 

Primăvara, odată cu topirea zăpezii sau în timpul 

ploilor repezi de vară, numeroase pâraie, afluenți şi 

torenții care se formează pe pantele repezi își ies din 

matcă şi apa Slănicului se poate revărsarea cu 

ușurință în zona neregularizată. 

 

Pentru prevenirea acestor inconveniente s-au 

realizat, de-a lungul timpului, lucrări de regularizare 

a râului Slănic și a afluenților acestuia, dar acestea 

sunt insuficiente și trebuie continuate.  

 

Din punct de vedere seismic, orașul Slănic Moldova 

se găsește în zona de gradul 8 (opt) de seismicitate, 

conform STAS 11.100/1-77.  

 

Fenomenele meteorologice care pot influența 

nivelul de poluare al atmosferei în zona sunt: 

- curenții de aer (vanturile): domină vânturile din 

direcția vest (25%), în secundar cele din direcția nord 

(8,1%). Calmul atmosferic înregistrează o frecvență 

medie anuală de 47,9% și favorizează stagnarea 

noxelor atmosferice în jurul surselor de emisie, 

oricare ar fi ele; 

- inversiunile termice, însoțite de stări de calm 

atmosferic, sunt mai frecvente și au o intensitate 

mai mare iarna, în condițiile extensiunii puternice, 

către est, a anticiclonilor continentali. Apariția unor 

astfel de situații meteosinoptice favorizează 

stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de 

emisie. 

 

RISCURI ANTROPICE 

 

Riscurile de natură antropică sunt generate de: 

o depozitarea și eventual deversarea de 

substanțe periculoase; 

o folosirea în exces a îngrășămintelor chimice; 

o pericolul de inundații provocat de 

neamenajarea sau amenajarea 

necorespunzătoare a albiilor pârâielor;  

o reactivarea dinamicii versanților – alunecări 

de teren; 

o torențialitate – ca urmare a măsurilor 

agrotehnice necorespunzătoare sau a 

defrișărilor, etc. 

 

În anul 2007 a fost poluată o suprafață de peste 

20.000 m2 cu hidrocarburi petroliere, datorită 

instalațiilor de extracție a țițeiului – sonde, aflate în 

proprietate privată administrată de OMV Petrom –

Asset VIII Moldova Nord (situri contaminate: Parc 4 

Cerdac și Stație Compresoare Cerdac, Depozit 

Cerdac şi Stație injecție, Parc 9 Slănic și Parc 20 

Slănic Băi). 
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EFICIENŢĂ ENERGETICĂ 
 

Sectorul energetic are o importanță deosebită 

pentru dezvoltarea economico-socială și 

îmbunătățirea calități vieții comunității locale. 

Premisele dezvoltării durabile presupun limitarea 

resurselor energetice tradiționale și orientarea 

către surse regenerabile de energie, care să 

conducă la îmbunătățirea eficienței energetice  

 

Așadar, una din principalele direcții viitoare ale 

administrației publice locale va viza îmbunătățirea 

performanței energetice a comunității atât în 

sectoarele administrate, cât și în cele conexe 

acestora, atât prin investiții în infrastructura 

tehnico-edilitară, cât și prin derularea de acțiuni 

asimilate unui management performant al energiei.  

 

Aceste obiective vor putea fi atinse prin elaborarea 

și implementarea unei strategii de eficiență 

energetică la nivelul orașului Slănic Moldova. 
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ANALIZĂ SWOT – MEDIU  
 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Corpul de apă Slănic a înregistrat pe parcursul 

anului 2014 o stare ecologică și o stare chimică 

bună (B); 

 Existența unor resurse ale subsolului precum: 

gipsul, gresia de la cariera de piatră, sare, 

hidrocarburi, etc.; 

 Calitatea apei și a aerului bună, neîntâmpinându-

se probleme majore de poluare; 

 Monitorizarea permanentă a calității aerului de 

către APM;   

 Existența unui parc dendrologic; 

 Existența pe teritoriul orașului a unor situri de 

importanță comunitară parte a rețelei Natura 

2000: Creasta Nemirei şi Slănic (Sărărie); 

 Prezența Rezervației Naturale Nemira („Plaiurile și 

stâncăriile Nemirei”) declarată arie protejată de 

interes național; 

 

 

 Albia râului Slănic nu este regularizată pe toată 

lungimea sa; 

 Degradarea fondului funciar agricol în zona 

perimetrelor societăților de foraj şi extracție 

petrol; 

 Capacitatea financiară limitată a autorităților 

locale de a realiza proiecte în domeniu;  

 Alunecările de teren datorită ploilor intense şi 

prelungite ce produc supra-umezirea deluviului şi 

eroziunea în adâncime; 

 Inundațiile determinate de revărsările apelor, 

cauzate în principal de neamenajarea albiei majore 

şi de eroziunea malurilor; 

 Prezența traficului de mare tonaj, care perturbă 

liniștea locuitorilor și turiștilor din zonă; 

 Depozitarea necontrolată a deșeurilor;  

 Insuficiența activităților educative privind mediul și 

comportamentul ecologic; 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Existența unor programe guvernamentale de 

finanțare a unor proiecte de mediu; 

 Existența programelor de finanțare în domeniul 

energiei regenerabile;  

 Cadrul legislativ complet în domeniul protecției 

mediului; 

 Implicarea populației în activitățile de educație 

ecologică;  

 Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecției 

mediului; 

 Elaborarea și implementarea unei strategii de 

eficiență energetică la nivel local. 

 

 Nerespectarea condițiilor impuse în perimetrele 

de protecție sanitară și hidrogeologică a zonei 

zăcământului mineral; 

 Degradarea cadrului natural în eventualitatea 

dezvoltării necontrolate a turismului; 

 Lipsa deprinderii populației în privința colectării 

selective a deșeurilor;  

 Condiții meteo nefavorabile, calamități naturale 

(inundații, alunecări de teren); 

 Creșterea presiunii asupra mediului prin 

depozitarea necontrolată a deșeurilor. 
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Capitolul 10 

CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ 
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ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
 

Administrația publică a Unității Administrativ 

Teritoriale Oraş Slănic Moldova este formată din 

Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul 

oraşului, ca autoritate executivă. Consiliul Local şi 

primarul sunt aleși în condițiile prevăzute de Legea 

privind alegerile locale. 

 

Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a 

oraşului, are inițiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, 

în toate problemele de interes local, cu excepția 

celor care sunt date prin lege în competența altor 

autorități ale administrației publice locale sau 

centrale. Consiliul Local al Oraşului Slănic Moldova 

are în componență 15 consilieri aleşi prin vot 

democratic, structura politică a consiliului fiind PNL 

(60,0%), PSD (26,7%), ALDE (6,7%) şi M10 (6,7%). 

 

Printre principalele atibuții ale Consiliului Local se 

numără și dezvoltarea economico-socială a oraşului 

Slănic Moldova, care vizează aprobarea (la 

propunerea primarului) bugetului local, 

contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 

documentațiior tehnico-economice pentru lucrările 

de investiții de interes local. Totodată Consiliul Local 

stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, 

asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare 

implementării şi conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate etc. 

 

Primăria oraşului Slănic Moldova reprezintă o 

structură funcțională cu activitate permanentă 

constituită din Primarul, Viceprimarul şi Secretarul 

oraşului şi din aparatul de specialitate al primarului. 

Primăria reprezintă autoritatea locală executivă, 

ducând la îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispozițiile primarului, soluționând problemele 

curente ale colectivității locale. 

 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-

teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române ori străine, 

precum şi în justiție. Primarul colaborează cu 

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

celorlalte organe de specialitate ale administrației 

publice centrale din unitățile administrativ-

teritoriale, precum şi cu consiliul județean pentru 

exercitarea atribuțiilor în mod corect. Primarul este 

stabilit prin vot public uninominal de către locuitorii 

oraşului, pe o perioadă de patru ani. 

 

Viceprimarul este subordonat primarului şi este 

înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega 

atribuțiile sale. Viceprimarul este ales cu votul 

majorității consilierilor locali în funcție, din rândul 

acestora. 

 

Secretarul oraşului este funcționar public de 

conducere, cu studii superioare juridice, apolitic şi 

se bucură de stabilitate în funcție. Câteva dintre 

principalele atribuții ale secretarului sunt: avizarea 

pentru legalitate a dispozițiilor primarului şi ale 

hotărârilor consiliului local, asigurarea gestionării 

procedurilor administrative, pregătirea lucrărilor 

pentru dezbaterea în consiliul local, întocmirea 

procesul-verbal al şedințelor consiliului local, 

comunicarea ordinei de zi etc. 
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CAPACITATEA ORGANIZAŢIONALĂ 
 

Structura organizatorică a aparatului de 

specialitate al primarului orașului Slănic Moldova 

este împărțită în următoarele departamente, 

corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate: 

o Casa de Cultură; 

o Biblioteca orășenească; 

o Serviciul Public de Asistență Socială, 

incluzând și asistenții personali; 

o Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanei – Stare civilă; 

o Compartiment Agricol și Cadastru funciar; 

o Compartiment Informare, Relații cu 

publicul și Arhiva; 

o Compartiment Registratură; 

o Compartiment deservire microbuze 

școlare; 

o Compartimentul Control Comercial, 

Protecția Consumatorului, Autorizare 

Activități Economice și de Transport; 

o Compartimentul Administrație Publică 

Locală, Autoritate Tutelară; 

o Compartimentul Juridic; 

o Serviciul S.V.S.U. – P.S.I.; 

o Compartimentul Gospodărie Comunală; 

o Biroul Impozite și Taxe Locale; 

o Biroul Buget Contabilitate, Salarizare, 

Resurse umane, Informatică; 

o Compartiment Achiziții Publice; 

o Compartiment Protecție Civilă; 

o Compartiment Poliție Locală: 

o Compartiment Intergrare Europeană și 

Strategii de Dezvoltare; 

o Serviciu Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului, Administrarea Domeniului 

Public și Privat al Orașului, Protecția Mediu; 

o Compartiment Audit. 

  

La nivelul orașului Slănic Moldova sunt necesare 

programe de specializare a personalului din 

administrația publică și programe privind creșterea 

gradului de conștientizare a populației cu privire la 

drepturile și obligațiile cetățenești 

 

Totodată este necesară îmbunătățirea și 

eficientizarea serviciului local de dezvoltare şi 

implementare a proiectelor, având în vedere 

existența unui portofoliu semnificativ de proiecte 

cu cofinanțare din surse nerambursabile europene 

sau naționale al administrației publice locale din 

oraşul Slănic Moldova. Cele mai multe sume atrase 

din surse nerambursabile sunt destinate investițiilor 

în infrastructura locală, incluzând în această 

categorie infrastructura de utilități publice, 

infrastructura turistică, infrastructura şcolară etc. 

 

Pentru buna desfășurare a activității sale, Primăria 

orașului Slănic Moldova are nevoie de realizarea 

unor investiții în dotări și echipamentele birourilor, 

cele pentru prezentări și în sectorul IT-ului.  

 

Pentru a veni în folosul contribuabililor, este 

necesar înființarea unei ghișeu online de plată a 

taxelor și impozitelor care să asigure, totodată, 

transparența instituțională. 
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Sursă: Primăria orașului Slănic Moldova;  http://primariaslanicmoldova.ro
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VENITURI ȘI CHELTUIELI LOCALE 
 

În perioada 2013 – 2016, veniturile totale realizate de 

Primăria Slănic Moldova, au înregistrat o creștere cu 

5,3% (461,0 mii lei). În anul 2016, veniturile totale 

înregistrau suma de 9.131,0 mii lei, mai puțin cu 26,4% 

(3.274,0 mii lei) comparativ cu anul precedent. 

 

Din totalul veniturilor realizate de Primăria Slănic 

Moldova, 51,1% sunt venituri proprii în 2016, valoare 

în creștere comparativ cu anul 2013 când 48,3% din 

veniturile totale erau venituri proprii. 

 

Unui locuitor la nivelul orașului Slănic Moldova, în 

anul 2016, îi revine un venit total de 1.768,5 lei, cu 

7,1% mai mult comparativ cu anul 2013, când s-a 

înregistrat o valoare de 1.652,1 lei/ locuitor. 

 

 În perioada următoare se estimează un buget local 

al veniturilor și cheltuielilor de 7.646,0 mii lei 

pentru anul 2017, 7.676,0 mii lei pentru anul 2018 și 

8.207,0 mii lei pentru anul 2019 conform Primăriei 

orașului Slănic Moldova. Astfel în perioada 2017-

2019, se estimează o scădere a bugetului local al 

veniturilor și cheltuielilor cu 33,8% comparativ cu 

anul 2015 și cu 10,1% comparativ cu anul 2016, 

conform datelor furnizate de Primăria orașului 

Slănic Moldova. 

 

 

 

Veniturile și cheltuielile realizate de Primăria Slănic Moldova, în perioada 2013 – 2016 (mii lei) 

 2013 2014 2015 2016 

Venituri totale 8.670,0 10.020,3 12.405,0 9.131,0 

Venituri proprii 4.189,0 3.469,9 - 4.669,7 

 

Veniturile și cheltuielile estimate de Primăria Slănic Moldova, pentru perioada 2017 – 2019 (mii lei) 

 2017 2018 2019 

Venituri totale 7.646,0 7.676,0 8.207,0 

Venituri proprii 4.938,0 4.878,0 5.312,0 

Sursă date: Primăria orașului Slănic Moldova 
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ANALIZĂ SWOT – CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  
 

 

 

PUNCTE TARI 
 

PUNCTE SLABE 

 Personal calificat în administrația publică locală; 

 Implicarea orașului în parteneriate 

internaționale;  

 Prezența unui portofoliu semnificativ de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă europeană 

și națională, implementate și în curs de 

implementare; 

 Implicarea administrației locale în problematica 

dezvoltării durabile a orașului; 

 

 

 

 

 

 Atracția slabă a sectorului instituționalizat pentru 

resursele specializate; 

 Dotarea insuficientă a birourilor, privind 

echipamentele necesare, în special în sectorul IT-

ului; 

 Se estimează în perioada 2017-2019 o scădere a  

bugetului local al veniturilor și cheltuielilor 

comparativ cu perioada 2013-2016; 

 Fonduri insuficiente pentru implementarea de 

proiecte necesare la nivel local;  

 Slaba salarizare din sectorul public; 

   

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene 

pentru consolidarea capacității administrative;  

 Dezvoltarea activității de consultare a populației 

cu privire la problemele orașului; 

 Îmbunătățirea serviciului local de dezvoltare şi 

implementare a proiectelor; 

 Desfășurarea unor programe de specializare a 

resurselor umane din administrația publică; 

 

 

 

 Migrarea forței de muncă specializate din 

administrația publică locală ca urmare a reformei 

administrației locale; 

 Scăderea productivității muncii salariaților datorită 

scăderii nivelului de motivare financiară; 

 Măsuri administrative şi financiare guvernamentale 

care limitează activitatea administrației publice 

locale; 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 

2014 - 2020 



 

143 

 

 

VIZIUNE. 

OBIECTIVE 
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VIZIUNEA DE DEZVOLTARE 2020: 
 

 

SLĂNIC MOLDOVA – Stațiune turistică, pentru orice anotimp 

 

Orașul Slănic Moldova va deveni una din principalele stațiuni balneo-climaterice din România, 

cu o infrastructură atractivă pentru activitățile sportive și pentru turism, oferind servicii 

diversificate și de calitate pe tot parcursul anului.  

 

 

o Slănic Moldova va parcurge o etapă esențială a dezvoltării sale, în care se va redefini în contextul turistic 

național şi extern. Având drept reper şi îndemn renumele de „Perlă a Moldovei”, Slănic Moldova își va 

valorifica potențialul extraordinar al izvoarelor minerale şi al cadrului natural deosebit, devenind o 

veritabilă „Perlă a turismului românesc”. 

 

o Turiștii stațiunii vor beneficia de servicii turistice diversificate şi de înaltă calitate, demne de o stațiune de 

talie europeană. Calitatea serviciilor va fi o trăsătură definitorie a turismului din Slănic Moldova, un atu 

care va fi inclus pe cartea de vizită a stațiunii. 

 

o Slănic Moldova va fi o stațiune activă şi plină de viață indiferent de sezon. Va fi destinația atât a turiștilor 

care doresc să beneficieze de proprietățile curative ale apei minerale dar şi a celor care caută un loc de 

odihnă sau de relaxare activă în natură, departe de grijile cotidiene, a celor care vor să se distreze cu 

prietenii, a celor care practică sporturi etc. Oferta turistică a stațiunii va fi bogată în evenimente care vor 

atrage segmente variate de turiști şi care vor contribui la atractivitatea generală a stațiunii. 
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SLĂNIC MOLDOVA – Acasă  

 

Orașul Slănic Moldova va oferi locuitorilor săi condiții bune de trai prin creșterea accesului la 

servicii publice de calitate, oportunități reale de dezvoltare prin dezvoltarea economică durabilă 

a orașului, precum și posibilități variate de petrecere a timpului liber.  

 

 

o Comunitatea locală va dispune de servicii publice de calitate, va avea acces la utilitățile publice de bază 

şi la o infrastructură modernizată. Condițiile de trai din Slănic Moldova vor tinde spre nivelul statelor 

dezvoltate din Uniunea Europeană, redevenind atractiv pentru tinerii din oraș şi nu numai. 

 

o Locuitorii orașului Slănic Moldova se vor putea dezvolta profesional pe plan local datorită diversificării 

economiei locale şi a oportunităților de dezvoltare antreprenorială, susținute nu doar de sectorul turistic 

dar şi de alte activități economice care vor valorifica resursele şi avantajele orașului. 

 

o Posibilitățile de petrecere a timpului liber pe care le va oferi orașul se vor adresa tuturor vârstelor, 

oferindu-le oportunități de distracție, agrement sau odihnă, activități culturale, concerte etc. 

 

 

SLĂNIC MOLDOVA – Oraș verde   

 

Orașul Slănic Moldova va fi un oraș curat, care se va dezvolta în deplin respect pentru mediul 

natural, reducând semnificativ implicațiile negative ale activităților umane asupra mediului și 

contribuind în permanență la îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 

 

 

o Orașul Slănic Moldova va reprezenta un model de bună practică în reducerea consumului de energie din 

surse convenționale pentru localitățile sub 15.000 de locuitori din România. Consumul public de energie 

va fi orientat spre valorificarea oportunităților de generare a energiei nepoluante şi alternative, 

promovând eficiența energetică, inovația în domeniul energiei şi protecția mediului printr-un 

comportament responsabil față de consumul de energie. 
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OBIECTIV GENERAL 

 

Creșterea atractivității turistice a orașului Slănic Moldova, sporirea atractivității pentru 

investiții și dezvoltarea condițiilor de trai pentru locuitorii săi prin creșterea accesului la servicii 

publice de calitate și prin îmbunătățirea infrastructurii locale, punând un accent deosebit pe 

protejarea mediului natural.  

 

 

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 

O1. Reducerea sezonalității activității turistice  
 

Obiective specifice  

- Diversificarea ofertei turistice a stațiunii; 

- Creșterea calității serviciilor turistice; 

- Dezvoltarea activităților turistice pe tot parcursul anului; 

 

Ținte: 

Indicator 2015 2020 

Număr de turiști (pers.) 26.147 +20% 

Turiști în luna decembrie din total turiști (%)  1.961 +80% 

Turiști în luna august din total turiști (%) 5.062 +10% 

Durata medie a sejurului (zile)  3,9 5,2 
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O2. Reducerea disparităților dintre localitățile componente ale orașului 
 

Obiective specifice  

- Acoperirea tuturor zonelor din oraș cu utilități publice de bază; 

- Oferirea de servicii publice de calitate pentru toți locuitorii orașului; 

- Dezvoltarea activităților economice prin valorificarea resurselor locale și prin atragerea de investitori; 

 

Ținte: 

Indicator 2015 2020 

Gradul de disponibilitate a sistemului de apă* (%) 75,0% 98% 

Gradul de disponibilitate a sistemului de canalizare* (%) 65.0% 98% 

Grad de modernizare a drumurilor orășenești (%) 53,7% 98% 

Cifra de afaceri a unităților locale active  

(mil. lei) 
13,9 +25% 

* date disponibile la Recensământul Populației și Locuințelor, 2011 

 

 

O3. Crearea condițiilor necesare dezvoltării demografice a orașului  
 

Obiective specifice  

- Reducerea migrației tinerilor prin oferirea de facilități de dezvoltare sustenabilă a forței de muncă;  

- Creșterea nivelului de trai a comunității locale; 

- Modernizarea urbană a zonelor locuibile prin modernizarea/extinderea infrastructurii specifice;  

 

Ținte: 

Indicator 2015 / 2016* 2020 

Procentul populației cu vârste cuprinse între 20 şi 34 ani 

din total populație (%) 
22,5 27,5% 

Rata de îmbătrânire demografică a populației (‰)  854,0 800,0 

Rata șomajului (%)  4,2 3% 

* în funcție de ultimele date disponibile  
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O4. Îmbunătățirea calității factorilor de mediu  
 

Obiective specifice  

- Reducerea poluării mediului cauzată de utilitățile publice; 

- Reducerea consumului public de energie din surse regenerabilă; 

- Reducerea poluării mediului cauzată de deșeurile menajere.   

 

Ținte: 

Indicator 2015 2020 

Stații de epurare modernizate / construite (nr.) 0 
2  

(1 modernizată + 1 construită) 

Consum de energie din surse regenerabile din 

total consum public (%)  
0% 80% 

Gradul de reciclare a deșeurilor din plastic 

generate pe plan local (%)  
0% 50% 
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PRIORITĂŢI ȘI 

DIRECŢII DE 

DEZVOLTARE 



150 

P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova prin valorificarea potențialului natural și cultural  

o Modernizarea infrastructurii și diversificarea serviciilor turistice  

o Publicitate şi promovare 

o Valorificarea superioară a resurselor locale 

o Atragerea turiștilor în extrasezon 

o Cooperare internațională  

 

P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  

o Îmbunătățirea și extinderea infrastructurii rutiere și a rețelelor de utilități publice  

o Modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței cetățenilor  

o Diversificarea economiei locale 

o Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice  

o Îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber a locuitorilor  

o Îmbunătățirea serviciilor socio-medicale 

o Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale în vederea îmbunătățirii procesului educațional 

o Dezvoltarea infrastructurii și evenimentelor culturale  

 

P3. Stoparea migrației tinerilor - Creşterea atractivității orașului pentru tineri 

o Atragerea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri local în vederea creșterii competitivității 

economiei locale și crearea de locuri de muncă  

o Dezvoltarea spiritului civic local 

o Dezvoltarea evenimentelor socio-culturale 

o Implicarea tinerilor în dezvoltarea localității 

 

P4. Protejarea mediului natural 

o Promovarea componentei de mediu în ofertele turistice 

o Conștientizarea locală privind importanța mediului pentru dezvoltarea localității 

o Promovarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice 

o Îmbunătățirea managementului deșeurilor 

o Măsuri privind protecția mediului – amenajări, limitarea accesului auto etc. 

o Protecția ariilor naturale protejate și a zonelor verzi  

o Îmbunătățirea managementului deșeurilor  

o Diminuarea riscurilor naturale  
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SCENARII DE DEZVOLTARE A STAŢIUNII SLĂNIC MOLDOVA 
 

În urma analizelor socio-economice şi a prognozelor 

principalilor indicatori, au fost elaborate o serie de 

scenarii de dezvoltare a stațiunii Slănic Moldova pe 

termen mediu şi lung. Aceste scenarii au fost evaluate în 

contextul tendințelor turistice naționale şi internaționale 

şi au fost testate în cadrul consultărilor publice. Au fost 

conturate următoarele scenarii:  

1. Stațiune de lux 

2. Stațiune de tratament 

3. Stațiune de agrement  

4. Dezvoltare integrată  

 

În urma analizării comparative a avantajelor şi 

dezavantajelor scenariilor identificate, inclusiv a 

impactului asupra comunității locale, s-a ales scenariul 

dezvoltării integrate. Acest scenariu prevede 

componentei balneare rolul de nucleu al dezvoltării 

turismului, în jurul şi datorită acestuia să fie dezvoltare o 

serie de tipuri de turism care să pună în valoare întreaga 

paletă de resurse locale, inclusiv cele umane.  
 

Astfel, conform scenariului dezvoltării integrate a 

turismului din Slănic Moldova, pe termen mediu şi lung va 

fi susținută dezvoltarea unui turism balnear modern 

împreună cu turismul de odihnă şi relaxare, turismul de 

agrement, turismul sportiv, turismul școlar, agroturismul 

(în Cerdac şi Cireșoaia), precum şi tipurile de turism de 

nișă (sporturi extreme, turism corporate) etc.  
 

Grupurile țintă generale cărora li se va adresa oferta 

turistică a stațiunii includ persoanele care vin la 

tratament, familiile care vin în stațiune pentru odihnă şi 

relaxare (chiar şi odihnă activă), tinerii care preferă 

facilitățile de distracție şi  agrement, amatorii de sporturi 

de iarnă (schi, patinaj), elevii (trasee tematice, 

valorificând istoria zonei), studenții (prin dezvoltarea de 

parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru 

repartizarea taberelor de iarnă / vară), sportivii care vin în 

stațiune pentru stagiile de antrenament şi pentru 

competiții, dar și grupurile-nișă (colecționari, amatori de 

jocuri de noroc, companii) etc. 
 

Pe termen mediu şi lung, turismul din Slănic Moldova va 

trebui să transmită turiștilor anumite mesaje care să  

definească oferta destinației turistice (contribuind la 

brandul turistic).  
 

În primul rând, având în vedere resursele naturale de care 

dispune orașul Slănic Moldova şi stadiul actual de 

dezvoltare a stațiunii, destinația turistică Slănic Moldova 

trebuie percepută ca un loc ideal pentru odihnă şi relaxare, 

turiștii beneficiind de calitățile excepționale ale apelor 

minerale, prospețimea şi puritatea aerului, liniștea 

stațiunii, sau de peisajele minunate.  
 

În ultimii ani s-a dezvoltat infrastructura de agrement şi de 

sporturi de iarnă (pârtia de schi – finalizată în 2014), 

contribuind la transmiterea unui noi mesaj către turiști: 

distracție în orice sezon. Se intenționează continuarea 

investițiilor în această direcție, cu scopul animării stațiunii 

Slănic Moldova și atragerii un segment mai tânăr de 

populație, dar şi unul care cheltuiește mai mult pentru 

serviciile turistice. Astfel, va crește cererea pentru 

serviciile hoteliere, serviciile de alimentație, parcare etc. 

Atractivitatea generală a stațiunii va crește iar 

sezonalitatea din activitatea turistică va dispărea. 
 

Elementul definitoriu pentru orice tip de serviciu turistic şi 

pentru orice grup țintă este abordat va trebui să fie 

calitatea. Experiența statelor dezvoltate, în general, şi a 

stațiunilor balneoturistice din aceste țări, în special, a 

arătat că dezvoltarea sustenabilă a activităților turistice 

de profil nu poate fi asigurată decât prin calitatea 

serviciilor şi prin promovarea permanentă a acesteia.  
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SECTOR 1. DEZVOLTARE URBANĂ  
 

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Elaborarea de strategii de dezvoltare urbană;  

 Realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi; 

 Realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;  

 Actualizare Plan Urbanistic General (PUG);  

 Amenajarea spațiilor verzi urbane și a zonelor de 

promenadă (esplanade, trepte etc.); 

 Amenajarea de parcări pentru sectorul rezidențial pe tot 

cuprinsul orașului; 

 Amenajarea de parcări pentru spațiile publice ale orașului;  

 Amenajarea de parcări private ale unităților de primire 

turistică;  

 Amenajarea unei parcări etajate cu 3 niveluri în zona 

centrală a orașului; 

 Stabilirea și implementarea unei modalități de taxare a 

locurilor de parcare;  

 Construire și reabilitare poduri și punți pietonale; 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-

2020, AP 3 - Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon; 

AP 5 – Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural și AP 6 – 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională; 

o Programul Național de Dezvoltare 

Locală; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova  

o Mediul de afaceri local 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  
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M 1.2. Modernizarea zonelor rezidențiale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020  Dezvoltarea de parteneriate între Primărie și 

asociațiile de proprietari pentru modernizarea 

clădirilor rezidențiale, racordarea la utilități; 

 Creșterea eficienței energetice a clădirilor 

rezidențiale; 

 Extinderea rețelelor de utilități (apă și canalizare); 

 Amenajarea de noi spații de joacă destinate 

copiilor;  

 Reabilitarea trotuarelor și a căilor de acces;  

 Construirea de blocuri noi pentru creșterea 

capacității de locuire;  

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 3 

– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon; 

o Programul Național de Dezvoltare Locală; 

o Programul național de reabilitare termică a 

blocurilor de locuințe 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

o Asociații de proprietari și/sau locatari 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Investiții private 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

 

 

M 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020  Îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii publice 

sportive (punerea în funcțiune a bazinului de înot, 

terenuri de sport, sală de sport etc.); 

 Construirea de noi spații de joacă pentru copii; 

 Amenajarea unor spații de agrement pe timp de vară;  

 Înființarea unei baze sportive deschise (teren fotbal, 

tenis etc.); 

 Amenajarea de noi facilități de agrement pentru 

extinderea utilizării instalației de telescaun și în afara 

sezonului rece (ex.: circuit de Racing, bob pe șină etc.) 

 Crearea de piste destinate bicicliștilor.  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile; 

o Programul Național de Dezvoltare Locală; 

o Programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local. 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova 
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Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova prin valorificarea potențialului natural și cultural 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

o P3. Stoparea migrației tinerilor – Creșterea atractivității orașului pentru tineri  

 

 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Registru Local al Spațiilor Verzi realizat: 1; 

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă realizat: 1;  

- Plan Urbanistic General (PUG) actualizat: 1;  

- Număr de locuri de parcare amenajate: 1500;  

- Lungimea pistelor pentru biciclete şi role: 3 km; 

- Grad de modernizare a aleilor şi trotuarelor: 60%; 
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SECTOR 2. DEMOGRAFIE ȘI FORŢĂ DE MUNCĂ 
 

M 2.1. Acordarea de facilități pentru stoparea fenomenului migratoriu și stimularea ocupării pe 

piața muncii  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi 

Inspectoratul Școlar Județean în vederea elaborării unor strategii 

comune şi eficiente în domeniul tinerilor și formării profesionale;  

 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în oraș și 

creează locuri de muncă cu scopul stopării fenomenului migratoriu; 

 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din oraș în vederea 

susținerii unor servicii sociale destinate altor categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, persoane cu dizabilități); 

 Sprijinirea măsurilor de reconversie profesională;  

 Accesarea proiectelor de formare și certificare a grupurilor vulnerabile 

(șomeri de lungă durată etc.) 

 Creșterea gradului de calificare aplicată a tinerilor pentru a lucra în 

domeniile specifice zonei;  

 Crearea unui centru de formare în domeniul balnear; 

Surse de finanțare posibile: 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic 

Moldova  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

o P3. Stoparea migrației tinerilor – Creșterea atractivității orașului pentru tineri 

 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Centre de formare în domeniul balnear: 1; 

- Cursuri de formare profesională în rândul grupurilor vulnerabile: 2;  
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SECTOR 3. ECONOMIE  
 

 

M 3.1. Valorificarea resurselor locale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea 

antreprenoriatului prin valorificarea resurselor locale; 

 Obținerea de permis de exploatare temporară a pietrei 

și licență de exploatare a apelor minerale;  

 Stimularea formelor asociative pentru susținerea 

pietrarilor și lemnarilor din zonă;  

 Măsuri de stimulare a dezvoltării infrastructurii de 

prelucrare a pietrei și a lemnului; 

 Susținerea formelor de educație de tip profesional (în 

funcție de specificul local – turism, HORECA, 

electricitate etc.);  

 Campanii de promovare a agro-turismului ca 

oportunitate de dezvoltare a economiei locale;  

 Clarificarea problemelor privitoare la locurile de 

pășunat (islaz) și fânețe;  

 Construirea unei piețe agro-alimentare în Cireșoaia / 

Cerdac;  

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, 

AP2 – Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Camera de Comerț și Industrie Bacău; 

o OTIMMC;  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

o P3. Stoparea migrației tinerilor – Creșterea atractivității orașului pentru tineri 
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M 3.2. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului și creșterea atractivității pentru investitori 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Evaluarea oportunităților oferite de municipiu pentru 

investitori; 

 Inventarierea terenurilor și spațiilor disponibile și 

pretabile pentru investiții; 

 Crearea structurilor de sprijin a afacerilor; 

 Facilități de incubare oferite IMM-urilor locale;  

 Crearea de facilități fiscale pentru investitori; 

 Programe de informare și conștientizare a avantajelor 

inovației pentru dezvoltarea afacerilor;  

 Diversificarea activităților economice din orașul Slănic 

Moldova;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, 

AP 2 – Îmbunătățirea competitivității IMM; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Camera de Comerț și Industrie Bacău 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

o P3. Stoparea migrației tinerilor – Creșterea atractivității orașului pentru tineri 

 

 

M 3.3. Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Crearea de facilități fiscale pentru mediul de 

afaceri; 

 Corelarea cererii de forță de muncă și oferta 

educațională; 

 Consultarea periodică a mediului de afaceri; 

 Facilitarea parteneriatelor de tip public-privat.  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 2 – 

Îmbunătățirea competitivității IMM; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Mediul de afaceri local.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

o P3. Stoparea migrației tinerilor – Creșterea atractivității orașului pentru tineri 
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ŢINTE CHEIE: 

- Centre de afaceri cu funcții de incubare: 1; 

- Unități agroturistice funcționale: 5; 

- Societăți comerciale cu participare străină la capital: 5; 

- Consultări anuale ale mediului de afaceri local: 2; 

- Campanii de informare pentru mediul antreprenorial: 5; 

- Forme asociative de susținere a pietrarilor și lemnarilor înființate: 2;  

- Piețe agroalimentare construite: 1;  
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SECTOR 4. TURISM  
 

M 4.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii turistice existente și a celei de acces către 

principalele obiective 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii (inclusiv utilități) 

din stațiune;  

 Reabilitarea și modernizarea căilor de acces spre obiectivele 

turistice; 

 Amenajarea de căi de acces pentru persoanele cu dizabilități; 

 Montarea de panouri de informare și orientare către principalele 

atracții turistice; 

 Încurajarea investitorilor în organizarea unor activități atractive 

pentru tineri (cluburi de noapte, terase etc.); 

 Facilitarea dezvoltării unor terase în Zona Parcului Central pentru 

turiști;  

 Înființarea unui Punct Salvamont – în dreptul barajului; 

 Furnizarea de servicii de mentenanță a stațiunii (bazate pe personal 

calificat – amenajare peisagistică, electricieni etc.); 

 Îmbunătățirea sistemului de semnalizare și presemnalizare turistică;  

 Realizarea drumurilor adiacente drumului principal, în zonele unde 

există deja dezvoltată activitatea turistică/Realizarea iluminatului 

stradal în aceste zone;  

 Servicii de mentenanță stațiune / suport pentru activitățile stațiunii 

(cu scopul amenajării, electricieni, salubritate etc.);  

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional 

Regional 2014-2020 -  AP 7 – 

Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului  

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

o Investiții private.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Mediul de afaceri local.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova prin valorificarea potențialului natural și cultural 
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M 4.2 Diversificarea ofertei turistice existente  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea și diversificarea turismului (atragerea turiștilor 

pentru a petrece mai mult timp în stațiune);  

 Dezvoltarea de facilități de servicii pentru turiști: spectacole 

de vară, activități sportive;  

 Dezvoltarea de programe etnografice și istorice pentru 

atragerea turiștilor; 

 Crearea de noi spații destinate tinerilor (turism sportiv) în 

zona Camping; 

 Dezvoltarea turismului de agrement și a agroturismului;  

 Încurajarea structurilor turistice cu profil agroturistic în 

Cireșoaia și Cerdac; 

 Amenajarea spațiilor destinate expoziției de fotografii;  

 Amenajarea turistică a zonei izvoarelor;  

 Amenajare de obiective turistice noi (Aqualand, Parc acvatic, 

parc aventura, tabere școlare);  

 Amenajarea traseelor turistice montane în scopul creșterii 

atractivității pentru turismul montan (ex. traseu „300 de 

scări”, traseu spre mina de uraniu etc. );   

 Realizarea unui traseu turistic la „Masa Reginei” pentru mers 

pe jos / ATV-uri / mașini de teren;  

 Amenajarea locației istorice „Masa reginei” 

 Amenajare Lac-Baraj pentru agrement – bărci etc.  

 Amenajarea unei zone pentru artizanat - La Cascadă;  

 Susținerea realizării unui complex turistic de relaxare și 

odihnă;  

 Valorificarea potențialului turistic istoric – vestigii război;  

 Facilități pentru întreprinzătorii locali – terenuri golf etc.;   

 Acțiuni de profesionalizare a industriei ospitaliere din zonă 

(managementul serviciilor hoteliere etc.);  

 Dezvoltarea unui parc de distracții; 

 Construcție telecabină;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 

2014-2020 -  AP 7 – Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului  

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

o Investiții private.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Mediul de afaceri local. 
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 Construcția unui complex de agrement turistic de relaxare și 

sportiv în orașul Slănic Moldova; 

 ”Green Ciclo Tour” – dezvoltarea infrastructurii de cicloturism 

în zona balneo Târgu Ocna – Slănic Moldova – Poiana Sărată; 

 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova prin valorificarea potențialului natural și cultural 

 

 

M 4.3. Revitalizarea brandului turistic local și îmbunătățirea serviciilor de informare și 

promovare turistică 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea și promovarea orașului Slănic Moldova ca locație 

turistică de interes național; 

 Înființarea unui Centru de Informare și Orientare Turistică Slănic 

Moldova și dotarea acestuia; 

 Desfășurarea de campanii de promovare turistică, cu accent pe 

principalele obiective; 

 Promovarea stațiunii în mediul virtual și mass-media;   

 Promovarea posibilităților oferite de Stațiunea Slănic Moldova 

privind spațiile de agrement, distracții pentru turiști;  

 Includerea obiectivelor de interes într-un circuit turistic; 

 Informarea cetățenilor orașului asupra potențialului local 

existent; 

 Realizarea unui punct de informare turistică: varianta 1 – Piață; 

varianta 2 – lângă stația de autobuz la sala de sport;  

 CONCURS: idei pentru creșterea vizibilității Slănicului 

(elemente de identitate vizuală, atracție turistică);  

 Desfășurarea unor campanii de creare a identității zonei 

(branding) și de promovare în sprijinul sectorului turistic;  

 Încurajarea creării de asociații și structuri asociative pentru 

stimularea turismului (parteneriat cu CNIPT);  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 

2014-2020 -  AP 7 – Diversificarea 

economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului  

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Instituțiile de cultură.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova prin valorificarea potențialului natural și cultural 
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M 4.4. Stimularea industriei turismului balnear 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Modernizarea infrastructurii de captare a izvoarelor de ape 

minerale; 

 Naționalizare izvoare – campanie cu scopul reintrării în 

administrația UAT;  

 Achiziționare teren izvoare prin donații din partea agenților 

economici;  

 Elaborarea de studii privind calitatea apelor minerale; 

 Dezvoltarea unui cluster în turismul balnear la Slănic Moldova 

(proiect integrat); 

 Dezvoltarea unităților turistice de SPA & Wellness; 

 Amenajarea unui centru de conferințe pentru dezvoltarea 

turismului de business (sesiuni training, team building, conferințe). 

 Investiții în domeniul balnear – baze de tratament;  

 Crearea unui sistem de „protecție severă” a izvoarelor;  

 Amenajarea izvorului de apă sărată STROIU;  

 Amenajarea infrastructurii balneare din stațiunea Slănic-Moldova;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional 

Regional 2014-2020 -  AP 7 – 

Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea 

durabilă a turismului  

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic 

Moldova; 

o Instituțiile de cultură.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P1. Dezvoltarea stațiunii Slănic Moldova prin valorificarea potențialului natural și cultural 

 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Centru Național de Informare și Promovare Turistică: 1; 

- Campanii naționale de promovare turistică a stațiunii Slănic Moldova: 2; 

- Complex de agrement turistic de relaxare și sportiv amenajat: 1; 

- Trasee turistice montane amenajate: 3;  
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SECTOR 5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE  
 

 

 

M 5.1. Dezvoltarea accesibilității în orașul Slănic Moldova  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Amenajarea infrastructurii rutiere și pietonale 

locale; 

 Crearea și modernizarea aleilor pietonale;  

 Îmbunătățirea sistemului de indicatoare rutiere 

din care să rezulte o semnalizare mai bună a 

căilor rutiere ale orașului;  

 Instalarea de panouri de informare cu afișaj 

electronic;  

 Legarea stațiunii cu drumul european prin Oituz 

/ Realizare drum legătură DN12B – E574;  

 Inventarierea situației cadastrale a străzilor și 

verificarea accesibilității ISU;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 6 – 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională; 

o Programul Operațional Infrastructură Mare, AP 2 – 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, 

de calitate, durabil și eficient; 

o Programul Național de Dezvoltare Locală; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

o Bugetul județean.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (CNAIR); 

o Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Bacău.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  
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M 5.2. Dezvoltarea serviciului de transport public în orașul Slănic Moldova 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Implementarea unui sistem de 

transport local;   

 Achiziția de autovehicule pentru 

transportul public; 

 Amenajarea stațiilor pentru 

mijloacele de transport public; 

 Realizarea unei parcări de autobuze 

/ microbuze lângă Hotel Perla; 

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 4 – Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile și AP 6 – Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională; 

o Programul Național de Dezvoltare Locală; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Mediul de afaceri.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

 

 

M 5.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Elaborarea de studii pentru identificarea problemelor tehnice și 

a costurilor în ceea ce privește modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare;  

 Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă 

potabilă; 

 Realizarea unui sistem transparent de control al consumului de 

apă potabilă realizat; 

 Reabilitarea și extinderea rețelei de apă uzată; 

 Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

 Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public; 

 Studiu de evaluare a performanței sistemului local de furnizare 

a serviciilor publice;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional 

Infrastructură Mare, AP 3 – 

Dezvoltarea infrastructurii de 

mediu în condiții de management 

eficient al resurselor; 

o Programul Național de Dezvoltare 

Locală; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 
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o Consiliul Local Slănic Moldova  

o Operatorul de apă/apă uzată  

 Realizarea unui sistem integrat de apă potabilă și uzată în Slănic 

Moldova, în special în zonele de camping - Cascada și Cireșoaia 

și Cerdac;  

 Reabilitarea și modernizarea stației de epurare existente și 

realizarea unei noi stații de epurare care să deservească 

cartierele Cireșoaia și Cerdac;  

 Reabilitarea filtrelor de apă potabilă;  

 Finalizarea taluzului malurilor albiei apei Slănicului (în zonele 

nefinalizate), cât și regularizarea albiei;  

 Amenajarea cursurilor de apă prin rigole – drenarea apei de pe 

drumuri, care ajunge în albia râului – ajunge în stația de pompare 

și afectează calitatea apei;  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  

 

 

M 5.4. Îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea unui sistem de supraveghere video a orașului, în 

vederea creșterii siguranței publice; 

 Impunerea unor restricții de limitare a vitezei;  

 Dotarea serviciului public de poliție cu echipamente și 

infrastructura specifică; 

 Crearea unui Centru pentru siguranța cetățeanului ISU;  

 Dispecerat monitorizare și siguranță a cetățeanului (cu scopul 

prevenirii și monitorizării) 

 Extinderea rețelei de hidranți pe întregul teritoriu al orașului 

Slănic Moldova, inclusiv în Cireșoaia și Cerdac;  

 Realizarea de campanii de informare cu privire la siguranța 

cetățeanului (ex.: campanie de conștientizare a pericolelor la 

care se expune comunitatea locală prin blocarea drumurilor și 

căilor de acces - parteneriat ISU, SVSU, UAT Slănic Moldova); 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 

2014-2020, AP 4 – Sprijinirea 

dezvoltării urbane durabile;   

o Programul Național de 

Dezvoltare Locală; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Poliția orașului Slănic Moldova.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  
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ŢINTE CHEIE: 

- Grad de modernizare a străzilor orășenești: 98%; 

- Sistem de transport local implementat: 1; 

- Autovehicule moderne pentru transport public: 4; 

- Stații de epurare modernizate/ construite: 2; 

- Gradul de disponibilitate a sistemului de apă/apă uzată: 80%; 

- Gradul de acoperire cu rețea de iluminat public: 80%; 

- Sistem de supraveghere video: 1;  
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SECTOR 6. EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ  
 

M 6.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Reabilitarea și modernizarea spațiilor de învățământ; 

 Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ; 

 Dotarea unităților școlare și bunuri și echipamente specifice; 

 Construirea de noi corpuri de clădire aferente unităților 

educaționale; 

 Construirea, modernizarea terenurilor, sălilor de sport 

școlare; 

 Reabilitare/modernizare teren sport Școala nr. 2 Cireșoaia 

(proiect aprobat faza achiziții publice Pth+DDE) 2014;  

 Înființarea unui centru after-school; 

 Dotarea unităților cu sisteme de alarmă și sisteme de 

supraveghere video; 

 Schimbarea instalațiilor electrice și modernizarea celor de 

utilități; 

 Realizarea unui proiect educațional „Școala părinților”;   

 Înființarea unor tabere școlare;  

 Realizarea de activități de prevenire a abandonului școlar;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014 – 

2020, AP 10 – Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale;  

o Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020, AP 6 – Educație și 

competențe;  

o Programul Național de Dezvoltare 

Locală; 

o Buget local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Unitățile de învățământ; 

o Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice. 

 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

o P3. Stoparea migrației tinerilor – Creșterea atractivității orașului pentru tineri  
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M 6.2 Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al orașului 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Diversificarea ofertei culturale de petrecere a 

timpului liber (construire cinematograf, 

teatru); 

 Înființarea unei biblioteci publice / Centru de 

Documentare și Informare în cartierul 

Cireșoaia, cu acces gratuit la cărți și internet;  

 Realizarea unui Muzeu de Eco-artă;  

 Înființarea Centrului Socio-Cultural Cerdac;  

 Program cultural multianual; 

 Evenimente culturale cu impact național; 

 Realizarea de evenimente culturale (inclusiv în 

extrasezon).  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014 – 2020; AP 5: 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural; 

o Programul Național de Dezvoltare Locală; 

o Administrația Fondului Cultural Național;  

o Programul Europa Creativă 2014 – 2020;  

o Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Instituțiile culturale; 

o Inspectoratul Școlar Bacău 

o Administratorii obiectelor de patrimoniu; 

o Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Național Bacău  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  

 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Terenuri şi săli de sport nou înființate: 2; 

- Centru de formare în turism balnear: 1; 

- Centre after-school: 1; 

- Centre socio-culturale înființate în localitățile Cerdac şi Cireșoaia: 1; 

- Evenimente culturale organizate la nivel locale: 5; 
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SECTOR 7. SĂNĂTATE ȘI PROTECŢIE SOCIALĂ  
 

M 7.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare din oraș  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate specifice 

(dispensar, farmacii, cabinete medicale de 

specialitate);  

 Înființarea și dotarea unui centru socio - medical 

(Ambulanță locală + cameră de gardă);  

 Înființarea unui dispensar care să deservească 

orașul Slănic Moldova;  

 Dezvoltarea de servicii de îngrijire la domiciliu 

(centru de îngrijire la domiciliu);  

 înființarea micro stației SMURD cu pompieri 

militari;  

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014 – 2020; AP 

8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 

sociale; 

o Programul Național de Dezvoltare Locală; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău; 

o Mediul de afaceri local. 

 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  

 

 

 

M 7.2. Diversificarea infrastructurii sociale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea de centre comunitare integrate: 

 Înființarea unui centru de zi pentru copii, tineri 

și adulți aflați în dificultate; 

 Înființarea unui centru social cu destinație 

multifuncțională (Cerdac);  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-2020, AP 

8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și 

sociale; 
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o Programul Operațional Capital Uman 2014 – 

2020, AP 4 – Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

o Investiții private.  

 

 Înființarea unui Centru de consiliere și 

informare;  

 Înființarea unui Club al seniorilor – deoarece 

există multe apartamente libere/imobile; 

 Înființarea unui centru de îngrijire permanentă 

pentru bătrânii rămași singuri;  

 Îngrijire persoane vârstnice la domiciliu;  

 Alte tipuri de investiții: cămine private de 

bătrâni (acordarea de facilități pentru potențialii 

investitori);  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o DGASPC Bacău; 

o Asociații și fundații; 

o Mediul de afaceri local. 

 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale  

 

M 7.3. Creșterea calității serviciilor sociale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Diversificarea acțiunilor prestate de serviciul de îngrijire 

și asistență socială la domiciliu; 

 Realizarea de activități de prevenire a abandonului 

școlar; 

 Integrarea socială și profesională a categoriilor 

defavorizate din orașul Slănic Moldova; 

 Sprijinirea activității asociațiilor și fundațiilor din 

domeniul social; 

 Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în dificultate 

(servicii îngrijire, locuințe protejate);  

 Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități;  

 Formare profesională a personalului din cadrul SPAS 

(Serviciul Public de Asistență Socială);  

 Protocol de colaborare cu asistența socială + unitățile de 

învățământ = comisie care să semnaleze către UAT 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea 

infrastructurii de sănătate și sociale și 

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale; 

o Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020, Axa prioritară 4 – 

Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 
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o DGASPC Bacău; 

o Unitățile de învățământ; 

o Asociații și fundații; 

o Mediul de afaceri local. 

 

abaterile copiilor (cauze abandon școlar – măsuri de 

prevenire și rezolvare cazuri speciale);  

 Realizarea de activități preventive – abandon școlar 

ridicat, furt material lemnos, loviri, violențe, familii 

plecate, copii lăsați în grija bătrânilor, de către Poliția 

națională + locală; 

 Realizarea de campanii de educație cu privire la igienă și 

salubritate;  

 Elaborarea unei strategii de management a serviciilor 

sociale pe plan local;  

 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din oraș în 

vederea susținerii unor servicii sociale destinate altor 

categorii de beneficiari (persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilități);  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Centru socio-medical: 1; 

- Centru social cu destinație multifuncțională: 1;  

- Proiecte ale societății civile sprijinite: 10; 

- Activități anuale de consultare a opiniei publice: 2; 

- Număr ONG-uri locale nou-înființate: 2; 
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SECTOR 8. PROTECŢIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI  
 

 

M 8.1. Protecția ariilor naturale și a zonelor verzi 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Educarea și conștientizarea populației cu privire la protecția 

mediului;  

 Reglementare activități de protecție a mediului la nivel local;  

 Acțiuni pentru stoparea defrișării masive a pădurilor;  

 Realizarea de acțiuni de împădurire; 

 Gestionarea fondului forestier: 4 entități administratori de 

fonduri de pădure;  

 Realizarea unei rezervații naturale care să includă cei 4 

administratori de fond forestier, cu scopul stopării 

defrișărilor ilegale din zonă;  

 Realizarea unui parteneriat între UAT, administrațiile 

Fondului Forestier, unitățile de învățământ și Poliția cu 

scopul realizării de campanii de ecologizare;  

 Elaborarea unui sistem de verificare a exploatării resurselor 

din lemn în ceea ce privește respectarea regulamentelor în 

vigoare – cu avize de la instituțiile abilitate (colaborare UAT 

+ Jandarmeria montană + Administratorii pădurii);   

 Reglementarea transportului materialului lemnos în funcție 

de oraș și tonaj – restricții mașini cu tonaj foarte mare 

(restricționare a transportului în anumite intervale orare) – 

liniște pentru turiști;  

 Stabilirea unei taxe de peiaj pentru utilizarea drumului 

forestier de către operatorii economici;  

 Impunerea unei taxe speciale pentru transportul de material 

lemnos prin orașul Slănic Moldova;  

 Realizarea unei colaborări cu jandarmeria montană și 

administratorii fondului forestier în ceea ce privește 

elaborarea unui sistem de verificare organizat a 

transportului materialului lemnos prin albia râului;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Regional, AP 5 - 

Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural; 

o Programul Operațional Infrastructură 

Mare 2014 – 2020, AP 5 – Protejarea și 

conservarea biodiversității, 

decontaminarea siturilor poluate 

istoric și monitorizarea calității aerului;  

o Fonduri guvernamentale;  

o Buget local;  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Agenția pentru Protecția Mediului 

Bacău; 

o Direcția Silvică Bacău; 
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 Exploatări cu respectarea regulamentelor în vigoare – cu 

avize de la instituțiile abilitate;  

 Parteneriat UAT, ADM Fondului Forestier, Unități 

învățământ + Poliție = campanii ecologizare;  

 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P4. Protejarea mediului natural  

 

 

M 8.2. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă; 

 Schimbarea sistemului de iluminat cu un sistem 

bazat pe energie solară; 

 Realizarea unui sistem de transformare a energiei 

solare în energie electrică necesară pentru 

consumul propriu al orașului Slănic Moldova; 

 Utilizarea energiei eoliene, a celei verzi și a 

biogazului în orașul Slănic Moldova;  

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 

2020, AP 7 – Economie sigură și curată pentru o 

economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;  

o Programul Operațional Regional 2014 – 2020, AP 3 

– Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de carbon; 

o Fonduri guvernamentale;  

o Buget local;  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Mediul de afaceri; 

o Agenția pentru Protecția Mediului Bacău; 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P4. Protejarea mediului natural  
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M 8.3. Îmbunătățirea managementului deșeurilor 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Gestionarea eficientă a deșeurilor menajere în 

orașul Slănic Moldova; 

 Implementarea sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor; 

 Realizarea de acțiuni de ecologizare și prevenire 

a depozitării necontrolate a deșeurilor menajere 

(Parteneriat UAT, ADM Fondului Forestier, 

Unități învățământ + Poliție);  

 Înființarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor;  

 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014 – 2020, AP 3 – Dezvoltarea infrastructurii 

de mediu în condiții de management eficiente al 

resurselor;  

o Fonduri guvernamentale;  

o Buget local.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Agenția pentru Protecția Mediului Bacău 

o Societatea care se ocupă cu serviciile de 

salubritate;  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P4. Protejarea mediului natural  

 

 

 

M 8.4. Diminuarea riscurilor naturale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Amenajarea hidroenergetică a râului Slănic;  

 Refacerea amenajărilor tehnice pentru cursurile de apă 

(regularizarea cursurilor de apă) din orașul Slănic Moldova;  

 Amenajarea, îndiguirea și decolmatarea cursurilor de apă din 

Slănic Moldova, ale afluenților și torenților tributari acestora 

în scopul prevenirii și combaterii efectelor negative ale 

schimbărilor climatice;  

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014 – 2020, 

AP 3 – Dezvoltarea infrastructurii 

de mediu în condiții de 

management eficiente al 

resurselor;  
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o Fonduri guvernamentale;  

o Buget local.  

 

 Protecție împotriva inundațiilor - decolmatare, reamenajare 

pâraie;  

 Amenajări unor perdele forestiere cu rol de protecție 

împotriva alunecărilor de teren, a înzăpezirii; 

 Realizarea hărților de hazard și risc la inundații/alunecări de 

teren etc.  

 Dezvoltarea capacității şi calității serviciilor de urgență prin 

dezvoltarea infrastructurii și a sistemului de pregătire a 

personalului ce încadrează serviciile de urgență profesioniste 

şi voluntare; 

 Lucrări de îmbunătățiri funciare;  

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Consiliul Județean Bacău; 

o Agenția pentru Protecția Mediului 

Bacău 

 

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P4. Protejarea mediului natural  

 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Campanii de informare, educare, conștientizare: 5; 

- Fabrică de reciclare a deșeurilor: 1; 

- Sistem de colectare selectivă a deșeurilor: 1; 

- Consum energie verde din total consum public: 100%; 
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SECTOR 9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ  
 

M 9.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură 

servicii publice; 

 Dotarea cu echipamente a birourilor Primăriei; 

 Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației 

publice, dotarea cu echipamente și mobilier a 

birourilor; 

 Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură 

servicii publice; 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020, AP 1 – Administrație publică și sistem 

judiciar eficiente și AP 2 – Administrație publică și 

sistem judiciar accesibile și transparente; 

o Fonduri guvernamentale; 

o Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Serviciile/ instituțiile publice.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

 

M 9.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și 

instituțiilor descentralizate 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea de metodologii și proceduri de lucru 

(baze de date, comunicare între instituții etc.);  

 Organizarea de cursuri în domeniul planificării 

strategice, cu accent pe corelarea politicilor 

publice cu managementul financiar; 

 Elaborarea și implementarea de mecanisme de 

implementare și monitorizare a politicilor publice 

printr-o abordare integrată: elaborare politică 

publică, instruire, îmbunătățire management 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020, AP 1 – Administrație publică și sistem 

judiciar eficiente și AP 2 – Administrație publică și 

sistem judiciar accesibile și transparente; 

o Fonduri guvernamentale;  

o Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 
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o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Mediul de afaceri local.  

resurse umane - mecanism de implementare și 

monitorizare; 

 Consultarea opiniei publice de către 

reprezentanții autorităților publice locale pentru 

evaluarea calității serviciilor publice și 

identificarea principalelor neajunsuri cu care se 

confruntă locuitorii  orașului;  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

 

M 9.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea unor servicii transparente de plată a 

taxelor și impozitelor; 

 Înființarea unui birou online pentru plata taxelor 

și impozitelor (ghișeu online); 

 Tratament și abordare unitară și echidistantă 

pentru toți agenții economici din stațiune; 

 Creșterea conștientizării populației cu privire la 

drepturile și obligațiile cetățenești. 

Surse de finanțare posibile: 

o Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014 – 2020, AP 1 – Administrație publică și sistem 

judiciar eficiente și AP 2 – Administrație publică și 

sistem judiciar accesibile și transparente; 

o Fonduri guvernamentale;  

o Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

o Consiliul Local Slănic Moldova; 

o Mediul de afaceri local.  

Încadrarea în prioritățile Strategiei: 

o P2. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunității locale 

 

ŢINTE CHEIE: 

- Plan de eficientizare a serviciilor publice (metodologie de lucru): 1; 

- Cursuri de instruire a funcționarilor publici: 1; 

- Birou on-line pentru plata taxelor și impozitelor: 1; 
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Legături Cross-sectoriale 
 

Legăturile care se creează între sectoarele planului de acțiuni prin interferența măsurilor este prezentată în tabelul 

de mai jos. Sunt indicate măsurile care, prin implementarea lor, contribuie la atingerea atât a obiectivelor sectorului 

din care fac parte, cât și a obiectivelor altui sector din planul de acțiune.  

 

SECTOR S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8.  S.9. 

S.1. Dezvoltare urbană M 2.1. M 3.1. 
M 4.1. 
M 4.2. 

M 5.1. 
M 5.2. 
M 5.3. 
M 5.4. 

M 6.1. 
M 6.2. 

M 7.1. 
M 7.2. 

M 8.1. 
M 8.2. 
M 8.3. 

M 9.1. 

S.2. 
Demografie și forță de 
muncă  

 
M 3.1. 
M 3.2. 
M 3.3.  

 

M 5.1. 
M 5.2. 
M 5.3. 
M 5.4. 

M 6.1. 
M 6.2. 

M 7.1. 
M 7.2. 
M 7.3. 

 M 9.2. 

S.3. Economie   

M 4.1. 
M 4.2. 
M 4.3. 
M 4.4. 

M 5.1. 
M 5.3. 

M 6.1.  M 8.2 M 9.2. 

S.4.  Turism    

M 5.1. 
M 5.2. 
M 5.3. 
M 5.4. 

M 6.2.  

M 8.1. 
M 8.2. 
M 8.3. 
M 8.4. 

M 9.2. 

S.5. 
Infrastructură și 
servicii publice 

      
M 8.2. 
M 8.3. 
M 8.4. 

M 9.3. 

S.6. Educație și cultură      
M 7.1. 
M 7.2. 
M 7.3. 

M 8.1. 
M 8.2. 
M 8.3. 

M 9.2. 

S.7. 
Sănătate și protecție 
socială  

      

M 8.1. 
M 8.2. 
M 8.3. 
M 8.4. 

M 9.2. 

S.8. 
Protecția și 
conservarea mediului  

       
M 9.1. 
M 9.2. 
M 9.3. 

S.9. 
Capacitate 
administrativă 
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LISTA MĂSURILOR PE SECTOARE DE DEZVOLTARE 
 

SECTOR 1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane  

M1.2. Modernizarea zonelor rezidențiale 

M1.3. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

 

SECTOR 2. DEMOGRAFIE ȘI FORŢĂ DE MUNCĂ 

M 2.1. Acordarea de facilități pentru stoparea fenomenului migratoriu și stimularea ocupării pe piața 

muncii 

 

SECTOR 3. ECONOMIE  

M 3.1. Valorificarea resurselor locale 

M 3.2. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului și creșterea atractivității pentru investitori 

M 3.3. Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 

 

SECTOR 4. TURISM 

M 4.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii turistice existente și a celei de acces către principalele 

obiective 

M 4.2 Diversificarea ofertei turistice existente 

M 4.3. Revitalizarea brandului turistic local și îmbunătățirea serviciilor de informare și promovare turistică 

M 4.4. Stimularea industriei turismului balnear 

 

SECTOR 5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE  

M 5.1. Dezvoltarea accesibilității în orașul Slănic Moldova 

M 5.2. Dezvoltarea serviciului de transport public în orașul Slănic Moldova 

M 5.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

M 5.4. Îmbunătățirea serviciilor de siguranță și ordine publică 

 

SECTOR 6. EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ 

M 6.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

M 6.2 Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al orașului 
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SECTOR 7. SĂNĂTATE ȘI PROTECŢIE SOCIALĂ 

M 7.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare din oraș 

M 7.2. Diversificarea infrastructurii sociale 

M 7.3. Creșterea calității serviciilor sociale 

 

SECTOR 8. PROTECŢIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI 

M 8.1. Protecția ariilor naturale și a zonelor verzi 

M 8.2. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice 

M 8.3. Îmbunătățirea managementului deșeurilor 

M 8.4. Diminuarea riscurilor naturale 

 

SECTOR 9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

M 9.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

M 9.2. Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și instituțiilor 

descentralizate 

M 9.3. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite  
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LISTA EXTINSĂ 

DE PROIECTE 
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Nr. 

crt. 
Sector Proiect 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 
  

1.  

D
E

Z
V

O
LT

A
R

E
 U

R
B

A
N

Ă
 

Realizarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă (PMUD) 

POR, AP 3; 

Bugetul local; 
2017-2020 M 1.1. 

2.  Realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi 

(RLSV) 
Bugetul local 2017-2020 M 1.1. 

3.  Actualizarea Planului Urbanistic General 

(PUG) 
Bugetul local 2017-2020 M 1.1. 

4.  

Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale 

POR, AP 3.1; 

PNDL; 

Programul 

național de 

reabilitare 

termică a 

blocurilor de 

locuințe; 

Bugetul local 

2017-2019 M 1.2. 

5.  

Amenajarea spațiilor verzi urbane și a zonelor 

de promenadă  

POR, AP 5; 

PNDL; bugetul 

local; fonduri 

guvernamentale 

2017-2020 M 1.3. 

6.  

Crearea de piste pentru bicicliști 

POR, AP 7; 

PNDL; bugetul 

local; fonduri 

guvernamentale 

2017-2020 M 1.3. 

7.  Realizarea a două noi locuri de joacă pentru 

copii 
PNDL 2017-2020 M 1.2. 

8.  Înființare bază sportivă multifuncțională 

(teren sportiv, sală de sport, bazin de înot) 

 

PNDL; Bugetul 

local 

 

2017-2020 M 1.3. 

9.  Amenajarea de noi facilități de agrement 

pentru extinderea utilizării instalației de 

telescaun și în afara sezonului rece (ex.: circuit 

de Racing, bob pe șină etc.) 

 

Bugetul local 

 
2017-2018 M 1.3. 
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10.  

D
E

M
O

G
R

A
FI

E
 Ș

I F
O

R
Ţ

Ă
 D

E
 

M
U

N
C

ÎĂ
 

Atragerea resurselor umane în orașul Slănic 

Moldova prin stimularea pieței forței de 

muncă și a calității vieții comunității locale 

 

POCU, AP 3;  

Bugetul Local 

 

2017-2020  M 2.1. 

11.  Creșterea gradului de calificare aplicată a 

tinerilor pentru a lucra în domeniile specifice 

zonei 

 

Bugetul Local 

 
2017-2020  M 2.1. 

12.  

Centru de formare în domeniul balnear 

POCU AP 6; 

Bugetul Local 

 

2017-2020 M 2.1. 

 

13.  

IN
FR

A
S

T
R

U
C

T
U

R
Ă

 Ș
I 

S
E

R
V

C
II

 P
U

B
LI

C
E

 

Amenajarea infrastructurii rutiere și pietonale 

locale 

PNDL; bugetul 

local 
2017-2020 M 5.1. 

14.  Conectarea stațiunii Slănic Moldova cu Oituz 

(realizare drum legătură DN12B – E574) 

PNDL; bugetul 

local 
2017-2020 M 5.1. 

15.  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

publice: alei, parcări, trotuare etc. 
POR, AP 5; PNDL 2017-2020 M 5.1. 

16.  

Reabilitare / extindere rețea stradală și 

dotarea cu indicatoare 

POR, AP 6; 

PNDL; bugetul 

local; fonduri 

guvernamentale 

2017-2020 M 5.1. 

17.  Construire și reabilitare poduri și punți 

pietonale și rutiere 
POR, AP 5; PNDL 2017-2020 M 5.1. 

18.  Proiectarea și execuția de noi locuri de 

parcare (parcare supraterană cu 3 etaje în 

zona centrală, și alte locuri de parcări 

rezidențiale) 

POR; bugetul 

local; fonduri 

guvernamentale 

2017-2020 M 5.1. 

19.  Extinderea și modernizarea infrastructurii de 

apă și apă uzată (în special în zonele de 

camping, Cireșoaia și Cerdac) + 

Retehnologizarea/modernizarea stației de 

epurare a apei existente 

POIM AP 3; 

POR, AP 5; 

PNDL 

2017-2020 M 5.3. 

20.  Construirea unei noi stații de epurare la 

Cireșoaia 
PNDL 2017-2020 M 5.3. 

21.  Extinderea rețelei de alimentare cu gaze 

naturale 
PNDL 2017-2020 M 5.3. 
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22.  Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat 

public, prin instalarea de corpuri de iluminat 

eficiente energetic 

POR; AP 3.1 2017-2020 M 5.3. 

23.  Implementarea unui sistem de transport în 

comun local (achiziția de mijloace de 

transport eficiente, amenajarea de 

stații/refugii, configurarea traseelor) 

POR; Bugetul 

local; fonduri 

guvernamentale 

2017-2020 M 5.2. 

24.  Realizarea unui sistem de supraveghere video 

a orașului, în vederea creșterii siguranței 

publice 

PNDL; POR 2017 - 2020 M 5.4. 

25.  Inventarierea situației cadastrale a străzilor și 

verificarea accesibilității ISU 
Bugetul local 2017 M 5.4. 

26.  Dotarea cu echipamente specifice a serviciului 

de salubritate (utilaje noi, euro containere, 

stație de sortare) 

Bugetul local 2017 - 2020 M 5.3. 

 

27.  

E
C

O
N

O
M

IE
 

Elaborarea unui plan strategic de atragere a 

investitorilor 
Bugetul local 2017-2020 M 3.2. 

28.  Proiect de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale și manageriale din domeniul 

turistic 

POCU, AP6; 

Bugetul local 
2017-2020 M 3.1. 

29.  Înființarea unui centru de afaceri pentru 

activități economice nepoluante, inclusiv a 

asociațiilor pentru producătorii locali  

POR AP 2;  

Bugetul local 
2017-2020 M 3.1. 

30.  Construirea unei piețe agro-alimentare în 

Cireșoaia / Cerdac 

PNDL; Bugetul 

local 
2017-2019  M 3.1. 

 

31.  

T
U

R
IS

M
 

Diversificarea economiei locale prin 

dezvoltarea potențialului turistic în stațiunea 

balneo - climaterică Slănic – Moldova  

POR, AP 7; 

Bugetul local 

 

2017 - 2020 M 4.3.  

32.  
Înființarea, amenajarea și dotarea Centrului 

Național de Informare și Promovare Turistică 

POR, AP 7; 

Bugetul local 

 

2017 - 2020 M 4.3.  

33.  Realizarea de campanii de promovare 

turistică și includerea obiectivelor într-un 

circuit turistic 

POR, AP 7; 2017-2020 M 4.3.  

34.  Amenajarea infrastructurii balneare din 

stațiunea Slănic-Moldova 

POR, AP 7;  

Bugetul local;  
2017-2020 M 4.4.  
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35.  Amenajarea de obiective turistice noi (Parc 

acvatic - Aqualand, parc aventura, Patinoar, 

tabere școlare) 

POR AP 7; 2017-2020  M 4.2.  

36.  Amenajarea traseelor montane în scopul 

creșterii atractivității pentru turismul montan 

POR 2014-2020 

Bugetul local 
2017-2018 M 4.2.  

37.  Naționalizarea izvoarelor minerale locale – 

campanie cu scopul reintrării izvoarelor în 

administrația UAT; 

Bugetul local 2017-2018 M 4.4.  

38.  
Construcție telecabină 

POR AP 7;  

Bugetul local  
2017-2018 M 4.2.  

39.  Construcția unui complex de agrement în 

orașul Slănic Moldova 

POR 2014-2020 

Bugetul local 
2015 - 2017 M 4.2.  

40.  ”Green Ciclo Tour” - dezvoltarea 

infrastructurii cicloturism în zona balneo 

Târgu Ocna - Slănic Moldova - Poiana Sărată. 

POR 2014-2020 

Bugetul de Stat 

Bugetul local 

2015 - 2017 M 4.2.  

 

41.  

E
D

U
C

A
Ţ

IE
 Ș

I C
U

LT
U

R
Ă

 

Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor 

școlare ale unităților de învățământ din orașul 

Slănic Moldova cu mobilier și echipamente / 

materiale didactice 

POR AP 10; 

Bugetul local 
2017-2020 M 6.1. 

42.  
Înființarea unui centru „after-school” 

POCU AP 6; 

Bugetul local 
2017-2020 M 6.1. 

43.  Reabilitare/modernizare teren sport Școala 

nr. 2 Cireșoaia 
PNDL 2017-2020 M 6.1. 

44.  Înființarea unei Biblioteci / Centru de 

Documentare și Informare și dotarea cu 

aparatură și mobilier la în Cireșoaia 

POR AP 10; 

Bugetul local 
2017-2020 M 6.2. 

45.  Realizarea unui proiect educațional „Școala 

părinților” 
Bugetul local 2017-2018 M 6.1. 

46.  Realizarea de activități de prevenire a 

abandonului școlar 

POCU AP 6; 

Bugetul local 
2017-2020 M 6.1. 

47.  Diversificarea ofertei culturale de petrecere a 

timpului liber (construire cinematograf, 

teatru); 

Bugetul local 2017-2020 M 6.2. 

48.  
Înființarea Centrului Socio-Cultural Cerdac 

PNDL; Bugetul 

Local 
2017-2020 M 6.2. 

49.  Înființarea unei tabere școlare  Bugetul local 2017 M 6.1. 

50.  
Reabilitarea clădirilor de patrimoniu 

POR, AP 5; 

Bugetul local 
2017-2020 M 6.2. 
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51.  
Realizarea unui Muzeu de Eco-artă 

PNDL; Bugetul 

local 
2017-2018 M 6.2. 

52.  Organizarea de evenimente culturale 

 
Bugetul local 2017-2020 M 6.2. 

 

53.  

S
Ă

N
Ă

T
A

T
E

 Ș
I 

S
E

R
V

IC
II

 S
O

C
IA

LE
 

Înființarea unui centru socio - medical 

(ambulanță + cameră de gardă) 

POR AP 8;  

Buget Local 
2017-2020 M 7.1.  

54.  Înființarea unui centru social cu destinație 

multifuncțională (Cerdac)  

POR, AP 8; 

Bugetul local 
2017-2020 M 7.2.  

55.  Înființarea unui centru de consiliere și 

informare 

POR, AP 8; 

bugetul local 
2017-2020 M 7.2.  

56.  înființarea micro stației SMURD cu pompieri 

militari 
Bugetul local 2017-2018 M 7.1.  

57.  Realizarea de campanii de educare privind 

regulile de igienă și salubritate 
Bugetul local 2017-2018 M 7.3.  

58.  Înființarea unui centru de zi cu servicii pentru 

persoane de toate vârstele 

POR, AP 8; 

Bugetul local 
2017-2020 M 7.2.  

59.  Servicii de formare profesională a 

personalului din cadrul SPAS 
Bugetul local 2017-2020 M 7.3.  

60.  Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în 

dificultate (servicii îngrijire, locuințe 

protejate) 

Buget local 2017-2020 M 7.3.  

 

61.  

M
E

D
IU

 

Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă 

POR, AP 3; 

bugetul local 
2017 M 8.2.  

62.  Realizarea de acțiuni de împădurire Bugetul local 2017 - 2020 M 8.1.  

63.  Implementarea sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor 

POIM AP3; 

bugetul local 
2017-2020 M 8.3.  

64.  Amenajarea, îndiguirea și decolmatarea 

cursurilor de apă din Slănic Moldova, în scopul 

prevenirii și combaterii efectelor negative ale 

schimbărilor climatice; 

Bugetul local 2017 - 2020 M 8.4.  

65.  Realizarea unui parteneriat între UAT, 

administrațiile Fondului Forestier, unitățile de 

învățământ și Poliția cu scopul realizării de 

campanii de ecologizare 

Bugetul local 2017-2020 M 8.1.  

66.  Educarea și conștientizarea populației cu 

privire la protecția mediului 

POIM AP 4; 

bugetul local 
2017 - 2020 M 8.1.  

67.  Amenajarea hidroenergetică a râului Slănic Bugetul local 2017 - 2020 M 8.4.  
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68.  Lucrări de îmbunătățiri funciare ale 

terenurilor degradate  
Bugetul local 2017-2020 M 8.4.  

69.  Realizarea unui sistem de transformare a 

energiei solare în energie electrică necesară 

pentru consumul propriu al orașului Slănic 

Moldova   

POR, AP 3; 

POIM, AP 7; 
2017-2020 M 8.2.  

70.  
Înființarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor 

Fonduri 

guvernamentale  
2017-2020 M 8.3.  

71.  

C
A

P
A

C
IT

A
T

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
Ă

 

Reabilitarea și modernizarea clădirii 

administrației publice, dotarea cu 

echipamente și mobilier a birourilor 

POR AP 3; 2017-2020 M 9.1. 

72.  Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură 

serviciile publice 

POCA; bugetul 

local 
2017-2020 M 9.1. 

73.  Realizarea unor servicii transparente de plată 

a taxelor și impozitelor / Înființarea unui birou 

online pentru plata taxelor și impozitelor 

(ghișeu online) 

POCA; bugetul 

local 
2017-2020 M 9.3. 

74.  Dezvoltarea unei metodologii și proceduri de 

lucru specifice pentru instituțiile publice (baze 

de date, comunicare între instituții etc.) 

Bugetul local 2017-2018 M 9.2. 

75.  Creșterea conștientizării populației cu privire 

la drepturile și obligațiile cetățenești. 
Bugetul local 2017-2018 M 9.3. 

 

 

 

Notă: Perioadele de implementare ale proiectelor depind de disponibilitatea surselor de finanțare şi de configurarea 
programelor de finanțare disponibile în actuala perioadă de programare. În acest context, proiectele propuse vor fi 
implementate în funcție de posibilitățile viitoare de finanțare, atât din fonduri nerambursabile europene dar şi din 
alte surse. Promovarea parteneriatelor de tip public-privat reprezintă o prioritate a administrației locale. De 
asemenea, corespunzător finanțărilor disponibile, se va urmări şi posibilitatea implementării etapizate a proiectelor 
din portofoliu.    
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PORTOFOLIUL 

DE PROIECTE 

PRIORITARE 
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1. Diversificarea economiei locale prin dezvoltarea potențialului turistic în stațiunea balneo - 

climaterică Slănic – Moldova 

Scopul proiectului  Diversificarea și îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor turistice, în scopul creșterii 

numărului turiștilor și a duratei sejurului acestora în Slănic Moldova.  

Obiective specifice  Diversificarea ofertei turistice și valorificarea resurselor naturale locale; 

 Prelungirea perioadei dintr-un an calendaristic în care zona prezintă interes pentru 

turiști; 

 Realizarea unei infrastructurii de turism capabile să asigure dezvoltarea integrată a 

orașului Slănic Moldova; 

Problemele abordate și 

soluția propusă  

Potențialul resurselor naturale ale stațiunii Slănic Moldova nu este valorificat corespunzător 

din cauza lipsei infrastructurii specifice şi a amenajării insuficiente a celei existente. Astfel, 

zona de captare a izvoarelor şi a gazelor mofetice necesită continuarea lucrărilor de 

modernizare, infrastructura de tratament balnear trebuie dezvoltată şi modernizată, 

infrastructura de agrement acvatic lipsește etc. În condițiile în care nu se rezolvă aceste 

neajunsuri ale, competitivitatea stațiunii va fi afectată semnificativ, fiind afectată 

dezvoltarea activității turistice din zonă şi chiar poziționarea stațiunii drept una dintre cele 

mai renumite destinații balneoclimaterice din țară. 

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova: 

Turiștii români și străini; 

Mediul de afaceri.  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Județean Bacău; 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Mediul de afaceri.  

Activități principale  

 

 Reabilitare străzilor de acces către facilitățile turistice; 

 Amenajare poduri și podețe din Stațiune; 

 Modernizare și amenajare Parc agrement;  

 Amenajare spații verzi, parcări, scări acces și dotarea cu mobilier urban; 

 Amenajare alei pietonale/piste bicicliști/trotuare; 

 Echipare tehnico-edilitară corespunzătoare (Zona Cascada, zona Camping); 

  Amenajare locuri de recreere/ puncte de observare/fotografiere;  

 Echipamente wi-fi în spațiile publice; 

 Amenajarea de piste de cicloturism;  

Surse de finanțare POR, AP 7; Bugetul local  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020  

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S4. TURISM 

M 4.3. Revitalizarea brandului turistic local și îmbunătățirea serviciilor de informare și 

promovare turistică  
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2. Naționalizarea izvoarelor minerale locale – campanie cu scopul reintrării izvoarelor în administrația 

UAT 

Scopul proiectului  Valorificarea resurselor naturale locale și oferirea de facilități pentru atragerea turiștilor.  

Obiective specifice  Modernizarea infrastructurii balneare din stațiunea Slănic Moldova 

 Îmbunătățirea accesului la obiectivele balneo-turistice din stațiunea Slănic Moldova 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Stațiunea Slănic Moldova este una dintre cele mai renumite stațiuni balneo-climaterice din 

România. principalul avantaj al stațiunii este conferit de calitățile terapeutice excepționale 

ale apelor mineralizate din stațiune. Infrastructura de captare a celor 21 de izvoare minerale 

din stațiune necesită intervenții pentru îmbunătățirea aspectului general al zonei de captare 

şi a condițiilor sanitare oferite turiștilor stațiunii. În prezent izvoarele minerale și terenurile 

aferente sunt în proprietate privată și nu sunt exploatate sustenabil. Pentru a putea 

valorifica în mod optim potențialul natural de care dispune orașul, se intenționează 

reintroducerea izvoarelor în domeniul public.   

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova: 

Turiștii români și străini.  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Mediul de afaceri.  

Activități principale  

 

 Campanie publică cu scopul reintrării izvoarelor în administrația publică; 

 Obținerea licenței de la ANRM pentru exploatarea izvoarelor; 

 Amenajarea integrată a izvoarelor minerale cu scopul oferirii de facilități pentru 

atragerea turiștilor;  

Surse de finanțare POR, AP 7; Bugetul local  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S4. TURISM 

M 4.4. Stimularea industriei turismului balnear  

 

 

3. Realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 

Scopul proiectului  Crearea unui sistem de transport urban durabil.  

Obiective specifice  Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii; 

 Îmbunătățirea siguranței şi securității; 

 Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; 

 Creşterea eficienței şi a eficacității costurilor pentru transportul de persoane şi 

mărfuri; 

 Creşterea atractivității şi a calității mediului urban.  
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Problemele abordate și 

soluția propusă 

În prezent, atât locuitorii, cât și turiștii utilizează mașinile proprii sau taxiurile în scopul 

deplasării pe raza orașului Slănic Moldova și a împrejurimilor, în oraș neexistând piste de 

biciclete. De asemenea, numărul de locuri de parcare, mai ales în sezonul estival, este 

insuficient pentru turiștii sosiți.  

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Turiștii ce ajung în stațiune; 

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova;  

Activități principale  

 

 Crearea de piste pentru bicicliști și a zonelor pietonale; 

 Realizarea campaniilor de încurajare a transportului nemotorizat;  

 Crearea de noi locuri de parcare  

Surse de finanțare POR, AP 3; Bugetul local  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane 

 

 

4. Realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi (RLSV) 

Scopul proiectului  Păstrarea evidenței spațiilor verzi de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale  

Obiective specifice  Protecția şi conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; 

 Menținerea şi dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, 

schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, 

protecției mediului şi asigurării calității vieții; 

 Regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției şi a calității spațiilor verzi; 

 Elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menținerea 

spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor; 

 Identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor 

acoperite cu vegetație;  

 Extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor 

verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Inventarierea spațiilor publice de pe domeniul privat și reactualizarea registrului ori de câte 

ori apar modificări este în obligația administrației publice locale, potrivit Legii nr. 24/2007 

privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților 

(republicată), actualizată prin Legea 47/2012. De asemenea, administrația publică locală 

urmărește amenajarea și extinderea spațiilor verzi, motiv pentru care este necesară 

realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi.  

Grupuri țintă  Cetățenii orașului Slănic Moldova;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova;  
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Activități principale  

 

 Inventarierea şi transpunerea pe planuri în format GIS a terenurilor definite ca spații 

verzi; 

 Constituirea unui sistem informațional specific, cuprinzând date și informații specifice 

privind speciile de arbori şi vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi şi 

cantitativi; 

 Elaborarea unei hărți digitale de tip GIS la nivel de localitate care să cuprindă: 

terenurile definite ca spații verzi, distribuția arborilor izolați si ocrotiți, terenurile 

degradate care ar putea fi transformate în spații verzi; 

 Exploatarea şi actualizarea informațiilor din harta digitală privind spațiile verzi, arborii 

izolați şi terenurile degradate în scopul gestionării eficiente a acestora; 

 Constituirea unei evidențe a tuturor documentelor emise de către autoritățile 

administrației publice locale, Direcția Protecției Mediului şi autoritățile din domeniul 

protecției mediului privind documentațiile de urbanism, certificatele de urbanism, 

autorizațiile de construire, avizele de tăiere, toaletare, control, contravenții, orice alt 

document care are efecte asupra stării spațiului verde etc. 

Surse de finanțare POR, AP 5, Bugetul local  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane 

 

 

5. Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG)  

Scopul proiectului  Constituirea unei dezvoltări armonioase a spațiului urban corelat cu elementele structurale, 

teritoriile locuibile, zonele economice și de agrement și a infrastructurii tehnice adecvate.   

Obiective specifice  Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al 

localității; 

 Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 

 Zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație şi cu 

dezvoltarea infrastructurii tehnico -edilitară; 

 Delimitarea zonelor afectate de servituți publice; 

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

 Precizarea condițiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate 

şi plantate; 

 Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 

măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi 

realizarea construcțiilor în aceste zone. 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Orașul Slănic Moldova a mai beneficiat de un PUG, dar care nu mai este de actualitate 

întrucât cuprinde reglementări pe termen scurt și trebuie actualizat la un interval de 5-10 
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ani. Necesitatea actualizării PUG-ului se înțelege și din faptul că reprezintă baza legală 

pentru realizarea programelor și a acțiunilor de dezvoltare. De asemenea, actualizarea PUG-

ului este o problemă a orașului menționată de respondenții la sondajul de opinie.  

Grupuri țintă  Cetățenii orașului Slănic Moldova;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova; 

Activități principale  

 

 Etapa de documentare şi elaborare a  studiilor de fundamentare;  

 Etapa  de elaborare a propunerilor de plan şi avizarea  PUG; 

 Etapa de elaborare a versiunii finale şi aprobarea PUG; 

 Monitorizarea implementării PUG. 

Surse de finanțare Bugetul local  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane  

 

 

6. Amenajarea infrastructurii rutiere și pietonale locale 

Scopul proiectului  Îmbunătățirea condițiilor de viață din orașul Slănic Moldova prin îmbunătățirea accesibilității 

localităților componente.  

Obiective specifice  Îmbunătățirea stării tehnice a drumurilor locale; 

 Creşterea siguranței rutiere; 

 Creşterea atractivității zonei pentru sprijinirea dezvoltării economice;  

 Reducerea timpului de deplasare rutieră; 

 Reducerea gradului de poluare de la nivel local; 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Drumurile locale din orașul Slănic Moldova care deservesc zonele rezidențiale sau zonele 

funcționale şi care fac legătura dintre acestea şi principala cale de comunicație rutieră din 

oraș (DN12B) nu sunt modernizate şi/sau se află într-o stare tehnică precară. Aceasta este 

una dintre cauzele care diminuează atractivitatea generală a localităților şi a zonei, în 

ansamblu, pentru locuire şi pentru dezvoltarea activităților economice. Îmbunătățirea 

infrastructurii din oraș va ameliora substanțial condițiile de trai ale localităților componente 

şi va stimula dezvoltarea activităților economice locale. 

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; Instituțiile publice; Mediul de afaceri local; Potențialii 

investitori; Turiștii stațiunii Slănic Moldova;  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Consiliul Județean Bacău;  

Activități principale  

 

 Lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii de drumuri;  

 Lucrări de reabilitare a rețelelor edilitare din corpul drumului și a  infrastructurii 

conexe (refacerea șanțurilor și a podețelor, amenajarea intersecțiilor, semnalizare și 

marcaje). 
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Surse de finanțare PNDL; Bugetul Local;  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

M 5.1. Dezvoltarea accesibilității în orașul Slănic Moldova  

 

 

7. Conectarea stațiunii Slănic Moldova cu Oituz (realizare drum legătură DN12B – E574) 

Scopul proiectului  Îmbunătățirea accesibilității rutiere în stațiunea Slănic Moldova.   

Obiective specifice  Creșterea atractivității orașului Slănic Moldova pentru desfășurarea activităților 

economice; 

 Reducerea timpului de deplasare rutieră prin evitarea traversării unor localități/zone 

urbane;  

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Pentru a reduce distanțele rutiere către alte localități de interes pentru stațiune, dar și 

pentru a facilita accesul mai ușor al turiștilor spre stațiunea Slănic Moldova, administrația 

publică locală are în vedere realizarea unui drum de legătură cu localitatea Oituz, prin zona 

Bolovanu.  

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Turiștii sosiți în Stațiune;  

Mediul de afaceri local;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova;  

Consiliul Județean Bacău;  

Activități principale  

 

 Modernizarea prin asfaltare a drumului de interes local avut în vedere inclusiv 

infrastructura conexă (rigole și șanțuri, podețe, amenajări intersecții, semnalizare și 

marcaje);  

Surse de finanțare PNDL; bugetul local  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

M 5.1. Dezvoltarea accesibilității în orașul Slănic Moldova  

 

 

8. Implementarea unui sistem de transport în comun local  

Scopul proiectului  Îmbunătățirea atractivității generale a orașului Slănic Moldova 

Obiective specifice  Introducerea serviciilor publice de transport în comun;  

 Îmbunătățirea accesului turiștilor în stațiunea Slănic Moldova;  

 Modernizarea bazei de autovehicule utilizate pentru transportul public în comun;  
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Problemele abordate și 

soluția propusă 

În prezent, orașul Slănic Moldova nu deține un sistem public de transport în comun pe plan 

local. O parte dintre turiștii stațiunii, în special cei care vin la tratament şi odihnă, utilizează 

ca mijloc de transport trenul, până în Tg. Ocna. Prin îmbunătățirea condițiilor de transport 

în comun pe care le-ar avea la dispoziție turiștii s-ar contribui la îmbunătățirea serviciilor pe 

care le oferă zona şi la creșterea atractivității generale a stațiunii Slănic Moldova. De 

asemenea, de serviciul de transport în comun vor putea beneficia și locuitorii orașului, în 

special pentru transportul spre locul de muncă.  

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Turiștii sosiți în stațiune;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova;  

Activități principale  

 

 Achiziția de mijloace de transport eficiente; 

 Amenajarea de stații/refugii pentru transportul public în comun; 

 Configurarea traseelor mijloacelor de transport în comun;  

Surse de finanțare POR; Bugetul local; fonduri guvernamentale 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

M 5.2. Dezvoltarea serviciului de transport public în orașul Slănic Moldova  

 

 

9. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată (în special în zonele de camping, 

Cireșoaia și Cerdac) + retehnologizare stație de epurare 

Scopul proiectului  Îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor din orașul Slănic Moldova şi protejarea 

mediului natural al orașului.  

Obiective specifice  Extinderea rețelei de captare şi evacuare a apelor uzate menajere din orașul Slănic 

Moldova 

 Modernizarea şi dezvoltarea capacității instalațiilor de epurare a apelor uzate 

menajere din orașul Slănic Moldova 

 Reducerea poluării mediului datorată evacuărilor apelor uzate menajere în cursurile 

de apă din orașul Slănic Moldova 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Accesul la infrastructura de apă şi canalizare contribuie în mod direct asupra îmbunătățirii 

calității vieții populației, având o importantă crescută şi asupra mediului de afaceri existent 

sau potențial.  

 

În localitățile Cerdac şi Cireșoaia nu sunt disponibile utilitățile de evacuare a apei uzate 

menajere, iar în localitatea Slănic Moldova rețeaua de canalizare nu acoperă întreg teritoriul. 

În plus, stația de epurare necesită lucrări de modernizare, retehnologizare şi dezvoltare a 

capacității de epurare. În situația actuală, o parte din apa uzată evacuată în sistem 

centralizat este deversată în râul Slănic fără epurare. Majoritatea gospodăriilor din 
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localitățile Cerdac şi Cireșoaia care dispun de rețele de evacuare a apelor menajere (șanțuri 

şi canale) deversează apele uzate direct în albiile apelor curgătoare, fără epurare, râul Slănic 

fiind colectorul final. Construcțiile noi sunt prevăzute, de obicei, cu fose vidanjabile. În 

perspectiva dezvoltării rețelei de canalizare în întreg orașul, se impune studierea fezabilității 

unei noi stații de epurare care să deservească localitățile Cerdac şi Cireșoaia. 

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Turiștii sosiți în Stațiune; Instituțiile publice din oraș;  

Unitățile economice care activează în orașul Slănic Moldova.  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova;  

Consiliul Județean Bacău;  

S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L.  

Activități principale  

 

 Reabilitarea și extinderea conductelor de distribuție a apei potabile aflate în stare 

necorespunzătoare;  

 Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare;  

 Retehnologizarea stației de epurare existente  

Surse de finanțare POIM AP 3; POR AP 5; 

PNDL  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

M 5.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare  

 

 

10. Înființarea, amenajarea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

Scopul proiectului  Creşterea atractivității pentru turism şi afaceri a zonei în care este amplasată stațiunea 

Slănic Moldova 

Obiective specifice  Promovarea potențialului turistic al Văii Slănicului 

 Îmbunătățirea informării potențialilor turiști, a turiștilor care vizitează zona şi a 

operatorilor de turism cu privire la oferta turistică a zonei 

 Dezvoltarea schimbului de informații cu instituții şi centre de promovare din alte zone 

turistice 

 Creşterea numărului de turiști ai stațiunii Slănic Moldova 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Valea Slănicului este o zonă cu un potențial turistic extraordinar. Principalul reper al zonei 

este stațiunea balneo-climaterică de interes național Slănic Moldova, renumită pentru 

calitățile curative ale apelor minerale şi pentru proprietățile deosebite ale aerului. Turismul 

reprezintă cea mai importantă activitate economică pentru valea Slănicului, având şi cel mai 

mare potențial de dezvoltare.  
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În ultima perioadă, activitatea turistică din zonă a înregistrat un regres important, amplificat 

de problemele economice recente. Numărul de turiști este în scădere iar durata medie a 

sejurului s-a redus foarte mult. Sectorul turistic local resimte lipsa activităților integrate de 

promovare şi informare, coordonate de un centru specializat. Printr-o promovare adecvată 

a resurselor turistice de pe Valea Slănicului s-ar crea noi oportunități de dezvoltare a zonei, 

îmbunătățindu-se atractivitatea generală a comunităților locale. 

Grupuri țintă  

 

Turiștii stațiunii Slănic Moldova; 

Mediul de afaceri local din sectorul turistic; 

Turiștii din zona Văii Slănicului; 

Administrația publică locală ; 

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Consiliul Județean Bacău;  

Activități principale  

 

 Înființarea Centrului Național de Informare şi Promovare Turistică; 

 Dotarea centrului cu echipamente IT şi software adecvate activității de promovare; 

 Crearea bazelor de date cu informații turistice; 

 Crearea unui site web pentru promovarea ofertei turistice a zonei;  

Surse de finanțare POR, AP 7; 

Bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S4. TURISM  

M 4.3. Revitalizarea brandului turistic local și îmbunătățirea serviciilor de informare și 

promovare turistică  

 

 

11. Amenajarea de obiective turistice noi  

Scopul proiectului  Îmbunătățirea atractivității stațiunii Slănic Moldova cu scopul creșterii numărului de turiști 

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii de agrement a stațiunii, utilizabile atât în sezonul cald cât 

şi în cel rece; 

 Promovarea apei ca element definitoriu şi reprezentativ pentru stațiune; 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

În contextul dezvoltării infrastructurii, serviciilor şi promovării stațiunii Slănic Moldova, se 

impune diversificarea ofertei turistice a stațiunii prin dezvoltarea posibilităților de 

agrement, indiferent de sezon. Soluția propusă este amenajarea unui parc acvatic – 

Aqualand, un Parc Aventura și a unui patinoar, care să includă soluții de agrement 

diversificate.   

 

De asemenea, proiectul include și amenajarea de noi facilități de agrement pentru 

extinderea utilizării instalației de telescaun și în afara sezonului rece, prin crearea unui circuit 

de Racing, bob pe șină etc.  
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Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Turiștii românii și străini;   

Mediul de afaceri local din sectorul turistic;  

Administrația publică locală;  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Consiliul Județean Bacău;  

Activități principale  

 

 Construirea spațiilor pentru agrement; 

 Dotarea obiectivelor cu echipamente specifice;  

 Construirea zonelor de acces; 

 Construirea de parcări pentru deservirea obiectivelor turistice nou înființate; 

 Punct de informare turistică;  

Surse de finanțare POR, AP 7; 

Bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S4. TURISM  

M 4.2. Diversificarea ofertei turistice existente  

 

 

12. Amenajarea traseelor montane în scopul creșterii atractivității pentru turismul montan 

Scopul proiectului  Îmbunătățirea accesibilității zonelor turistice montane din arealul turistic Nemira 

Obiective specifice  Amenajarea traseelor turistice 

 Îmbunătățirea sistemelor de informare şi orientare turistică 

 Dezvoltarea rețelei de refugii turistice 

 Amenajarea zonelor de campare 

 Îmbunătățirea gestionării deșeurilor 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Zona turistică a munților Nemira este relativ puțin vizitată de turiști, principalele cauze 

derivând din amenajarea insuficientă a traseelor turistice, a sistemelor de informare şi 

orientare turistică, a zonelor de popas şi campare etc. În perspectiva destul de apropiată a 

dezvoltării turismului montan din zonă, se impune şi o mai bună gestionare a problematicii 

deșeurilor generate de turiști pentru a reduce impactul activității turistice asupra mediului.  

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Turiștii românii și străini;    

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova; 

Activități principale  

 

 Amenajarea traseelor montane; 

 Conectarea traseelor turistice montane cu instalația de telescaun pentru 

eficientizarea investiției pe tot timpul anului;   

 Promovarea oportunităților de petrecere a timpului liber în Slănic Moldova.  

Surse de finanțare POR, AP 7; 
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Bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S4. TURISM  

M 4.2. Diversificarea ofertei turistice existente  

 

 

13. Centru de formare în domeniul balnear  

Scopul proiectului  Îmbunătățirea serviciilor turistice balneare din România.  

Obiective specifice  Dezvoltarea serviciilor de specializare şi perfecționare a resurselor umane din turismul 

balnear;  

 Îmbunătățirea specializării resurselor umane din turismul balnear;  

Problemele abordate și 

soluția propusă 

România deține o treime din resursele izvoarelor termale din Europa, o parte dintre ele 

având proprietăți terapeutice unice pe continent. În acest context, componenta balneară 

devine o prioritate pentru dezvoltarea turismului românesc. Una dintre condițiile dezvoltării 

acestui tip de turism este îmbunătățirea serviciilor specifice, posibilă doar prin 

îmbunătățirea specializării resurselor umane din turismul balnear. 

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Mediul de afaceri local din sectorul turistic;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova; 

Activități principale   Construirea unui centru de formare a resurselor umane în domeniul balnear în Slănic 

Moldova;  

Surse de finanțare POR, AP 7; 

Bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 2. DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ  

M 2.1. Acordarea de facilități pentru stoparea fenomenului migratoriu și stimularea ocupării 

pe piața muncii  

 

 

14. Înființarea unui centru de afaceri pentru activități economice nepoluante, inclusiv a asociațiilor 

pentru producătorii locali  

Scopul proiectului  Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri din orașul Slănic Moldova prin valorificarea 

potențialului natural local.  

Obiective specifice  Diversificarea activităților economice din orașul Slănic Moldova; 

 Dezvoltarea sectorului IMM din orașul Slănic Moldova; 

 Dezvoltarea activităților economice nepoluante din orașul Slănic Moldova.  
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Problemele abordate și 

soluția propusă 

Activitățile economice din orașul Slănic Moldova sunt concentrate pe trei domenii 

principale: comerț, turism şi industrie prelucrătoare (lemn, piatră). În aceste condiții, 

economia locală şi, implicit, orașul Slănic Moldova, nu prezintă atractivitate pentru forța de 

muncă specializată sau dornică de specializare în alte domenii de activitate. Dezvoltarea 

altor activități decât cele deja existente este îngreunată de lipsa unui centru de sprijin 

specializat, care să ofere atât infrastructura fizică dar şi suportul informațional necesar în 

perioada incipientă a afacerilor (incubare). În acest context, se impune dezvoltarea în orașul 

Slănic Moldova al unui centru de afaceri care să pună la dispoziția sectorului economic local 

infrastructura specifică necesară dezvoltării activităților nepoluante, dar şi servicii de 

incubare pentru firme nou-înființate. 

Grupuri țintă  Producătorii locali; Potențiali investitori; Populația orașului Slănic Moldova;  

Mediul de afaceri local;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova;  

Mediul de afaceri local;  

Activități principale  

 

 Crearea centrului de afaceri (inclusiv rețea de utilități, infrastructură de acces, spații 

de parcare etc.);  

  Promovarea oportunităților oferite de Centrul de Afaceri pentru activități economice 

nepoluante;  

Surse de finanțare POR AP 2; Bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S  3. ECONOMIE 

M 3.1. Valorificarea resurselor locale  

 

 

15. Înființarea unui centru „after-school”  

Scopul proiectului  Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității educaționale.  

Obiective specifice  Extinderea capacității instituțiilor de învățământ; 

 Îmbunătățirea serviciilor educaționale din învățământul preșcolar;  

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Potrivit administrației publice locale, la nivelul orașului Slănic Moldova este necesară 

înființarea unui centru after-school, care să le permită părinților sau susținătorilor legali ai 

copiilor să desfășoare o activitate lucrativă, să urmeze cursurile unei instituții de învățământ 

sau se află în situații ce nu le permit să stea cu copiii pe tot parcursul zilei. Serviciile unui 

astfel de centru reprezintă o oportunitate pentru părinți, acestea putând fi specializate în 

raport cu vârsta copiilor.   

Grupuri țintă  Populația școlară a orașului Slănic Moldova;  

Cadrele didactice din Slănic Moldova.  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova;  

Unitățile de Învățământ;  
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Activități principale  

 

 Construirea/identificarea unui imobil necesar desfășurării activităților de after-school; 

 Dotarea cu mobilier, infrastructură și echipamente specifice; 

 Angajarea de personal specializat.  

Surse de finanțare POCU AP 6; Bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ  

M 6.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

 

 

16. Înființarea Centrului Socio-Cultural Cerdac 

Scopul proiectului  Îmbunătățirea calității vieții populației prin dezvoltarea activităților culturale din orașul 

Slănic Moldova.  

Obiective specifice  Dezvoltarea infrastructurii culturale din orașul Slănic Moldova, prin înființarea unui 

centru cultural în localitatea Cerdac; 

 Promovarea activităților culturale ca o alternativă viabilă de petrecere a timpului liber 

pentru locuitori;  

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Activitățile culturale din orașul Slănic Moldova, în special din localitățile Cireșoaia şi Cerdac, 

au suferit un declin semnificativ în ultima perioadă. Una dintre cauzele acestei situații este 

lipsa unui cadru adecvat de desfășurare a acestui tip de activități, amplasat în comunitatea 

locală, ușor accesibil şi cu potențial de dinamizare şi promovare a activităților culturale. 

Grupuri țintă  Cetățenii orașului Slănic Moldova; 

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova;  

Organizațiile Non-Guvernamentale din Slănic Moldova;  

Activități principale  

 

 Înființarea Centrului Socio-Cultural Cerdac; 

 Dotarea Centrului cu infrastructură specifică; 

 Angajarea de personal specializat.  

Surse de finanțare PNDL; Bugetul Local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2018 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ  

M 6.2. Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al orașului  
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17. Înființarea unui centru socio - medical (ambulanță + cameră de gardă) 

Scopul proiectului  Facilitarea accesului populației orașului Slănic Moldova la servicii medicale de calitate.   

Obiective specifice  Îmbunătățirea stării de sănătate a populației din orașul Slănic Moldova;   

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Una din principalele probleme cu care se confruntă comunitatea locală din orașul Slănic 

Moldova este lipsa unei unități de primiri urgențe pe teritoriul localității, cetățenii fiind 

transportați în caz de nevoie la unitatea din Târgu Ocna. Așadar, se impune înființarea unui 

centru medical de permanență, care să includă o cameră de gardă și o ambulanță locală, 

pentru urgențe.  

Grupuri țintă  

 

Cetățenii orașului Slănic Moldova;  

 

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Consiliul Județean Bacău;  

Direcția de Sănătate Publică Bacău.  

Activități principale  

 

 Înființarea unui centru socio-medical în orașul Slănic Moldova (inclusiv cameră de 

gardă);  

 Achiziția unei ambulanțe care să deservească populația orașului Slănic Moldova; 

 Dotarea centrului socio-medical cu infrastructură specifică;  

 Angajarea personalului socio-medical și auxiliar;  

Surse de finanțare POR AP 8;  

Buget Local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 7. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ  

M 7.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare din oraș  

 

 

18. Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 

Scopul proiectului  Reducerea, pe termen lung, a emisiilor de CO2 generate de consumul final de energie. 

Obiective specifice  Identificarea situației actuale cu privire la energie și emisiile de gaze cu efect de seră; 

 Realizarea inventarului de referință al emisiilor; 

 Evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților climatice; 

 Scăderea, cu minim 40%, a emisiilor de CO2 până în 2030. 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

În prezent, principala sursă a poluării aerului în mediul urban o constituie emisiile de poluanți 

de la autovehicule. De asemenea, sectorul energetic are o importanță deosebită în 

dezvoltarea economico-socială și îmbunătățirea calități vieții comunității locale. Premisele 

dezvoltării durabile presupun limitarea resurselor energetice tradiționale și orientarea către 

surse regenerabile de energie, care să conducă la îmbunătățirea eficienței energetice. În 

aceste condiții se impune implementarea unor proiecte de producere a energiei 
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regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. Astfel, creșterea ponderii 

resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra mediului. 

Grupuri țintă  Cetățenii orașului Slănic Moldova;  

Posibili parteneri  Consiliul Local Slănic Moldova;  

Activități principale  

 

 Aducerea la cunoștința administrației publice locale a situației actuale privind auditul 

energetic, cât și a unui plan de reducere a consumului de energie finală și a emisiilor; 

 Informarea și motivarea cetățenilor, a agenților economice și a altor părți interesate 

cu privire la modalitățile de utilizare eficientă a energiei. 

Surse de finanțare POR, AP 3; bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 8. MEDIU 

M 8.2. Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice  

 

 

19. Implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor 

Scopul proiectului  Îmbunătățirea gestionării deșeurilor din orașul Slănic Moldova prin modernizarea serviciului 

de salubritate.   

Obiective specifice  Dezvoltarea serviciilor de gestionare a deșeurilor; 

 Reducerea poluării mediului; 

 Promovarea programelor de modernizare a serviciului de salubrizare în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de viață a cetățenilor; 

 Furnizarea de servicii transparente, eficiente şi competitive; 

Problemele abordate și 

soluția propusă 

În prezent, la nivelul orașului Slănic Moldova, sistemul de colectare selectivă a deșeurilor 

este deficitar, fiind necesară o stație de transfer, precum și investiții suplimentare în 

infrastructura specifică colectării selective a deșeurilor.    

Grupuri țintă  Cetățenii orașului Slănic Moldova;  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; Consiliul Județean Bacău; Agenția pentru Protecția 

Mediului Bacău; Operatorul de salubritate;  

Activități principale  

 

 Amenajare platforme de colectare selectivă a deșeurilor; 

 Achiziția de 200 europubele,15 euro containere și 2 autoutilitare;  

 1 stație de sortare amenajată corespunzător;  

Surse de finanțare POIM AP3; bugetul local 

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 8. MEDIU 

M 8.3. Îmbunătățirea managementului deșeurilor  
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20. Amenajarea, îndiguirea și decolmatarea cursurilor de apă din Slănic Moldova, în scopul prevenirii și 

combaterii efectelor negative ale schimbărilor climatice 

Scopul proiectului  Prevenirea și combaterea efectelor negative ale schimbărilor climatice prin lucrări specifice 

de regularizare a cursurilor de apă.   

Obiective specifice  Prevenirea și diminuarea efectelor inundațiilor în Slănic Moldova;  

Problemele abordate și 

soluția propusă 

Datorită reliefului accidentat specific zonei, bazinul hidrografic al râului Slănic prezintă un 

caracter torențial. Primăvara, odată cu topirea zăpezii sau în timpul ploilor repezi de vară, 

numeroase pâraie, afluenți şi torenții care se formează pe pantele repezi își ies din matcă şi 

apa Slănicului se poate revărsarea cu ușurință în zona neregularizată, cauzând inundații. 

Pentru prevenirea acestor inconveniente trebuie realizate lucrări de regularizare a râului 

Slănic și afluenților acestuia.  

Grupuri țintă  Cetățenii orașului Slănic Moldova;  

Posibili parteneri  

 

Consiliul Local Slănic Moldova; 

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău;  

Activități principale   Lucrări de amenajare, îndiguire și decolmatare a cursurilor de apă din Slănic 

Moldova;   

Surse de finanțare Bugetul local;  

Perioada estimată de 

implementare 

2017-2020 

Coerența cu SDL Slănic 

Moldova  

S 8. MEDIU 

M 8.4.  Diminuarea riscurilor naturale  
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SURSE DE 

FINANŢARE 
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Finanțarea proiectelor care pot contribui la 

dezvoltarea economică a localității poate avea 

drept sursă bugetul propriu, fondurile 

nerambursabile guvernamentale şi/sau europene 

sau fondurile rambursabile (din categoria 

creditelor).  

 

La aceste surse de finanțare se adaugă posibilitatea 

dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care 

s-au dovedit a fi soluția potrivită pentru rezolvarea 

anumitor probleme comunitare în multe dintre 

statele europene dezvoltate.  

 

Fiecare dintre aceste posibile modalități de 

susținere a proiectelor locale prezintă avantaje şi 

dezavantaje. Alegerea unei surse de finanțare 

optime necesită o bună cunoaștere a legislației 

naționale în vigoare, a programelor de finanțare 

disponibile, și mai ales a nevoilor/problemelor cu 

care se confruntă comunitatea locală.  

 

 

BUGETUL LOCAL 
 

Actul normativ prin care este reglementată 

constituirea bugetului la nivel local este legea 

administrației publice locale numărul 215/2001, cu 

toate modificările și completările ulterioare. Astfel, 

conform secțiunii a II-a privind ”Atribuțiile consiliului 

local”, acesta aprobă bugetul local, virările de 

credite, precum și modul de utilizare a rezervei 

bugetare. Potrivit legii, Consiliul Local poate aproba 

finanțarea unor investiții de interes local din bugetul 

propriu, și poate dispune alocarea sumelor necesare 

pentru cofinanțarea proiectelor provenite din alte 

fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și 

aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local, a 

strategiei de dezvoltare economico-sociale, de 

mediu pentru localitate, precum și asigurarea 

realizării diverselor lucrări și măsuri privind procesul 

de integrare europeană, mediu și furnizarea 

diverselor servicii publice.  

 

O pondere importantă în veniturile proprii ale 

bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit. Aceste cote se alocă diferențiat, 

la nivelul unităților administrativ-teritoriale, 

respectiv: 

o 41,75% la bugetele locale ale comunelor, 

orașelor şi municipiilor; 

o 11,25% la bugetul local al județului; 

o 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama 

direcțiilor generale ale finanțelor publice 

județene pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, orașelor, municipiilor şi 

al județului.  

 

O altă sursă de finanțare la nivel local, este 

reprezentată de Bugetul Județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor 

locale (conform articolului 33, alin. 3, din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale).  
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PROGRAMELE GUVERNAMENTALE 
 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat 

către bugetele locale se acordă pentru investiții 

finanțate din împrumuturi externe la a căror 

realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se 

aprobă anual, în poziție globală, prin legea 

bugetului de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele 

unor ordonatori principali de credite ai acestuia 

(ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, 

se pot acorda transferuri către bugetele locale 

pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau 

sociale de interes național, județean ori local.  

 

Spre exemplu, Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap; acordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinței; programe pentru 

ocuparea temporară a forței de muncă etc.; 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene finanțează 

programe de reabilitare a rețelei rutiere; acțiuni 

privind reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente cu destinație de locuință; reabilitarea 

termică a clădirilor de locuit etc.; Ministerul 

Mediului oferă finanțări pentru programe 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 

apelor; Ministerul Sănătății finanțează investițiile 

pentru modernizarea unităților medicale, iar 

Ministerul Culturii și Identității Naționale  acordă 

fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

așezămintelor culturale. 

 

Unul dintre cele mai importante programe 

guvernamentale, PROGRAMUL NAŢIONAL DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ, aprobat prin O.U.G. 28/2013 

și coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

stabilește cadrul legal pentru implementarea unor 

proiecte de importanță națională, care susțin 

dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 

infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-

educativă.  

 

Finanțarea programului se asigură din transferuri de 

la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate 

anual cu această destinație în bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din 

fonduri aprobate anual cu această destinație în 

bugetele locale ale unităților administrativ-

teritoriale beneficiare și din alte surse legal 

constituite. 
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PROGRAMELE EUROPENE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 
 

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE INVESTIŢII 

EUROPENE (ESI)   

 

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care 

Uniunea Europeană acționează pentru realizarea 

obiectivelor Politicii de Coeziune prin 

implementarea Programelor Operaționale, pentru 

eliminarea disparităților economice şi sociale între 

regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi 

sociale. 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au 

rolul de a stimula creșterea economică a statelor 

membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea 

disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă 

singure, necesitând asigurarea unei contribuții din 

partea statelor membre implicate. Ele sunt co-

finanțate în principal din resursele publice ale 

statului membru, însă în multe domenii este 

necesară şi contribuția financiară privată, aceasta 

fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 

 

În anul 2014, Comisia Europeană a adoptat Acordul 

de Parteneriat 2014-2020 cu România, documentul 

strategic de primă importanță, ce listează marile 

priorități de investiții pe următorii 7 ani și alocarea 

financiară corespunzătoare din diversele categorii 

de fonduri europene. 

 

 

Acordul de parteneriat 2014 – 2020 (AP) include 

cinci fonduri structurale și de investiții europene 

(ESI): 

o Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR); 

o Fondul de Coeziune (FC); 

o Fondul Social European (FSE); 

o Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR); 

o Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (EMFF). 

 

În perioada 2014-2020, fondurile alocate României 

sunt de aproximativ 22,9 miliarde € în cadrul politicii 

de coeziune (FEDR, FSE, FC), la care se adaugă încă 

106 milioane € din Inițiativa privind ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare 

identică din FSE).  

 

Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului 

agricol și a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 

miliarde € din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) 

se ridică la aproximativ 168 milioane €.  

 

Lista programelor finanțate din FEDR, FSE și YEI, FC 

și respectiva alocare pe fonduri (sprijinul total UE 

inclusiv rezerva de performanță), conform 

Acordului de Parteneriat propus pentru România 

pentru perioada 2014 – 2020:  
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Titlul programului 
Fonduri 

ESI 

Valoare 

(milioane 

Euro) 

Programul Operațional 

Infrastructura Mare 

FEDR 2,484 

FC 6,935 

Programul Operațional 

Capital Uman 
FSE 4,060 

Inițiativa pentru 

Ocuparea Tinerilor 

(YEI) 

 106 

Programul Operațional 

Capacitate 

Administrativă 

FSE 553 

Programul Operațional 

Competitivitate  
FEDR 1,330 

Programul Operațional 

Asistență Tehnică  
FEDR 212 

Programul Operațional 

Regional 
FEDR 6,298 

Program Național de 

Dezvoltare Rurală 

(PNDR)  

FEADR 8,016 

 

Fondul Social European (FSE) este principalul 

instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de 

muncă mai bune și asigură oportunități profesionale 

mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul 

funcționează prin investiții în capitalul uman al 

Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea 

unui loc de muncă. Pentru perioada 2014-2020, 

peste 80 de miliarde de euro sunt alocate statelor 

membre pentru investiții în capitalul uman. La 

această sumă se mai adaugă cel puțin 3,2 miliarde de 

euro, alocate inițiativei „Locuri de muncă pentru 

tineri”.  

Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe 

patru dintre obiectivele tematice ale politicii de 

coeziune: 

o promovarea ocupării forței de muncă şi 

sprijinirea mobilității lucrătorilor; 

o promovarea incluziunii sociale şi combaterea 

sărăciei; 

o efectuarea de investiții în domeniul educației, 

al formării competențelor şi al învățării pe tot 

parcursul vieții;  

o consolidarea capacității instituționale şi a 

eficienței administrației publice. 

 

FSE finanțează următoarele priorități: 

o adaptabilitatea angajaților, prin formarea de 

competențe noi, și a întreprinderilor, prin 

adoptarea unor metode noi de lucru; 

o sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând 

tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii 

sau asigurându-le formare profesională celor 

aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a 

le îmbunătăți perspectivele de angajare; 

o formarea vocațională și învățarea pe tot 

parcursul vieții în vederea dobândirii de noi 

competențe; 

o sprijinirea persoanelor din grupurile 

defavorizate pentru obținerea unui loc de 

muncă. 

o FSE în România finanțează două programe 

operaționale: 

o Programul Operațional dedicat capitalului 

uman  

o Programul Operațional dedicat capacității 

administrative.  
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Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor (YEI – Youth Employment Initiative) 

va amplifica sprijinul oferit de FSE pentru 

implementarea Garanției pentru tineret, prin care se 

urmărește ca toți tinerii de până la 25 de ani să 

primească o ofertă de calitate pentru angajare, 

continuarea studiilor, o ucenicie sau un stagiu în 

decurs de patru luni de la terminarea studiilor sau de 

la pierderea locului de muncă. În paralel, FSE oferă 

o finanțare importantă pentru reforma structurală 

necesară pe termen lung și pentru investițiile în 

viitorul tinerilor și în economie. 

 

Această inițiativă alocă pentru perioada 2014 – 2020 

aproximativ 3 miliarde de euro pentru regiunile și 

persoanele care sunt afectate cel mai grav de 

problema șomajului și a inactivității în rândul 

tinerilor (regiunile eligibile sunt cele de nivel NUTS 2 

în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 

25 %). Scopul inițiativei este de a se asigura că, în 

regiunile în care aceste probleme sunt deosebit de 

acute, nivelul de sprijin oferit fiecărui tânăr este 

suficient pentru a produce o schimbare reală. 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi 

sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

 

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor 

domenii prioritare cheie. Această abordare este 

cunoscută sub denumirea de „concentrare 

tematică”: 

o Inovare şi cercetare; 

o Agenda digitală; 

o Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

(IMM-uri); 

o Economie cu emisii reduse de carbon. 

 

În România, în perioada 2014-2020, FEDR finanțează 

proiecte în valoare totală de peste 10 mld. Euro, în 

cadrul Programelor operaționale şi axelor prioritare 

aferente acestora: 

o Programul Operațional dedicat infrastructurii 

mari este finanțat din FEDR, cu suma totală de 

2.483.527.507 €; 

o Programul Operațional dedicat competitivității 

este finanțat din FEDR, cu suma totală de 

1.329.787.234 €; 

o Programul Operațional dedicat asistenței 

tehnice este finanțat din FEDR, cu suma totală 

de 212.765.960 €; 

o Programul Operațional Regional este finanțat 

din FEDR, cu suma totală de 6.298.000.000 €. 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) reprezintă o sursă de finanțare din partea 

UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o 

gamă largă de obiective ale politicii de dezvoltare 

rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor agricole, forestiere și 

agroalimentare; susținerea protecției mediului 

natural; susținerea economiilor rurale; asigurarea 

calității vieții în zonele rurale. 

 

FEADR dispune de un buget în valoare de 96,4 

miliarde de euro, care este distribuit în statele 

membre prin intermediul a 94 de Programe de 

dezvoltare rurală (PDR) diferite. La nivelul Uniunii, 

FEADR este supervizat de către Direcția Generală 
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Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei 

Europene.  

 

Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza 

a două documente-cheie: Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 şi Planul 

Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un 

produs național brut (PNB) pe cap de locuitor de 

mai puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă 

diferențele dintre nivelurile de dezvoltare 

economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. 

Acesta susține acțiuni în cadrul obiectivului 

„Convergență” şi se află sub incidența acelorași 

reguli de programare, de gestionare şi de control ca 

în cazul FSE şi FEDR. 

 

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte 

din următoarele domenii: 

o rețele transeuropene de transport, în special 

proiectele prioritare de interes european 

definite de Uniunea Europeană; 

o mediu.  

 

În acest context, Fondul de Coeziune poate 

interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce 

acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 

eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie 

regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea inter modalității, consolidarea 

transporturilor publice etc.  

 

În România, în perioada 2014-2020, FC va finanța 

proiecte în cadrul Programului Operațional dedicat 

infrastructurii mari finanțat din FC, cu suma de 6,9 

mld. Euro.  

 

Fondul European pentru promovarea eficacității 

energetice (EEEF) - Programul energetic european 

pentru relansare are ca obiectiv principal atenuarea 

schimbărilor climatice, atragerea de capitaluri 

private şi publice în finanțarea proiectelor care 

vizează atenuarea schimbărilor climatice şi 

atingerea durabilității economice a fondului. 

Principalii finanțatori sunt Comisia Europeană și 

Banca Europeană de Investiții, iar ca solicitanți 

eligibili sunt autoritățile publice regionale sau 

locale, autoritățile naționale, diversele companii și 

IMM-uri, precum și asociațiile. Valoarea grantului 

este de 265 milioane de euro, iar în ceea ce privește 

termenul de depunere, acesta este permanent.  

 

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul 

costurilor (financiare şi temporale) aferente 

documentațiilor pentru cererea de finanțare şi 

raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este 

necesară cofinanțarea locală a proiectelor şi 

finanțarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile 

(printre care şi TVA), ceea ce pentru administrația 

publică poate reprezenta o problemă, mai ales în 

cazul programelor de finanțare care prevăd cote 

mari ale contribuției locale. Dar marele avantaj al 

surselor de finanțare nerambursabilă prin programe 

ale Uniunii Europene este că, pentru administrațiile 

publice locale, procentul de cofinanțare este de 

doar 2% (pentru majoritatea programelor), iar 

valorile investițiilor sunt mari şi chiar foarte mari, 

raportat la nevoile comunităților şi la posibilitatea 

de cofinanțare. 
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PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ 

 

România poate participa la trei tipuri de programe 

de cooperare teritorială:  

o Cooperare teritorială transfrontalieră - 

presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare 

transfrontalieră finanțează proiecte de 

accesibilitate transport și tehnologia informației), 

mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltare 

economică şi socială, precum şi acțiuni „people to 

people”. 

 

o Cooperare teritorială transnațională - 

presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic); Cooperarea transnațională 

finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum 

inovația, mediul și accesibilitatea și dezvoltarea 

urbană. 

 

o Cooperare teritorială interregională - 

presupune colaborarea cu regiuni din orice stat 

membru al Uniunii Europene, prin intermediul unor 

proiecte gestionate și administrate în comun de 

partenerii din statele participante. Se promovează 

cooperarea între autoritățile publice (locale sau 

regionale) precum și între cercetătorii UE, pe 

probleme de interes comun prin transferul de 

experiență şi bune practici între regiuni şi prin 

constituirea de rețele între orașele UE.  

 

Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru 

programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) este 85% din fonduri 

comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar pentru 

programele finanțate din Instrumentului European 

de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 90% din 

fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

 

Conform Acordului de Parteneriat, în perioada 2014-

2020, România va fi implicată în următoarele 

programe de cooperare: 

o 7 programe aferente politicii de coeziune:  

 2 programe de cooperare transfrontalieră 

între România și Bulgaria și între România 

și Ungaria;  

 1 program de cooperare transnațională 

(Dunărea); 

 4 programe de cooperare inter-regională 

(INTERREG EUROPA, URBACT III, 

INTERACT III, ESPON 2020); 

o 1 program de cooperare transfrontalieră IPA 

între România și Republica Serbia; 

o 4 programe de cooperare transfrontalieră 

aferente politicii de vecinătate, și anume între 

România și Republica Moldova, România și 

Ucraina, la granița dintre Ungaria, Slovacia, 

România și Ucraina și programul Bazinul Mării 

Negre, toate urmând să includă măsuri legate 

de Politica maritimă integrată şi Strategia UE 

de Creștere Albastră. 

 

Cele 12 programe de cooperare teritorială 

europeană  beneficiază de cofinanțare europeană 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR), Instrumentul de Asistență pentru 

Preaderare (IPA) și Instrumentul European de 

Vecinătate (ENI).  

 

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, 

autorități publice locale, organizații de drept public, 
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organisme de drept privat, organizații 

internaționale. Beneficiarii privați pot participa ca 

parteneri în proiecte sau în calitate de 

subcontractori. 

 

GRANTURILE SEE / GRANTURI NORVEGIENE 

 

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European 

(SEE), trei dintre țările AELS (Asociația Europeană a 

Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi 

Liechtenstein, fac parte din piața internă europeană 

şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin 

intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care 

beneficiază 15 state membre din estul, centrul și 

sudul Uniunii Europene. Obiectivele majore ale 

Mecanismului Financiar SEE şi Mecanismului 

Financiar Norvegian sunt reducerea disparităților 

sociale și economice în Spațiul Economic European, 

respectiv întărirea relațiilor bilaterale dintre statele 

donatoare şi cele beneficiare. 

 

Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 

2004, după ce Uniunea Europeana a primit zece noi 

state membre. Granturile reprezintă un acord între 

statele Spațiului Economic European (SEE – 

Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea 

Europeana în baza căruia statele SEE au acces pe 

piața unică europeană.  

 

În noua perioadă de finanțare (2014-2020), 15 țări 

membre UE vor beneficia de un total de 2.8 mld. 

euro (1.5 mld. euro prin intermediul granturilor SEE 

și 1.3 mld. euro prin intermediul granturilor 

norvegiene) pentru reducerea disparităților sociale 

și economice și pentru consolidarea relațiilor 

bilaterale cu cele trei țări donatoare.  

 

Pentru perioada 2014-2020, România este prevăzută 

ca fiind al doilea beneficiar al asistenței financiare 

(după valoarea grantului) oferite de țările SEE / AELS 

- Norvegia, Islanda și Liechtenstein, cu o alocare în 

valoare de aproape 503 milioane de euro (275,2 

milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi 

de 227,3 milioane de euro prin Mecanismul Financiar 

Norvegian).  

 

Obiectivele generale ale granturilor norvegiene 

sunt reducerea disparităților sociale și economice în 

Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele 

beneficiare.  

 

Fondul Bilateral Național este un instrument menit 

să faciliteze contactul și cooperarea între entități 

din România și cele din statele donatoare (Islanda, 

Principatul Liechtenstein și Norvegia), dimensiunea 

bilaterala fiind obligatorie în orice inițiativă. 

Cooperarea bilaterală cu Consiliul Europei este, de 

asemenea, posibilă.  
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ALTE PROGRAME EUROPENE 
 

PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETĂŢENI 2014 – 

2020 

 

În cadrul obiectivului global de a aduce Uniunea 

Europeană mai aproape de cetățeni, obiectivele 

generale ale programului sunt următoarele: 

o să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine 

Uniunea, istoria și diversitatea ei; 

o să promoveze cetățenia europeană și să 

îmbunătățească, la nivelul Uniunii, condițiile de 

participare civică și democratică. 

 

Obiectivele specifice urmărite la nivel transnațional 

sau dintr-o perspectivă europeană sunt: 

o sensibilizarea publicului cu privire la memoria 

istorică, la istoria și la valorile comune, precum 

și la scopul Uniunii, și anume, promovarea 

păcii, a valorilor sale și a bunăstării cetățenilor 

săi prin încurajarea dezbaterii, a reflecției și a 

creării de rețele; 

o încurajarea participării democratice și civice a 

cetățenilor la nivelul UE printr-o înțelegere mai 

bună a procesului de elaborare a politicilor 

Uniunii și prin promovarea oportunităților de 

angajament societal și intercultural și de 

voluntariat la nivelul Uniunii. 

 

Programul este deschis celor 28 de state ale Uniunii 

Europene. Solicitanți eligibili: orașe/municipalități 

sau comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, 

alte autorități de la nivel local/regional, 

federații/asociații de autorități locale, ONG care 

reprezintă autoritățile locale.  

Buget total 2014-2020: 185,4 mil. euro, împărțit între 

cele 2 componente și acțiunea orizontală din 

structura programului: 

o Componenta 1 – Memorie istorică europeană  

20% 

o Componenta 2 – Implicare democratică și 

participare civică  60% cu măsurile: 

2.1 Înfrățire între localități 

2.2 Rețele de orașe 

2.3 Proiecte ale societății civile 

o Acțiunea orizontală – Valorificare  10%.  

 

PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014 - 2020 

 

Europa Creativă este cel mai important program de 

finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii 

domeniilor creative, culturii și audiovizualului. 

Europa Creativă este un program de finanțare al 

Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 

7 ani, programele dedicate culturii și audiovizualului: 

Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media 

Mundus. 

 

Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de 

euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de 

Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde 

se trimit și se evaluează toate aplicațiile. 

 

Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura 

și o componentă transversală dedicată garantării 

creditelor bancare pentru sectoarele culturale și 
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creative și cooperării în domeniul politicilor 

culturale (disponibilă începând cu 2016). 

 

Subprogramul Cultură al Programului Europa 

Creativă dispune de un buget total de 454,8 

milioane EUR pentru perioada 2014-2020 și va 

încuraja cu precădere întărirea capacității 

profesionale a persoanelor care lucrează în 

domeniul culturii, întărirea capacității operaționale 

a organizațiilor care oferă oportunități de 

dezvoltare profesională la nivel internațional, 

circulația transnațională a creațiilor culturale și 

dezvoltarea pe termen lung a publicului pentru 

aceste creații culturale europene. 

 

La subprogramul Cultură sunt eligibili toți operatorii  

din sectoarele culturale și creative, însemnând ONG-

uri, instituții publice și companii private. Toate 

entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în 

proiecte în cadrul acestui program trebuie să aibă 

minimum 2 ani de existență juridică.  

 

PROGRAMUL LIFE – SPRIJINUL UE PENTRU MEDIU 

ȘI CLIMĂ 

 

Programul LIFE reprezintă instrumentul financiar al 

UE dedicat mediului și politicilor climatice. 

Principalul obiectiv al programului este să 

contribuie la implementarea, actualizarea și 

dezvoltarea politicilor și legislației de mediu și 

climatice prin cofinanțarea de proiecte valoare 

adăugată. Noul program propus se bazează pe 

succesele înregistrate de precedentul program 

LIFE+, dar va fi reformat astfel încât să poată avea 

un impact mai mare, să devină mai simplu și mai 

flexibil și să dispună de un buget considerabil mai 

ridicat. 

Astfel, bugetul Programului LIFE 2014-2020 este de 

3,4 mld. euro pentru întreaga perioadă de 

desfășurare, atât pentru proiecte gestionate de 

organisme publice cât şi private, din care 

Subprogramul pentru Mediu (ce reprezintă 75%) 

este de 2,5 mld. euro iar Subprogramul Politici 

Climatice (25%) are un buget de 846,2 mil. euro.  

 

Fiecare din cele două subprograme vor fi 

structurate pe câte trei direcții principale: 

o Subprogramul pentru Mediu (Mediu și 

utilizarea eficientă a resurselor; Biodiversitate; 

Guvernare și Informare în domeniul mediului) 

o Subprogramul pentru Schimbări Climatice 

(Atenuarea Schimbărilor Climatice; Adaptarea 

la Schimbările Climatice; Guvernare și 

Informare în domeniul Climei).  

 

Printre beneficiarii eligibili se numără organismele, 

actorii și instituțiile publice și/sau private, de 

exemplu, autorități publice, ONG-uri, institute de 

cercetare, întreprinderi private etc. Spre deosebire 

de vechiul program, actorii locali pot să realizeze 

proiecte la nivel local sau regional fără a implica un 

parteneriat internațional. Conform Comisiei 

Europene, rata maximă de cofinanțare este de 60% 

pentru perioada 2014 – 2017 și 55% pentru 2018 – 

2020.  

 

PROGRAMUL CADRU ORIZONT 2020 

 

Programul-cadru european „Orizont 2020" dispune 

de un buget de 70 de miliarde de euro şi urmărește 

în mod sistematic finanțarea proiectelor capabile să 
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ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, științifice, 

educaționale şi sociale asumate de statele membre 

prin intermediul Strategiei „Europa 2020".  

 

Programul «Orizont 2020» este un tip de program 

nou pentru Uniunea Europeană. Este gândit să 

aducă rezultate care pot aduce schimbări concrete 

în viața oamenilor. Cu mai mult de 70 de miliarde de 

euro pentru șapte ani, este cel mai mare program de 

cercetare al Uniunii de până acum şi unul dintre cele 

mai mari din lume.  

 

Este singurul program din bugetul Uniunii Europene 

care a cunoscut o creștere a finanțării. Bugetul 

substanțial al Programului «Orizont 2020» este un 

beneficiu major pentru cercetarea şi inovația 

europeană. 

 

 

PARTENERIATELE DE TIP PUBLIC-PRIVAT 
 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție 

general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor 

publice. Apariția Legii nr. 178/2010 (cu modificările și 

completările ulterioare) care reglementează 

parteneriatul public-privat este privită drept o 

oportunitate reală de a implementa proiectele 

propuse.  

La nivelul administrațiilor publice există 

posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip 

public-privat în diverse domenii. În urma adoptării 

legii parteneriatului public-privat s-ar putea 

externaliza o serie de servicii şi activități publice, 

partenerii locali putând fi atât mediul de afaceri, cât 

şi sectorul non-profit. 

 

 

CREDITAREA 
 

Din punct de vedere procedural, creditarea este o 

modalitate relativ simplă, de obținere a finanțării 

pentru proiectele de investiții. Băncile locale sunt 

instituții financiare care au în portofoliu programe 

de finanțare/creditare pentru proiectele care 

implică fonduri europene. Se pot acorda astfel 

credite de investiții atât pentru prefinanțarea 

fondurilor nerambursabile cât și pentru 

cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile din 

cadrul unui proiect, urmând o serie de reglementări 

interne. Costurile aferente creditelor sunt mari şi 

implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis de 

posibilitatea de rambursare a datoriilor, mai ales 

într-o situație de incertitudine cum este cea 

generată de criza financiară. În plus, un grad ridicat 

de îndatorare poate reprezenta o blocare a 

posibilităților de investiții pe termen scurt şi mediu, 

cu atât mai mult cu cât o organizație cu datorii mari 

devine neeligibilă atât pentru accesarea altor 

credite, cât şi pentru atragerea de fonduri 

nerambursabile. 
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Guvernul României stabileşte anual limitele pentru 

finanțările rambursabile care pot fi contractate de 

administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul 

deficitului bugetului general consolidat. Legislația 

națională, care plafonează tragerile din fonduri 

rambursabile contractate sau noi, precum şi gradul 

maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă 

creditelor contractate pentru cofinanțarea 

proiectelor europene. 

 

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa 

şi programe de finanțare internaționale ce au ca 

surse instituții financiare internaționale: BERD 

(Banca Europeană pentru Reconstrucție şi 

Dezvoltare), BEI (Banca Europeană de Investiții), 

FMI (Fondul Monetar Internațional) şi Banca 

Mondială.  

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează 

proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor 

UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei 

Inovare 2010 de creare și promovare a unei 

economii bazate pe cunoaștere. BEI împrumută 

pană la 50% din valoarea unui proiect și cofinanțează 

investițiile împreună cu alte bănci (Banca Europeană 

pentru Reconstrucție si Dezvoltare). În prezent, BEI 

a devenit cea mai importantă sursă de finanțare 

internațională a  proiectelor din noile state membre 

ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor.  

 

Banca Mondială sau Banca Internațională de 

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a dedicat 

exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. 

BIRD oferă împrumuturi și ajutoare dezvoltării 

țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se 

oferă ca un mijloc de finanțare independent pentru 

completarea finanțărilor necesare și nu pentru 

substituirea finanțărilor naționale. De asemenea, 

între Ministerul afacerilor europene și Banca 

Mondială s-a semnat în anul 2012 un acord pentru 

servicii de consultanță privind asistența tehnică în 

vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor 

structurale și de coeziune atât pentru intervalul 

2007 – 2013, cât și pentru actualul exercițiu bugetar 

al Uniunii Europene, 2014 – 2020. 
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Coerența cu politicile existente 
 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Slănic Moldova pentru perioada 2014 – 2020 a fost elaborată în 

deplină concordanță cu politicile europene și naționale existente. Principalele documente la care s-a raportat 

analiza coerenței prezentei strategii sunt reprezentate de Strategia de Dezvoltare a județului Bacău, perioada 

2014 – 2020 (SD Jud. Bacău), Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 – 2020 (PDR NE 2014 – 2020), Strategia 

Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 (SNDR), Master Plan pentru 

Dezvoltarea Turismului Balnear (MPDTB), Strategia Națională de Sănătate 2014 - 2020 (SNS) și Strategia privind 

reducerea părăsirii timpurii a școlii în România (SRPTȘ). 

 

Sector și măsură Politici existente 

Sector 1. DEZVOLTARE URBANĂ 

Măsura 1.1. Îmbunătățirea 

aspectului și infrastructurii 

urbane 

SD Jud. Bacău: Măsura 1.2. Creșterea mobilității în interiorul microregiunii, 

1.2.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane, inclusiv pasaje, 

parcări, piste de biciclete; 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Constituirea la nivel regional, 

conform strategiilor de dezvoltare spațială, a sistemului policentric de arii 

funcționale urbane (aglomerări urbane) și de coridoare de urbanizare în 

lungul arterelor de transport de interes european (policentricitate de 

rețea); 

Măsura 1.2. Modernizarea și 

extinderea zonelor 

rezidențiale 

SD Jud. Bacău: Măsura 5.4. Creșterea eficienței energetice a clădirilor;  

 

PDR NE 2014 - 2020: Obiectivul specific 4.1, Măsura 4.1.1. Creșterea eficienței 

energetice a instituțiilor publice, gospodăriilor, firmelor; 

Măsura 1.3. Dezvoltarea 

infrastructurii de petrecere a 

timpului liber 

SD Jud. Bacău: Măsura 5.6. Extinderea și modernizarea infrastructurii de 

agrement și sportive; 

Sector 2. DEMOGRAFIE ȘI FORŢĂ DE MUNCĂ 

Măsura 2.1. Acordarea de 

facilități pentru stoparea 

fenomenului migratoriu și 

stimularea ocupării pe piața 

muncii 

 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 1, Măsura 1.1. Acțiuni pentru 

sprijinirea integrării pe piața muncii a tinerilor care nu sunt incluși într-o 

formă de învățământ, formare profesională sau nu au un loc de muncă; 
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Sector 3. ECONOMIE 

Măsura 3.1. Valorificarea 

resurselor locale 

SD Jud. Bacău: Măsura 2.3. Valorificarea multiculturalității și a patrimoniului 

cultural și promovarea Turismului; 

Măsura 3.2. Dezvoltarea 

durabilă a antreprenoriatului 

și creșterea atractivității 

pentru investitori   

SD Jud. Bacău: Măsura 2.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, 

competitiv și inovativ; 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: 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 Sud-Est; 

Măsura 3.3. Îmbunătățirea 

colaborării dintre autoritățile 

publice locale și mediul de 

afaceri 

SD Jud. Bacău: Măsura 2.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului 

de afaceri și a inovării; 

Sector 4. Turism 

Măsura 4.1.  Reabilitarea și 

modernizarea infrastructurii 

turistice existente și a celei de 

acces către principalele 

obiective 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea potențialului 

turistic; 

 

MPDTB: Acțiunea 4 : Stimularea proprietarilor în vederea modernizării 

capacităților de cazare și centrelor de tratamente; 

Măsura 4.2. Diversificarea 

ofertei turistice existente 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea potențialului 

turistic; 

Măsura 4.3. Revitalizarea 

brandului turistic local și 

îmbunătățirea serviciilor de 

informare și promovare 

turistică 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea potențialului 

turistic; 

 

MPDTB: Acțiunea 5 : Elaborarea și implementarea unui plan de comunicare 

– Obiectiv: Crearea unui « nou proces de comunicare» care să facă vizibilă și 

lizibilă noua poziționare a turismului balnear românesc pe mai multe sub-

sectoare : medical, anti-ageing, wellness, în sinergie cu eco-turismul, etc; 
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Măsura 4.4. Stimularea 

industriei turismului balnear 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea potențialului 

turistic; 

 

MPDTB: Acțiunea 1: Dezvoltarea unui cluster balneo-turistic la nivel național 

- Obiectiv: Crearea unui cluster balneo-turistic verde la nivel național care să 

asigure dezvoltarea și promovarea produselor de turism balnear și de 

ecoturism pe piața internațională; 

Sector 5. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

Măsura 5.1. Dezvoltarea 

accesibilității în cadrul 

orașului Slănic Moldova 

SD Jud. Bacău: Măsura 1.1. Asigurarea accesibilității microregiunii la polii 

urbani naționali și internaționali și la axele prioritare de transport (TEN‐T); 

 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 2.1, Măsura 2.1.3. Modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii rutiere; 

Măsura 5.2. Dezvoltarea 

serviciului de transport public 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 2.1, Măsura 2.1.4. Dezvoltarea de 

sisteme de transport urban durabile; 

Măsura 5.3. Modernizarea și 

extinderea infrastructurii 

tehnico-edilitare 

SD Jud. Bacău: Prioritatea 3: Dezvoltarea infrastructurii tehnico‐edilitare 

(Măsura 3.1. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de apă și canalizare, 

Măsura 3.2. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de energie electrică 

și termică, Măsura 3.3. Asigurarea accesului locuitorilor la rețelele de gaze 

naturale; Măsura 3.4. Asigurarea siguranței cetățenilor și prevenirea 

criminalității și a infracționalității în locurile publice); 

 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 4.2, Măsura 4.2.1 Investiții în crearea, 

reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de apă și apă potabilă, în 

sistemele de management integrat a deșeurilor și sisteme de management 

a riscurilor; 

  

Măsura 5.4. Îmbunătățirea 

serviciilor de siguranță și 

ordine publică  

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului de reformă 

în administrația publică și reducerea substanțială a decalajelor față de 

nivelul mediu de performanță al administrației centrale și locale și al 

serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creșterea gradului de 

încredere și satisfacție al cetățenilor în raporturile cu autoritățile 

administrației publice centrale și local; 
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Sector 6. EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ 

Măsura 6.1. Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale 

SD Jud. Bacău: Măsura 4.1. Asigurarea accesului la infrastructură și servicii 

de educație de calitate pentru toți locuitorii; 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: 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; 

Măsura 6.2. Punerea în 

valoare a patrimoniului 

cultural și istoric al orașului 

SD Jud. Bacău: Măsura 2.3. Valorificarea multiculturalității și a patrimoniului 

cultural și promovarea turismului; 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri apropiați 

de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populației și al calității 

serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor 

de sănătate și demografice în toate politicile publice ale României; 

Sector 7. SĂNĂTATE ȘI PROTECŢIE SOCIALĂ 

Măsura 7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare din 

oraș 

SD Jud. Bacău: Măsura 4.2. Asigurarea accesului la infrastructură și servicii 

de sănătate de calitate pentru toți locuitorii; 

 

Măsura 7.2. Diversificarea 

infrastructurii sociale 

SNS: Aria Strategică de Intervenție 3: ”Măsuri transversale pentru un sistem 

de sănătate sustenabil și predictibil, Obiectivul General 7. Dezvoltarea 

infrastructurii adecvate la nivel național, regional și local, în vederea 

reducerii inechității accesului la servicii de sănătate; 

Măsura 7.3. Creșterea calității 

serviciilor sociale   

SD Jud. Bacău: Măsura 4.3. Asigurarea accesului la infrastructură și servicii 

sociale de calitate și combaterea sărăciei; 

 

SRPTȘ: Obiectiv pe termen mediu: Până în 2020, reducerea la maximum 

11,3%, a ratei de tineri între 18-24 de ani care au finalizat cel mult ciclul de 

învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de 

continuare a studiilor sau formare profesională; 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: 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; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naționale pe 

termen lung privind populația și fenomenele migratorii; 
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Sector 8. PROTECŢIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI 

Măsura 8.1. Protecția ariilor 

naturale și a zonelor verzi 

SD Jud. Bacău: Măsura 5.1. Protejarea biodiversității, peisajului și asigurarea 

calității factorilor de mediu; 

Măsura 8.2. Utilizarea 

energiilor alternative și 

îmbunătățirea eficienței 

energetice 

SD Jud. Bacău: Măsura 5.5. Stimularea producerii și utilizării energiilor 

regenerabile; 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al 

țărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a 

resurselor naturale; 

Măsura 8.3. Îmbunătățirea 

managementului deșeurilor  

SD Jud. Bacău: Măsura 5.3. Implementarea managementului integrat al 

deșeurilor; 

 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 4.2, Măsura 4.2.1 Investiții în crearea, 

reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de apă și apă potabilă, în 

sistemele de management integrat a deșeurilor și sisteme de management 

a riscurilor; 

Măsura 8.4. Diminuarea 

riscurilor naturale  

SD Jud. Bacău: Măsura 5.2. Implementarea managementului riscurilor - 5.2.1. 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de protecție împotriva 

inundațiilor, 5.2.2. Prevenirea eroziunii solului; 

Sector 9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

Măsura 9.1.  Modernizarea 

infrastructurii și dotărilor 

administrației publice 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului de reformă 

în administrația publică și reducerea substanțială a decalajelor față de 

nivelul mediu de performanță al administrației centrale și locale și al 

serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creșterea gradului de 

încredere și satisfacție al cetățenilor în raporturile cu autoritățile 

administrației publice centrale și local; 

Măsura 9.2. Îmbunătățirea 

capacității de planificare 

strategică și bugetară la 

nivelul Primăriei și instituțiilor 

descentralizate 

SD Jud. Bacău: Măsura 6.1. Întărirea cooperării între administrațiile publice 

și cetățeni și creșterea transparenței; 

 

Măsura 9.3. Dezvoltarea 

capacității de gestionare a 

serviciilor publice oferite 

SD Jud. Bacău: Măsura 6.1. Întărirea cooperării între administrațiile publice 

și cetățeni și creșterea transparenței. 
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Contribuția la obiectivele orizontale  
 

Acțiunile propuse în cadrul celor 9 planuri sectoriale 

de acțiune sunt stabilite în concordanță cu 

prevederile comunitare și naționale vis-à-vis de 

obiectivele orizontale: dezvoltarea durabilă, 

egalitatea de șanse și societatea informațională. 

 

Obiectivul orizontal, egalitatea de șanse, vizează 

oportunitatea oricărei persoane, de a avea drepturi 

egale indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare 

sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 

necontagioasă, infectare HIV, etc. Astfel nu trebuie 

să existe nicio diferențiere, restricție, discriminare 

sau preferință între persoanele caracterizate printr-

un stil de viața diferit datorită mediilor diferite din 

care provin și datorită criteriilor diferite care îi 

caracterizează. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Slănic 

Moldova respectă, prin intervențiile propuse, 

egalitatea de șanse a locuitorilor. Prin 

implementarea strategiei se va asigura accesul 

persoanelor cu dizabilități în toate instituțiile 

publice, va crește coeziunea socială și se vor 

îmbunătăți serviciile sociale pentru populația 

defavorizată. 

 

Strategia înglobează și un proiect care face referire 

la înființarea de piste pentru biciclete, facilitându-se 

astfel utilizarea și a altor mijloace de transport în 

afara autoturismelor. În același timp, prin 

extinderea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare 

se asigură accesul întregii populații la servicii de 

calitate, îmbunătățindu-se accesibilitatea tuturor 

zonelor din oraș. Mai mult decât atât, se dorește 

introducerea serviciului de transport public în 

comun cu scopul de a facilita accesul locuitorilor din 

zonele izolate către oraș. 

 

Un alt obiectiv orizontal important în comunitatea 

europeană este dezvoltarea durabilă, având trei 

dimensiuni principale – ecologică, economică și 

socială. 

 

Strategia de dezvoltare a orașului Slănic Moldova 

respectă în planurile sectoriale de acțiune principiile 

dezvoltării durabile. În primul rând, strategia de 

dezvoltare propune extinderea și dezvoltarea 

serviciilor de colectare și transport al deșeurilor, 

modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate 

și susținerea reducerii consumului de energie, toate 

acestea ducând la îmbunătățirea condițiilor de 

mediu din oraș.  

 

Protecției și conservării mediului îi este dedicată o 

secțiune sectorială distinctă, dar reducerea nivelului 

de poluare din oraș, amenajarea spațiilor verzi, 

protecția naturii și îmbunătățirea condițiilor de 

mediu se vor produce și ca urmare a unor acțiuni din 

cadrul altor secțiuni ale strategiei. Spre exemplu, 

prin îmbunătățirea infrastructurii de parcări se vor 

reduce noxele cauzate de autoturisme în zonele 

frecventate de turiști, scăzând impactul acestora 

asupra mediului înconjurător.  
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Trebuie ținut cont și de impactul pozitiv pe care îl 

are modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

ca urmare a acestui proiect urmând a se diminua 

pierderile din sistem și a se reduce foarte mult 

cantitatea de apă uzată deversată în prezent fără 

epurare în apele curgătoare din oraș. Contribuția 

Strategia de dezvoltare a orașului Slănic Moldova la 

dezvoltarea durabilă se realizează și prin proiecte ce 

țin de domeniul socio-economic: stimularea 

inovațiilor tehnologice, atragerea investitorilor, 

conservarea patrimoniului cultural existent, 

îmbunătățirea stării de sănătate a populației, 

îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor 

medicale, îmbunătățirea nivelului de conștientizare 

cu privire la importanța protejării mediului etc. 

 

Prin intermediul Strategiei de dezvoltare durabilă a 

orașului Slănic Moldova se va contribui și la tranziția 

spre o societate informațională, existând mai multe 

proiecte ce vor avea impact în acest domeniu. Aici 

amintim proiectul de utilizare a serviciilor de e-

administrație, utilizarea instrumentelor on-line 

pentru activitățile de promovare și informare 

turistic etc.
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MECANISMUL DE 

MONITORIZARE 

ȘI EVALUARE 
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Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 
 

Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei 

de dezvoltare durabilă a orașului Slănic Moldova au 

drept scop atât aprecierea gradului de realizare al 

activităților propuse de document, per ansamblu, 

cât și fundamentarea eventualelor revizuiri și 

modificări ale obiectivelor, țintelor, planurilor de 

măsuri și acțiuni. 

 

Monitorizarea reprezintă procesul continuu de 

culegere a informațiilor relevante despre modul de 

implementare a strategiei, în timp ce evaluarea este 

un proces care folosește informațiile obținute pe 

parcursul monitorizării pentru a stabili dacă 

strategia și-a atins ținta și a avut eficiența scontată: 

îndeplinirea viziunii și obiectivelor strategice și 

specifice menționate. 

 

Monitorizarea implementării strategiei va fi 

realizată în permanență de către un 

birou/departament al Primăriei Orașului Slănic 

Moldova, desemnat prin decizie a Primarului. 

Monitorizarea va consta în verificarea implementării 

în perioada programată a activităților, colectarea 

datelor necesare pentru popularea bazei de date a 

indicatorilor de evaluare etc. Această activitate 

contribuie și la o îmbunătățire a coordonării 

proiectelor realizate la nivel local cu cele realizate la 

nivel județean și regional. 

La baza evaluării implementării strategiei stă 

compararea gradului de atingere a țintelor propuse 

inițial cu situația dezvoltării orașului la diferite 

momente. Evaluarea implementării strategiei 

presupune analiza evoluției indicatorilor de 

evaluare, prezentați în anexa documentului, și a 

stadiului la care aceștia se află în funcție de țintele 

aferente stabilite pentru fiecare sector. 

 

Departamentul care va realiza activitatea de 

monitorizare, va efectua și evaluarea. La o perioadă 

stabilită de Primarul orașului Slănic Moldova (se 

recomandă perioade nu mai mici de 1 an), acest 

departament va prezenta în plenul Consiliului Local 

un raport de evaluare a implementării strategiei 

care va conține situația indicatorilor de evaluare. În 

baza acestei situații, departamentul va propune 

eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor 

Strategiei. 

 

La perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau în cazul 

unor schimbări socio-economice sau administrative 

majore, se recomandă să se efectueze o revizuire a 

documentului strategic.  
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Indicatori de evaluare a implementării strategiei orașului Slănic Moldova 
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico – 

edilitare: 

o Lungimea rețelei de drumuri locale/ străzi 

orășenești; 

o Lungimea rețelei de alimentare cu apă 

potabilă; 

o Gradul de conectare la rețeaua de apă 

potabilă; 

o Lungimea rețelei de canalizare; 

o Gradul de conectare la rețeaua de canalizare; 

o Lungimea rețelei de joasă tensiune; 

o Gradul de conectare la rețeaua de electricitate; 

o Lungimea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale; 

o Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a 

gazelor naturale. 

 

Creșterea calității serviciilor publice: 

o Numărul sălilor de clasă; 

o Unități de învățământ reabilitate; 

o Numărul laboratoarelor școlare; 

o Numărul sălilor de sport; 

o Numărul cazurilor de abandon școlar; 

o Numărul copiilor aflați în situații de risc 

educațional; 

o Unități medico-sanitare reabilitate; 

o Numărul de cadre medicale specializate; 

o Numărul de parteneriate în domeniul furnizării 

serviciilor sociale; 

o Numărul de ONG-uri active în domeniul social; 

o Numărul cazurilor de violență domestică; 

o Numărul cazurilor de abandon familial; 

o Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

copii proveniți din medii defavorizate; 

o Rata șomajului; 

o Numărul întreprinderilor sociale; 

o Numărul volumelor din Biblioteca Publică; 

o Numărul de abonați ai Bibliotecii Publice; 

o Evenimente culturale organizate; 

o Zone publice supravegheate video; 

o Rata infracționalității (număr infracțiuni la 

10.000 de locuitori); 

o Numărul dotărilor din parcurile de joacă pentru 

copii; 

o Numărul băncilor instalate în spațiile publice. 

 

Dezvoltare economiei locale: 

o Numărul întreprinderilor; 

o Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 

de locuitori); 

o Cifra de afaceri totală; 

o Numărul șomerilor înregistrați; 

o Numărul mediu al salariaților; 

o Numărul de parteneriate de tip public-privat 

dintre Primăria orașului Slănic Moldova și 

mediul de afaceri. 

 

Turism: 

o Numărul de turiști; 

o Numărul de obiective turistice modernizate/ 

reabilitate; 

o Indicele de utilizare a capacității de cazare; 

o Numărul de locuri de petrecere a timpului liber; 

o Numărul evenimentelor culturale organizate 

anual. 
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Protecția mediului: 

o Cantitatea de deșeuri menajere generate; 

o Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare; 

o Cantitatea de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice colectată selectiv pe 

locuitor; 

o Cantitatea de deșeuri de tip hârtie/ carton sau 

PET colectată selectiv; 

o Numărul de acțiuni de ecologizare. 

 

Dezvoltarea capacității administrative și implicarea 

comunității în luarea deciziilor: 

o Funcționari publici beneficiari ai sesiunilor de 

specializare și perfecționare în domenii de 

interes (achiziții publice, management de 

proiect, furnizarea serviciilor publice, ECDL 

etc.); 

o Numărul studiilor de evaluare a oportunității 

externalizării serviciilor publice. 
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Factorii interesați (stakeholderii) de implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Slănic 

Moldova pentru perioada 2014-2020 sunt indivizii 

sau grupurile care pot influența o anumită politică, 

ori care pot fi afectați de aceasta. Un factor 

interesat poate fi o persoană (un cetățean), o 

instituție (aici incluzând diferitele departamente ale 

administrației), grupuri specifice sau categorii de 

persoane (cum sunt tinerii, bătrânii, elevii etc.), o 

anumită zonă rezidențială sau chiar întreaga 

comunitate.  

 

Populația este unul dintre principalii stakeholderi ai 

Strategiei de dezvoltare a orașului Slănic Moldova, 

atât datorită numeroaselor domenii în care vor avea 

beneficii în urma acestei strategii, cât şi datorită 

capacității de a influența anumite resurse pentru 

implementarea ei.  

 

Per ansamblu, interesul populației în urma strategiei 

este de a avea condiții mai bune de viață, locuri de 

muncă diversificate şi bine remunerate şi servicii 

publice de calitate. Principalii beneficiari finali ai 

tuturor planurilor sectoriale de acțiune sunt 

locuitorii orașului, aceștia urmând a se bucura de 

parcuri şi spatii de joacă pentru copii bine 

amenajate, zone noi de agrement, drumuri 

modernizate, infrastructură tehnico-edilitară 

reabilitată, servicii de transport public moderne, 

siguranță şi ordine publică, salarii mai bune, servicii 

publice mai eficiente, mediu mai curat, activități 

culturale mai frecvente etc. 

 

Pe de altă parte, populația poate avea un impact 

fundamental asupra bunei implementări a 

strategiei, gradul de acceptabilitate al populației vis-

à-vis de măsurile şi acțiunile propuse fiind 

determinant. Mai mult decât atât, implicarea 

populației este necesară pentru crearea unei 

societăți civile puternice, un pion esențial în deciziile 

luate la de autoritățile publice  nivel local.  

 

Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. 

Interesul principal al antreprenorilor locali este de a 

fi rezolvate obstacolele/dificultățile întâmpinate de 

aceștia în prezent: infrastructura rutieră şi tehnico-

edilitară, colaborarea dintre mediul de afaceri şi 

autoritățile publice, birocrația, promovarea 

insuficientă, lipsa infrastructurii de sprijin pentru 

afaceri etc.  

 

Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de 

dezvoltare a orașului Slănic Moldova datorită 

capacității de a mobiliza anumite resurse financiare 

pentru implementarea planurilor de acțiune 

propuse în acest document, cu adresabilitate 

deosebită sectorului turistic. O serie de acțiuni se 

pot realiza prin parteneriate de tip public-privat, 

autoritățile publice locale neavând capacitatea de a 

le implementa prin resurse proprii. Spre exemplu, 

dezvoltarea serviciilor de transport public, 

dezvoltarea zonelor şi centrelor de agrement, ori 

crearea de parcuri pentru bikeri şi skateri sunt 

activități pretabile a fi realizate prin colaborarea 

mediului de afaceri cu autoritățile publice locale. În 

acest sens, se propune şi îmbunătățirea colaborării 

dintre aceștia prin desfășurarea periodică de 

consultări publice.  

 

Autoritățile publice locale  (Consiliul Local şi 

Primăria orașului Slănic Moldova) reprezintă unul 

dintre cei mai importanți stakeholderi  în 
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implementarea Strategiei de dezvoltare a orașului 

Slănic Moldova. Strategia de dezvoltare presupune 

realizarea unor investiții majore care pot fi 

demarate doar de autoritățile publice locale. De 

altfel, pentru realizarea investițiilor din fonduri 

europene este necesară implicarea autorităților 

publice ca principal beneficiar şi contribuitor 

financiar (pentru cofinanțare).  

 

Mai mult decât atât, autoritățile publice locale dețin 

nu doar resursele financiare, ci și cele de legitimitate 

pentru implementarea strategiei de dezvoltare, 

între atribuțiile Consiliului Local fiind următoarele 

elemente: 

o avizează sau aprobă studii, prognoze şi 

programe de dezvoltare economico-socială, 

de organizare şi amenajare a teritoriului, 

documentații de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, inclusiv participarea la programe 

de dezvoltare județeană, regională, zonală şi 

de cooperare transfrontalieră; 

o aprobă bugetul local, împrumuturile, virările 

de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare; aproba contul de încheiere a 

exercițiului bugetar; stabileşte impozite şi 

taxe locale, precum şi taxe speciale, în 

condițiile legii; 

o stabileşte măsurile necesare pentru 

construirea, întreținerea şi modernizarea 

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii 

infrastructuri aparținând căilor de 

comunicații de interes local; 

o aproba  documentațiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local şi 

asigură condițiile necesare în vederea 

realizării acestora; 

o asigură condițiile materiale şi financiare 

necesare pentru buna funcționare a 

instituțiilor şi serviciilor publice de educație, 

sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea 

ordinii publice, apărarea împotriva 

incendiilor şi protecția civilă, de sub 

autoritatea sa; urmăreşte şi controlează 

activitatea acestora; 

o acționează pentru protecția şi refacerea 

mediului înconjurător, în scopul creşterii 

calității vieții; contribuie la protecția, 

conservarea, restaurarea şi punerea în 

valoare a monumentelor istorice şi de 

arhitectură, a parcurilor şi rezervațiilor 

naturale, în condițiile legii; 

o contribuie la realizarea măsurilor de 

protecție şi asistență socială; asigură 

protecția drepturilor copilului, potrivit 

legislației în vigoare; aprobă criteriile pentru 

repartizarea locuințelor sociale; înființează şi 

asigură funcționarea unor instituții de 

binefacere de interes local; 

o înființează şi organizează târguri, piețe, 

oboare, locuri şi parcuri de distracție, baze 

sportive şi asigură buna funcționare a 

acestora.  

 

Primarul are competențe ce pot influența 

implementarea Strategiei, având rolul de a întocmi 

proiectul bugetului local şi contul de încheiere a 

exercițiului bugetar şi de a le supune spre aprobare 

consiliului local. Astfel, prin atribuțiile deținute, atât 

Consiliul Local Slănic Moldova cât şi Primarul joacă 

un rol cheie în implementarea acțiunilor propuse în 

cadrul strategiei.  
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Autoritățile publice locale vor avea şi o serie de 

beneficii directe ca urmare a implementării 

strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane, 

dezvoltarea serviciilor e-administrație ori 

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în care 

își desfășoară activitatea.  

 

Un alt factor interesat de implementarea Strategiei 

de dezvoltare a orașului Slănic Moldova este  

Consiliul Județean Bacău. Una dintre modalitățile 

prin care această instituție poate influența 

dezvoltarea orașului Slănic Moldova este prin 

includerea în strategia județeană a unor investiții în 

locale, cu atât mai mult cu cât Slănic Moldova este 

cea mai importantă destinație din județ şi una dintre 

cele mai importante din Regiunea Nord-Est. De 

asemenea, una dintre atribuțiile Consiliului 

Județean Bacău este de a aproba bugetul propriu al 

județului, împrumuturile, virările de credite şi modul 

de utilizare a rezervei bugetare, de a stabili impozite 

şi taxe, precum şi taxe speciale, în condițiile legii şi 

de a hotărî repartizarea pe comune, orașe şi 

municipii a cotei din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, în 

condițiile legii. Astfel, asemenea autorităților 

publice locale, Consiliul Județean Bacău dispune 

atât de resurse financiare, cât şi de legitimitate 

pentru a influența implementarea Strategiei de 

dezvoltare a orașului Slănic Moldova.  

 

Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de 

dezvoltare a orașului Slănic Moldova, Prefectul  fiind 

reprezentantul Guvernului pe plan local care asigură 

legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv 

conducător al organului administrației publice 

centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul 

serviciului public deconcentrat din subordinea 

acestuia. O primă modalitate prin care Prefectul 

poate influența implementarea strategiei este prin 

susținerea activităților de lobby la nivel central 

pentru realizarea de investiții locale şi rezolvarea 

problemelor întâmpinate de locuitori şi mediul de 

afaceri. De altfel, una dintre atribuțiile Prefecturii 

este acționarea pentru realizarea în județ a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi 

dispunerea măsurile necesare pentru îndeplinirea 

lor, în conformitate cu competențele şi atribuțiile ce 

îi revin, potrivit legii.  

 

O altă atribuție a Prefecturii este aceea de a 

colabora cu autoritățile administrației publice locale 

pentru determinarea priorităților de dezvoltare 

teritorială.  

 

În județul Bacău există mai multe servicii publice 

deconcentrate: AJOFM Bacău, ITM Bacău, Casa 

Județeană de Pensii Bacău, Administrația Finanțelor 

Publice a județului Bacău, Direcția Sanitar-

Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor Bacău 

etc.  

 

Toate serviciile deconcentrate reprezintă un alt 

stakeholder al Strategiei de dezvoltare durabilă a 

orașului Slănic Moldova,  principala modalitate prin 

care pot influența dezvoltarea orașului fiind prin 

parteneriate cu autoritățile publice locale. De 

asemenea, serviciile publice deconcentrate pot  

contribui  prin furnizarea de informații privind 

situația din orașul Slănic Moldova şi a necesităților 

de dezvoltare identificate pe fiecare domeniu în 

parte.  
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Instituțiile publice de cultură reprezintă un alt 

factor interesat în Strategia de dezvoltare durabilă 

a orașului Slănic Moldova. Prin implementarea 

strategiei, se va dezvolta şi moderniza 

infrastructura în care își desfășoară activitatea în 

prezent instituțiile culturale şi se va recurge la 

sprijinirea activităților culturale.  

 

Pe de altă parte, instituțiile publice culturale pot 

contribui la dezvoltarea orașului Slănic Moldova 

prin îmbunătățirea atractivității generale a orașului 

şi prin diversificarea ofertei turistice a stațiunii 

Slănic Moldova.  

 

Instituțiile publice de învățământ vor avea o serie 

de beneficii în urma implementării strategiei, 

aceasta presupunând dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii, a dotărilor şi a serviciilor. Aceste 

instituții pot participa şi ca parteneri în cadrul 

proiectelor ce se vor realiza la nivelul orașului Slănic 

Moldova.  

 

Organizațiile non-guvernamentale pot contribui la 

dezvoltarea serviciilor sociale din orașul Slănic 

Moldova prin efectuarea de parteneriate cu 

autoritățile publice locale ori prin dezvoltarea unor 

proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile. Prin 

natura activităților desfășurate, însă ONG-urile pot 

contribui şi la dezvoltarea altor sectoare. 

 

Mass-media este un alt stakeholder important în 

dezvoltarea orașului Slănic Moldova. Principalul rol 

al său este de a promova orașul atât pentru turiști 

dar şi pentru a atrage investitori.  

 

Turiștii reprezintă un alt factor interesat căruia îi 

este acordat o atenție deosebită, având în vedere 

importanța strategică a acestuia pentru dezvoltarea 

activităților economice din oraș. Implementarea 

strategiei va duce la îmbunătățirea promovării şi 

informării turistice, la modernizarea infrastructurii 

de acces la obiectivele turistice, reabilitarea 

obiectivelor turistice şi amenajarea acestora, dar şi 

la dezvoltarea turismului de evenimente. 

 

De cealaltă parte turiștii pot influența dezvoltarea 

orașului Slănic Moldova prin reputația ce o creează 

în urma unei vizite în localitate. Este binecunoscut 

faptul că o pondere semnificativă din turiști își aleg 

destinațiile turistice şi pe baza recomandărilor 

primite din cercul de cunoscuți. Astfel, o notorietate 

negativă a stațiunii poate compromite dezvoltarea 

anumitor tipuri de activități turistice pe o perioadă 

destul de lungă de timp.
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Planificarea strategică este un proces în mai multe 

etape, prin care comunitatea poate să-și creeze 

imaginea viitorului pornind de la condițiile prezente 

și își trasează căi de realizare a acelui viitor. Strategia 

de dezvoltare durabilă locală trebuie fundamentată 

pe o analiză relevantă a situației socio-economice și 

demografice existente. Această analiză a resurselor 

de care dispune comunitatea relevă punctele tari și 

punctele slabe ale comunității și mediului ei, 

oportunitățile de dezvoltare și posibilele riscuri ce 

trebuie evitate. 

 

Planificarea strategică este cea care oferă 

comunității un scop și o direcție de dezvoltare. 

Strategia de dezvoltare a unei comunități reprezintă 

atât un document de cercetare, cât și un ghid care 

orientează liderii administrației publice, 

comunitatea de afaceri, investitorii, dar și 

comunitatea civilă în ansamblu. Planificarea 

strategică este utilizată tot mai frecvent de 

autoritățile locale pentru a întări potențialul 

economic al unei localități, pentru a îmbunătăți 

climatul investițional, pentru a crește nivelul de 

competitivitate al întreprinderilor locale, al 

antreprenorilor și forței de muncă deopotrivă. 

Existența unei planificări strategice pe termen 

mediu și lung va spori încrederea mediului de afaceri 

în eficiența administrației publice locale și va 

contribui la creșterea stimulării de a investi în zonă.  

 

Procesul de actualizare a Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a orașului Slănic Moldova, pe perioada 

2014-2020, a fost realizat respectând criteriile cheie 

de calitate utilizate în evaluarea documentelor 

strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, 

eficiență, consecvență și coerență pragmatism, 

sustenabilitate și aranjamente de management și 

monitorizare. 

 

Procesul de actualizarea Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a orașului Slănic Moldova, pe perioada 

2014-2020 a presupus parcurgerea a trei etape 

principale: 

o Etapa elaborării auditului dezvoltării socio-

economice a orașului Slănic Moldova; 

o Etapa elaborării strategiei de dezvoltare a 

orașului Slănic Moldova; 

o Etapa de consultare publică. 

 

Documentul programatic a urmărit nouă secțiuni de 

interes pentru dezvoltarea socio-economică a 

orașului Slănic Moldova: 

1. Dezvoltare urbană 

2. Demografie și forță de muncă 

3. Economie 

4. Turism 

5. Infrastructură și servicii publice 

6. Educație și cultură 

7. Sănătate și protecție socială 

8. Protecția și conservarea mediului 

9. Capacitate administrativă 

 

Prima etapă a procesului de planificare are drept 

rezultat elaborarea primei secțiuni a documentului, 

auditul dezvoltării socio-economice a orașului Slănic 

Moldova. Analizele conduse în cadrul acestei etape 

reprezintă fundamentul pentru elaborarea viziunii, 

obiectivelor și a planurilor de măsuri și acțiuni. 

Această secțiune a documentului a fost redactată 

într-o manieră concluzivă, prezentând informații 

sintetizate despre situația orașului Slănic Moldova, 
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grupate pe cele nouă secțiuni de interes enunțate 

anterior. 

 

În cea de-a doua etapă a fost elaborată partea 

strategică a documentului, compusă din viziune, 

obiective, planuri de măsuri și acțiuni și portofoliul 

de proiecte. Această secțiune a fost elaborată 

utilizând deopotrivă concluziile auditului dezvoltării 

socio-economice realizat cât și informațiile și 

recomandările colectate prin procesul de 

consultare publică. 

 

Cea de-a treia etapă a procesului de planificare este 

reprezentată de activitățile de consultare publică. 

Consultarea publică este parte integrantă a 

primelor două etape, atât auditul dezvoltării socio-

economice a orașului cât și partea strategică fiind 

bazate pe concluziile consultărilor publice. 

 

Etapa 1: Elaborarea Auditului dezvoltării socio-economice a orașului 

Slănic Moldova 
 

Auditul dezvoltării socio-economice a orașului 

Slănic Moldova reprezintă prima secțiune a 

documentului strategic, analizând situația existentă 

în localitate, identificând principalele probleme, 

principalele direcții de dezvoltare economică și 

resursele pe care se poate baza aceasta. Pentru 

aceasta s-au utilizat două serii de date: secundare și 

primare. Datele secundare au fost preluate de la 

instituțiile abilitate: Institutul Național de Statistică, 

Direcția Județeană de Statistică a Județului Bacău, 

Consiliul Local Slănic Moldova, AJOFM, APM etc. De 

asemenea, au fost analizate și documentele 

programatice și analizele socio-economice 

existente în județul Bacău și la nivel regional și 

național.  

 

Datele primare utilizate au fost obținute în baza 

sondajelor de opinie, a dezbaterilor publice și a 

studiilor efectuate în rândul comunității locale. 

Grupurile țintă abordate de aceste studii au fost 

formate din reprezentanții administrației publice 

locale, mediul de afaceri, instituțiile publice, elevii și 

tinerii și organizațiile nonguvernamentale din Slănic 

Moldova. 

 

Principalele obiective ale acestor studii au fost 

identificarea principalelor probleme cu care se 

confruntă comunitatea locală, identificarea 

principalelor resurse pe care se poate baza 

dezvoltarea orașului Slănic Moldova și principalele 

direcții de dezvoltare pentru perioada la care face 

referire strategia. De asemenea, a fost evaluată 

situația privitoare la proiectele în implementare sau 

aflate la stadiu de idee de la nivelul administrațiilor 

publice locale. În cuprinsul documentului au fost 

redate o parte din rezultatele acestor studii, fie 

făcându-se referire la acestea în text fie fiind 

prezentate grafic, într-o formă distinctă. 

 

Auditul cuprinde analiza celor nouă sectoare de 

interes și analiza mediului extern al județului. 

Secțiunile aferente celor nouă sectoare ale 

documentului prezintă situația actuală din orașului 

Slănic Moldova, analizată pe baza datelor oficiale 
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disponibile. Sunt prezentate principalele probleme 

identificate din analiza datelor statistice, 

completate de concluziile rezultate în baza 

consultărilor publice. 

 

Opiniile comunității au fost evaluate în funcție de 

frecvența de apariție și de importanța pe care 

respondenții au asociat-o aspectelor analizate. În 

acest fel, a rezultat o ierarhizare a problemelor, a 

necesităților de intervenție, a resurselor etc. 

Acolo unde informațiile au fost suficiente și 

concludente, a fost evaluată și prioritizarea 

intervențiilor sectoriale, în baza necesității de 

intervenție și a importanței problemelor, așa cum a 

reieșit din consultările publice. 

 

Fiecare din cele nouă secțiuni se încheie cu o matrice 

SWOT (puncte tari, puncte slabe, amenințări, 

oportunități) care sintetizează informațiile 

principale din respectivul subcapitol. 

 

 

Etapa 2: Elaborarea Strategiei de dezvoltare a orașului Slănic 

Moldova 
 

Conform concluziilor analizelor socio-economice 

efectuate și a consultărilor publice, a fost formulată 

viziunea de dezvoltare a orașului Slănic Moldova 

pentru perioada de timp acoperită de Strategie. 

Viziunea de dezvoltare afirmă succint cadrul general 

al direcțiilor de dezvoltare, prezentând situațiile 

generale și stările de fapt spre care se tinde prin 

implementarea strategiei. 

 

În contextul stabilit de viziunea de dezvoltare a fost 

dezvoltat un obiectiv general și elaborat un set de 

obiective strategice. Fiecare dintre aceste obiective 

corespunde unei probleme majore a orașului Slănic 

Moldova pe care își propune să o abordeze. În 

cadrul secțiunilor din planurile de măsuri, 

obiectivelor strategice le sunt subordonate 

obiective sectoriale, specifice, care contribuie la 

realizarea unuia sau mai multor obiective strategice. 

Pentru fiecare dintre cele nouă secțiuni ale 

documentului a fost elaborat câte un plan de măsuri 

în concordanță cu obiectivele sectoriale stabilite în 

cadrul fiecărei secțiuni. Fiecare măsură conține 

acțiunile propuse, organizațiile responsabile de 

implementarea acestora, durata estimativă de 

implementare și sursele posibile de finanțare pentru 

respectivele acțiuni.  

 

Măsurile și acțiunile incluse în planurile sectoriale 

sunt adresate întregii comunități, ele implicând 

deopotrivă instituțiile și administrația publică, 

mediul de afaceri, societatea civilă și chiar simplii 

cetățeni. Pentru atingerea obiectivelor propuse, 

proiectele care vor fi dezvoltate în Slănic Moldova în 

perioada următoare vor trebui să fie încadrate în 

planurile sectoriale cuprinse de Strategie. 

 

Ierarhizarea măsurilor și acțiunilor a urmărit 

succesiunea logică a acestora în timp, importanța 

acestora pentru comunitatea locală (așa cum a 

rezultat din consultările publice), impactul 
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implementării raportat la populația la care se referă 

și gradul de complexitate presupus de 

implementarea acestora (finanțare, instituții 

implicate, proceduri etc). 

 

În conformitate cu viziunea, obiectivele și planurile 

sectoriale de acțiune, a fost elaborat un set de 

proiecte pe care Consiliul Local Slănic Moldova își 

propune să le implementeze în perioada de 

programare a strategiei utilizând în special fonduri 

din surse de finanțare nerambursabile. Aceste 

proiecte sunt incluse în Portofoliul de proiecte al 

strategiei și acoperă toate cele nouă secțiuni ale 

documentului și presupun un larg parteneriat cu 

instituțiile publice, mediul de afaceri și societatea 

civilă. 

 

Din cele 75 de proiecte incluse în portofoliul extins, 

au fost selectate 20 proiecte prioritare de către 

reprezentanții administrației publice locale. Acestea 

includ mai multe informații, precum scopul 

proiectului, obiectivele specifice, problemele 

abordate și soluțiile propuse, perioada estimativă 

de implementare, precum și coerența cu măsurile 

documentului strategic.  

 

Etapa 3: Consultările publice 
 

Fiecare fază din procesul de elaborare a 

documentului de programare a inclus și o activitate 

de consultare a comunității locale, de la 

identificarea principalelor probleme ale orașului 

Slănic Moldova până la prioritizarea acțiunilor și 

proiectelor incluse. 

 

Dezbaterile publice au fost organizate în două 

etape. În prima etapă au fost identificate 

principalele probleme ale orașului Slănic Moldova și 

direcțiile principale spre care, în opinia comunității, 

ar trebui îndreptată dezvoltarea orașului. Cea de-a 

doua etapă a dezbaterilor a fost organizată după 

definitivarea cadrului strategic general, mai precis 

după definitivarea unei viziuni generale de 

dezvoltare, a unui set de obiective sectoriale, a 

direcțiilor principale de dezvoltare și a planurilor de 

măsuri pentru fiecare din cele nouă secțiuni ale 

documentului. 

Pentru o analiză obiectivă, au fost organizate 4 

grupuri  de lucru specifice: Servicii publice, 

infrastructură și echipare edilitară, Mediul de afaceri 

și dezvoltare economică, Sănătate și protecție socială 

și Educație și cultură, la care au participat 

reprezentanții administrației publice locale, 

instituțiilor publice, mediului de afaceri și ONG-

urilor.  

 

De asemenea, grupurile țintă au fost consultate prin 

intermediul unui sondaj de opinie care a avut drept 

scop evaluarea situației existente și identificarea 

perspectivelor de dezvoltare. Concluziile acestui 

studiu au completat informațiile obținute prin 

procesarea datelor statistice existente și au 

fundamentat stabilirea direcțiilor principale de 

dezvoltare. 
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Acest document a fost elaborat de către Primăria orașului SLĂNIC MOLDOVA, cu sprijinul companiei de consultanță 

ADDVANCES CORP, în cadrul unui larg proces de consultare publică a tuturor factorilor locali interesați.  

Primăria orașului SLĂNIC MOLDOVA 
 

Sediul: Strada Vasile Alecsandri, nr. 4,  Slănic Moldova, județul Bacău 

Telefon: +4 0234 348119 /  +4 0234 348186 / +4 0743 108499 

 Fax: +4 0234 348829 

E-mail: primaria@primariaslanicmoldova.ro 

Web-site: http://primariaslanicmoldova.ro/ 


