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CAPITOLUL I
ANALIZA EVOLUȚIEI CADRULUI SOCIO-DEMOGRAFIC AL
DEZVOLTĂRII ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA
1.1.

POPULAȚIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE

Populația ocupă un loc central în activitățile de urbanism şi amenajarea teritoriului,
implicând cunoaşterea a trei categorii de aspecte:
•

necesitățile obiective de dezvoltare;

•

potențialul cantitativ-demografic al populației;

•

potențialul calitativ al populației.

Câteva dintre argumentele considerării populației în planurile de urbanism general
se referă la rolul acesteia ca factor central de care se ține seama în elaborarea soluțiilor de
dezvoltare, de beneficiar al tuturor măsurilor de dezvoltare care au ca finalitate creşterea
nivelului de trai al acelei populații şi de realizator al dezvoltării.
Conform cadrului metodologic de elaborare al P.U.G., populația este tratată şi din
punct de vedere cantitativ-demografic: efectivul populației, repartizarea în teritoriu,
mişcarea populației, structura şi evoluția populației. Aceste aspecte cantitative folosesc
drept criterii în elaborarea soluțiilor de amenajare urbanistică şi a teritoriului, respectiv:

1. Fundamentarea deciziei de extindere/reducere a teritoriului intravilan destinate
locuirii în acord cu creşterea/scăderea numărului populației;
2. Luarea unor decizii privind dotările necesare la nivel de oraş bazate pe cunoaşterea
nevoilor specifice ale diferitelor grupe de vârstă în funcție de ponderea acestora în
total populație;
3. Fundamentarea viitoarelor decizii de investiții ale administrației locale în funcție de
tendințele demografice pentru următorii 10 ani legate spre exemplu de echiparea
tehnico-edilitară, dotările culturale, sociale, educaționale, etc.

Analiza socio-demografică este utilă atât în fundamentarea proiectării cât şi în
identificarea resurselor şi mecanismelor sociale de implementare a proiectelor de urbanism
şi în evaluarea consecințelor sociale ale realizării soluțiilor de urbanism.
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•

DIN PUNCT DE VEDERE DEMOGRAFIC, AU FOST ANALIZATE
URMĂTOARELE ASPECTE:

-

numărul locuitorilor (populația stabilă) în ultimii 23 ani;

-

structura populației pe sexe şi grupe de vârstă în ultimii 23 ani;

-

evoluția populației în ultimii ani şi prognoza populației după modelul de creştere
biologică, bazat pe creşterea naturală a populației (spor natural) şi modelul de
creştere tendențială, prin luarea în considerare a sporului mediu anual (spor
natural şi migrator), înregistrat în ultimii 12 ani;

-

mişcarea naturală şi migratorie a populației în perioada 1992-2018;

-

disfuncționalitățile privind evoluția şi structura populației, modul de ocupare a
resurselor de muncă;

-

resursele de muncă şi populația ocupată şi evidențierea aspectelor sociale
rezultate ca urmare a mutațiilor previzibile în structura populației ocupate,
precum şi cele rezultate din mobilitatea populației şi a forței de muncă;

-

gradul de şcolarizare al populației bazat pe niveluri de educație;

-

gradul de dotări al populației în ceea ce priveşte infrastructura de sanate şi
dotările culturale.
•

TIPURI DE DATE ŞI SURSA DATELOR, ANI DE REFERINȚĂ

Pentru a elabora analiza demografică au fost folosite date din surse oficiale,
respectiv:
-

Institutul Național de Statistică, Baza de date TEMPO online pentru Fişa orașului
Slănic Moldova pentru recensămintele populației - au fost luate în considerare
datele de la ultimile trei recensăminte, respectiv anii: 1992, 2002, 2011 şi, inclusiv,
2018.

Recensământul populaţiei este o înregistrare exhaustivă a populației la nivel
național ce se efectuează cu o periodicitate de aproximativ un deceniu. Scopul este
obținerea la momentul de referință al recensământului a unor date complete despre starea
populației. Variabilele principale sunt: sexul, vârsta, starea civilă, numărul şi vârsta copiilor,
locul naşterii, locul domiciliului şi al reşedinței, naționalitatea, limba maternă, şcolaritatea,
ocupația etc. Pentru statistica demografică recensământul reprezintă un punct de reper,
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toate calculele demografice ulterioare raportându-se la valorile cenzitare, urmând a se
reface în funcție de acestea.
•

STRUCTURA DOCUMENTULUI

În prima parte a documentului s-au analizat caracteristicile populației, respectiv
evoluția numărului populației, structură pe sexe şi grupe de vârstă, structura etnică, nivelul
de instruire al populației, resursele de muncă, structura populației ocupate cu scopul
identificării disfuncționalităților legate de acestea. În partea a II-a a fost analizată evoluția
populației în funcție de tendințele mişcării populației (mişcarea naturală şi migratorie)
pentru că în final să se elaboreze prognoza populației care se bazează pe tendințele
demografice din ultimii 4-5 ani.

1.2. NUMĂRUL LOCUITORILOR ŞI EVOLUȚIA POPULAȚIEI
La Recensământul Populației şi Locuințelor din 20 octombrie 2011, populația
orașului Slănic Moldova număra 5.2651 locuitori, reprezentând 0,70% din populația
județului Bacău, iar la 1 iulie 2019, populația orașului Slănic Moldova număra 5.101 2
locuitori, aproximativ 0,68% din populația întregului județ Bacău.
Densitatea populației pentru orașul Slănic Moldova, pentru anul 2018, este de
1.482,85 loc./kmp, față de 1.518,30 loc./kmp pentru anul 2014. 3
Din populația totală stabile a orașului Slănic Moldova, înregistrată în anul 2011,
majoritatea rezidenților trăiesc în satul Cireșoaia - 40,8%, 32,2% locuiesc în Slănic Moldova,
iar restul de 27,0% sunt rezidenți în satul Cerdac.

1

Sursa: Institutul Național de Statistică
Idem
3
Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Slănic Moldova 2014-2020
2
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Fig. 1. Evoluţia populaţiei la nivelul orașului Slănic Moldova (1992-2018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

La nivelul județului Bacău, evoluția populației a avut o traiectorie similară,
înregistrându-se o creștere accentuată a numărului de locuitori cu 1,38% între anii 19922002 (de la 751.660 persoane în anul 1992 la 762.233 persoane în anul 2002), după care a
urmat o perioadă de scădere a populației cu 2,64% între anii 2002-2018 (de la 762.233 în
2002 persoane la 742.053 persone în 2018).
Fig. 2. Evoluţia populaţiei la nivelul judeţului Bacău (1992-2018)
Anul 2018
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE
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Fig. 3. Evoluţia populaţiei la nivelul judeţului Bacău - oraș Slănic Moldova (1992-2018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Prin analiză comparativă privind evoluția populației, se poate remarca o scădere
echivalentă la nivelul orașului Slănic Moldova față de județul Bacău. Acest fapt se poate
datora migrării populației către alte zone din cadrul județului și/sau către zone ale altor
județe ce oferă oportunități economice.

1.3. STRUCTURA DEMOGRAFICĂ

1.3.1. Structură pe sexe şi grupe de vârstă

La recensământul din 1992, populația orașului Slănic Moldova avea o structură
demografică comparativ egala pe sexe, respectiv 2841 femei la 2854 bărbați. Din graficul
de mai jos se poate observa numărul mai mare al bărbaților față de cel al femeilor cu
vârstele de 20 - 24 ani şi 35 - 39 ani, iar numărul femeile cu vârsta cuprinsă între 25 - 29 este
mai mare față de cel al femeilor din aceeași categorie.
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Fig. 4. Structură pe grupe de vârste şi sexe a populaţiei orașului Slănic Moldova în anul
1992
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

După 26 de ani (în anul 2018), structura demografică se modifică, populația
feminină cunoaște o scădere de 1.24 % față de populația masculină , respectiv 2532 femei și
2564 bărbați. De această dată se observa numărul mai mare al femeilor față de cel al
bărbaților cu vârstele de 25-29 de ani, iar numărul bărbaților din categoria 35 - 39 de ani .
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Fig 5. Structură pe grupe de vârste şi sexe a populaţiei orașului Slănic Moldova în anul
2018
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Fig. 6.Evoluţia pe grupe de vârste şi sexe a populaţiei orașului Slănic Moldovai (1992-2018)

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE
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Structura pe grupe mari de vârstă
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de
îmbătrânire al populației. Astfel, populația tânără s-a considerat între 0-14 ani, cea adultă
între 15-59 ani şi cea bătrână peste 60 ani conform clasificării folosite de Institutul Național
de Statistică.
Unul din factorii foarte importanți în dezvoltarea unei localității este reprezentat de
modificarea structurii de vârstă.
În oraşul Slănic Moldova, s-a înregistrat o scădere masivă cu 45.32% a populației
tinere aceasta scăzând de la 1434 (în anul 1992) la 784 (în anul 2018). De cealaltă parte,
populația îmbătrânită a fost în creștere cu 40.28 %, ajungând de la 627 (în anul 1992) la
1050 persoane (în anul 2018). Populația adultă a urmat o scădere cu 8.14%, de la 3533 (în
anul 1992) la 3267 persoane(în anul 2018).

Tabel 1. - Structură pe grupe de vârste a populaţiei orașului Slănic Moldova(1992-2018)
Grupe de varsta

Anul 1992

Anul 2002

Anul 2011

Anul 2018

0-14 ani

1434

1109

886

784

15-59

3533

3561

3466

3267

627

832

913

1050

5594

5502

5265

5101

peste 60
TOTAL

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Din evoluția structurii pe grupe mari de vârstă, se poate deduce faptul că orașul
Slănic Moldova deține o populație adultă într-o scădere ușoară, ceea ce arată potențialul
forței de muncă și o populație de peste 60 de ani în creștere, ceea ce denotă o speranță de
viață scăzută a populației. În acelaşi timp, scăderea masivă a populației tinere denotă o
speranță de viață scăzută a populației orașului.

EVOLUȚIA SOCIO-DEMOGRAFICĂ – SLĂNIC MOLDOVA

13

Fig. 7. Evoluţia structurii pe grupe de vârsta a populaţiei orașului Slănic Moldova (19922018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Piramida vârstelor
Piramidele vârstelor reprezentate pentru recensămintele din 2002 şi 2011 permit
observarea principalelor schimbări care au avut loc în structura demografică a populației în
ultimele două decenii.
Reprezentarea grafică a populației din anul 2002 cuprinde efectivele de populație
născute înainte de acest an. Imaginea arată o piramidă cu bază care se reduce progresiv,
ceea ce are ca semnificație faptul că s-au nasc mai puțini copii decât în generațiile
precedente.
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Fig. 8. Piramida vârstelor populaţiei în orașul Slănic Moldova (1992)

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE
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Piramida care prezintă populația în anul 2011 surprinde păstrarea trendului de
scădere a bazei piramidei, respectiv scăderea numărului de născuți vii în comparație cu anul
2002.
Fig. 9. Piramida vârstelor populaţiei în orașul Slănic Moldova (2011)

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE
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Fig. 10. Piramida comparativă a vârstelor în orașul Slănic Moldova (1992-2011)

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Imaginea comparativă a populației la recensămintele din 1992 şi 2011 prezintă
modificările în structură şi volum: schimbări mai dramatice s-au produs la prima grupă de
vârstă când numărul tinerilor a scăzut în 2011 față de 2002, în timp ce numărul persoanelor
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îmbătrânite, dar şi al persoanelor mature este mai mare în anul 2011 față de anul 2002.
Astfel, se poate spune că populația orașului Slănic Moldova este o populație îmbătrânită şi
cu o speranță de viață scurtă.

Structura etnică și confesională4
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% sau declarat creștini de rit vechi, iar 3,7% de altă religie.

1.4. EVOLUȚIA POPULAȚIEI
1.4.1. Rata brută a natalității şi a mortalității. Sporul natural
Date relevante referitoare la mişcarea naturală sunt prezentate cu ajutorul
bilanțului natural. Bilanțul natural sau sporul natural exprimă diferența dintre natalitate şi
mortalitate.
În cadrul orașului Slănic Moldova rata natalității a fost într-o continuă schimbare:
din anul 1992, până în anul 1997, rata natalității a fost într-o continuă scădere, din anul
1997, până în 1999, se constată creșterea acesteia, din 1999, până în 2002, rata scade, după
care din 2002, până în 2003, se remarcă o creștere, iar din anul 2004, rata natalității ia
valori, fluctuând, între 11,77‰ și 7,64‰ – valoare înregistrată în anul 2018. Rata natalității
înregistrează o scădere cu 47,85%, din anul 1992 și până în 2018. Rata mortalității a avut o
evoluție similară celei de natalitate, înregistrând creșteri și scăderi constante, anume: în
anul 1992 – rata mortalității înregistra valoare de 8,58‰, pe când în anul 2018 – rata lua
valoarea de 13,13‰. Așadar, se constată o creștere a ratei mortalității din 1992 până în
2018.

4

Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Slănic Moldova 2012 - 2020
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Fig. 11. Număr decedaţi și născuţi în orașul Slănic Moldova (1992-2018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Situația demografică arată că şansele de revigorare demografică prin creşterea
numărului de naşteri sunt foarte scăzute, tendința fiind de reducere continuă a numărului
de copii pe care o familie decide să îi aibă, cât şi faptul că populația mătură a oraşului este
în creştere.
Fig. 12. Sporul natural în orașul Slănic Moldova
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE
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1.4.2. Căsătorii şi divorțuri
Din punct de vedere al stării civile, în orașul Slănic Moldova se înregistrează o
scădere a numărului de căsătorii față de anul 1992 cu 23.40%, însă numărul căsătoriilor este
mai mare decât cel al divorțurilor ceea ce relevă faptul că populația este interesată de
întemeierea unei familii, iar acest lucru trebuie încurajat şi stimulat pe viitor. Numărul
divorțurilor a crescut la nivelul anului 2018 cu 33.3% față de anul 1992.
Fig. 13. Starea civilă în orașul Slănic Moldova (1992-2018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

1.4.3. Intrări şi ieşiri în efectivul populației orașului Slănic Moldova.
Sporul migrației
Calculat ca diferență între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul
migrației relevă creşterea sau diminuarea populației.
Sporul migrator este unul poztiv, numărul de persoane ce se stabilesc în orașul
Slănic Moldova este superior celui al persoanelor ce părăsesc orașul, fapt ce relevă
ponderea alegerii de a rămâne în Slănic Moldova, în detrimentul altor orașe și / sau
municipii. Această cauză este datorată prezenței unor condiții optime de trai, printre care
existența locurilor de muncă (raportate la numărul populației active pe piața muncii).
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Fig. 14. Sporul migrator în orașul Slănic Moldova (1992-2018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE
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1.5. FORȚA DE MUNCĂ

1.5.1. Numărul de salariați şi de şomeri
Structurarea populației, după criteriul economic, oferă măsura potențialului
demografic economic de care dispune localitatea. Astfel, a fost calculată rata de activitate
ca raport dintre populația activă și numărul total al populației pentru trei ani de
recensământ (1992, 2002, 2011), dar și pentru anul 2017.

Fig. 15. Numărul de salariaţi şi şomeri în orașul Slănic Moldova în perioada 1992-2017
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Nivelul şomajului din anul 2017 înregistrează o creștere de 8 persoane față de
ultimul recensământ realizat în anul 2011, adică, o creștere cu 9,75%, conform datelor
furnizate de către INSSE (Institutul Național de Statistică).
Conform datelor puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică, evoluția
numărului de şomeri a fost una în scădere constantă pe tot parcursul perioadei de referință
2010 - 2018 , numărul acestora ajungând de la 131 de persoane în 2010, la 55 persoane în
2018, adică o scădere de 58,02%.
Transformările suferite de populația ocupată sunt refelectate și în structura acesteia
pe principalele activități ale economiei naționale.
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Numărul de angajați ai orașului Slănic Moldova a cunoscut o evoluție regresivă, în
anul 2000 se înregistrau 972 de angajați, pe când în anul 2017, numărul acestora a scăzut cu
aproximativ 50,10%, ajungând la un total de 485 de angajați.
În ceea ce priveşte nivelul de pregătire al persoanelor şomere, acesta este în general
unul scăzut, cei mai mulți fiind absolvenți de şcoală primară, gimnazială sau profesională,
urmați de cea de-a doua mare categorie de șomeri - cei cu nivel liceal.
Acest lucru denotă faptul că cerințele/ofertele angajatorilor se adresează, în special,
persoanelor ce au un nivel de pregătire superior, însă şi faptului că populația îmbătrânită
este nevoită să se adapteze noilor sectoare de activitate economică.
Fig. 16. Numărul şomerilor după nivelul de pregătire în orașul Slănic Moldova
în 2016
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Sursă: Prelucrare date după ANOFM Bacău

1.5.2. Populația activă şi ocupată
Datele disponibile pentru analiza resurselor de muncă provin de la recensămintele
din 2011 şi 20175. Astfel, la recensământul din 2011 au fost înregistrate mai puține persoane
active şi inactive decât în anul 2002, numărul mai redus provenind din scăderea
demografică a grupei de vârstă 0-14 ani (cu 43,47% mai puțini tineri în 2011 față de 2002).
5

www.bacau.insse.ro
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Tabel 2. Populaţia activă şi ocupată în orașul Slănic Moldova (2011-2017)
Populatia activa
Populatia neocupata
Anul 2011
Anul 2017

Populatia ocupata %

Total populatie activa

1799

3540

5339

1830

3638

5468

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

În ceea ce priveşte gradul de ocupare al persoanelor active, se observă o creştere, în
anul 2017 fiind cu 2.69% mai mult decât în anul 2011.

Tabel 3. Numărul de salariaţi şi şomeri în orașul Slănic Moldova (1992-2017)
Salariati
Someri

Anul 1992

Anul 2002

Anul 2011

Anul 2017

919

1002

469

485

74

82

-

-

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Conform datelor puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică, evoluția
numărului de şomeri a fost una în creștere între anii 2010-2017, începând cu 2018 fiind
înregistrată o scădere până în anul 2020, numărul acestora ajungând de la 131 de persoane
în 2010, la 54 persoane în 2020, adică o scădere de 41,22%.

1.6. GRADUL DE ŞCOLARIZARE
1.6.1. Populația şcolară pe niveluri de educație
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) în 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
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bază 2000 cu 48,1% ceea ce arată tendința continuă de descreștere a numărului de elevi de
la un an la altul.
Fig. 17. Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie în orașul Slănic Moldova (1995-2018)
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

1.6.2. Unități şcolare şi personal didactic
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.

Tabel 4. Numărul unităţilor școlare din orașul Slănic Moldova (1992-2014)
Anul 1992
Prescolar

Anul 2002
5

Anul 2011
2

Anul 2014
-
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Primar si gimnazial (inclusiv
special)

6

4

1

1

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.

Tabel 5. Numărul unităţilor școlare din orașul Slănic Moldova, pe niveluri de educaţie (19922014)
Anul 1992

Anul 2002

Anul 2011

Anul 2014

Prescolar

5

2

-

Primar si gimnazial (inclusiv
special)

6

4

1

1

Liceal

-

-

-

Profesional

-

-

-

-

Postliceal

-

-

-

-

-

-

-

-

Tehnic de maistri

-

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Fig. 18. Numărul personalului didactic în orașul Slănic Moldova (1995-2018)
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1.7. GRADUL DE SĂNĂTATE

1.7.1. Unități sanitare şi personal medico-sanitar

Conform datelor furnizate la ultimile recensăminte din anul 2003 până în anul 2017
numărul unităților medicale de stat a scăzut cu 32.5%, iar în ultimii 6 ani, numărul acestora
a scăzut cu 50%. În acelaşi timp, numărul unităților medicale de tip privat a cunoscut o
creştere de 66.6% în 2011 și cu 67.5% în ultimii 6 ani.

Fig. 19. Categorii de unităţi medicale în orașul Slănic Moldova în anii 2003-2017
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

După cum se poate observa, din graficul de mai jos numărul personalului medical
specializat a înregistrat o scădere cu 52% între anii 2003-2011, crescând apoi cu 32.25%
între anii 2011-2017. În tot acest interval de timp (2003-2017), numărul unităților medicale
private a înregistrat o creştere majoră cu 41.66%.
Dacă în anul 2003 existau 7 cadre medicale/unitate medicală, în anul 2014 numărul
cadrelor medicale a fost în ascensiune. Conform acestor statistici, dar şi a celor la nivelul
întregii țări, concluzia este îngrijorătoare, dat fiind faptul că foarte mulți medici aleg să
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profeseze înafara granițelor țării, „neglijându-se”, astfel, sistemul medical național –
ajungându-se la un deficit de personal calificat în domeniu.
Fig. 20. Unităţi medicale şi personalul aferent acestora în orașul Slănic Moldova în anii
2003-2017
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Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

1.8. ACCESUL POPULAȚIEI LA DOTĂRI CULTURALE
Pentru a realiza o analiză gradului de cultură al populației din orașul Slănic Moldova
a fost luat în considerare activitatea din cadrul bibliotecilor.

1.8.1.

BIBLIOTECI

În ceea ce priveşte activitatea populației în biblioteca oraşului, nu s-au înregistrat
pierderi între anii 2011-2018, crescând cu 33.70% în anul 2018 numărul de cititori activi de la
358 la 540. În ceea ce privește numărul volumelor eliberate, s-a înregistrat o creștere cu
23.30%, de la 2682 la 3497. Numărul personalului angajat a înregistrat o creştere de la 1
pesoana angajată la 2 persoane în 2018.
Între cele două recensăminte din anii 2011 – 2018, s-a înregistrat un număr constant
a numărului de biblioteci pe teritoriul orașului Slănic Moldova.
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Tabel 6. Biblioteci în orașul Slănic Moldova (2011-2018)
Biblioteci
Cititori activi
Volume eliberate
Personal angajat

2011
4
358
2682
1

2018
4
540
3497
2

Sursă: Prelucrare date din baza de date Tempo-online, INSSE

Ca o concluzie, se observă o indiferență în ceea ce priveşte interesul pentru
activitățile culturale care poate fi pusă pe seama evoluției domeniului tehnologic ce a
produs o schimbare majoră de petrecere a timpului a liber şi, totodată, a modului de
culturalizare. În acelaşi timp, se constată faptul că numărul personalului angajat în
instituțiile de profil nu a suferit pierderi, acesta fiind un lucru benefic pentru ocuparea
populației active.

1.9. CIRCULAȚIA TURISTICĂ
Parte a populației ce se regăsește pe teritoriul orașului Slănic Moldova, la un
moment dat, fix, este compusă atât din populația rezidentă, despre care s-a vorbit anterior,
cât și din populația temporară, mobilă – turiștii. Aceștia, turiștii, reprezintă o componentă
importantă a “vieții” orașului Slănic Moldova, dezvoltându-se, prin intermediul acestora,
domeniul turismului. Turistul, pentru a-și putea desfășura activitatea turistică, are nevoie
de cadrul necesar înfăptuirii acestei activități, cadrul fizic: structuri de cazare și de
alimentație, structuri de circulație, obiective turistice, etc.. Unele necesități ale turistului
corespund cu cele ale rezidentului orașului, chiar dacă perioada șederii în localitate diferă,
astfel, între nevoile acestora existând o relație directă, de colaborare.
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Fig. 21. Necesităţi ale turistului – Necesităţi ale rezidentului

Aspecte teoretice privind circulația turistică
Circulaţia turistică este formată din totalitatea fluxurilor turistice desfăşurate într-o
anumită perioadă şi o anumită zonă sau regiune geografică. Fluxul turistic presupune
“deplasarea vizitatorilor dintr-un loc în altul, cel mai adesea între localitatea de reşedinţă şi
locul ales pentru satisfacerea necesităţilor recreativ-curative. Se poate afirma că circulaţia
turistică este caracterizată de procesele şi fenomenele desfăşurate în trei segmente distincte
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din punct de vedere spaţial, ce trebuie luate în considerare în orice acţiune de evaluare şi
anume: zona emiţătoare, zona de tranzit şi zona receptoare” 6.
Circulația turistică ține cont de “deplasarea vizitatorilor de la reşedința acestora la
destinația aleasă, altul decât propria reşedință, pentru satisfacerea necesităților recreativcurative sau a altor motivații, altele decât o activitate remunerată sau stabilirea
domiciliului”7. În ceea ce privește cercetarea circulației turistice, sunt analizate atât
mărimea şi intensitatea sa, cât şi dinamica şi modificările temporale şi regionale ce
caracterizează acest fenomen.

Dinamica sosirilor turistice
Sosirile turiştilor în această regiune sunt aflate prin calcul, prin metoda
înregistrărilor din unitățile de cazare turistică. Deşi cifrele statistice sunt diferite de cele
reale, considerând că numărul structurilor şi capacitatea de cazare au fost stabilite ca fiind
de câteva ori mai mari decât cele înregistrate statistic, acestea ne oferă o imagine de
ansamblu asupra evoluției numărului de sosiri în intervalul analizat, precum şi asupra
structurii etnice a turiştilor sosiți sau a structurii indicatorului pe localități din zona
analizată.
Fig. 22. Sosirile turiștilor în structuri de primire turistică, pe regiunea de dezvoltare și în
jud. Bacău, 2010-2018
TOTAL ROMÂNIA
Regiunea NORD-EST
Bacău
Români - ROMÂNIA
Regiunea NORD-EST
Bacău
Străini - ROMÂNIA
Regiunea NORD-EST
Bacău

Anul 2010
6072757
620961
63398
4726414
552082
56314
1346343
68879
7084

Anul 2011
7031606
696188
75845
5514907
609432
67362
1516699
86756
8483

Anul 2012
7686489
740577
97519
6030053
651406
87641
1656436
89171
9878

Anul 2013
7943153
756006
101826
6225798
662232
92682
1717355
93774
9144

Anul 2014
8465909
812880
105505
6551339
713908
95817
1914570
98972
9688

Anul 2015
9921874
939475
124517
7681896
822251
113259
2239978
117224
11258

Anul 2016
11002522
1084045
134550
8521698
948926
121354
2480824
135119
13196

Anul 2017
12143346
1187823
144489
9383266
1034551
130591
2760080
153272
13898

Anul 2018
12905131
1257205
152977
10108509
1094932
139233
2796622
162273
13744

Sursa: Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019

Atât la nivelul național, cât și la nivel regional se constată o creștere a numărului de
turiști sosiți. Această tendință se manifestă la ambele categorii de turiști – români și străini.
În județul Bacău, a fost înregistrată o creștere constantă în intervalul 2010-2018, în final
(anul 2018), numărul total de turiști ce vizitează județul dublându-se față de cel inițial.

6
7

Geografia generală a turismului (2005, pag.225) – Cocean, P.
Geografia turismului (2005, pag. 136) - Glăvan, V.
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Pentru o evoluție continuă a numărului de turiști, este necesară promovarea la maximul
potențial oferit a domeniului turistic (a ofertei turistice) din județ.
Fig. 23. Evoluţia ponderii turiștilor străini, la nivel naţional, regional și zonal, 2010-2018

Sursa:Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019

Evoluția sosirilor de turiști străini în regiunea Nord-Est a cunoscut o creștere
semnificativă de 135,59%, de la 68.879 în 2010 la 162.273 în 2018, evoluție susținută și de
amplasarea strategică din punct de vedere al accesibilității aeriene – transportul aerian,
prin prezența a 3 aeroporturi internaționale Iași, Suceava și Bacău, ce au legături directe
către diverse destinații europene.
Sosirea în principalele centre urbane, municipiul Bacău și orașul Slănic Moldova, se
inscrie în preferința turiștilor ce aleg ca destinație județul Bacău, în special municipiul Bacău
ce reprezintă o pondere de aproximativ jumătate (ca destinație) din numărul sosirilor
turistice ale județului.
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Fig. 24. Sosiri în structuri de primire turistică în judeţul Bacău, în mun. Bacău și în orașul
Slănic Moldova, 2010-2018
Județul Bacău
Municipiul Bacău
Orașul Slănic Moldova
Pondere mun. Bacău/total județ
Pondere oraș Slănic Moldova/total județ

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
63398
75845
97519 101826 105505 124517 134550 144489 152977
32376
33931
40560
38045
44010
50256
59804
48283
61510
14659
20220
21601
25860
17902
26147
23586
42325
29292
51.06% 44.73%
41.59%
37.36%
41.71%
40.36%
44.44%
33.42% 40.21%
23.12% 26.66%
22.15%
25.39%
16.96%
21.00%
17.53%
29.29% 19.14%

Sursa: Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019

Fig. 25. Evoluţia sosirilor turiștilor în mun. Bacău și în orașul Slănic Moldova, 2010-2018

Sursa:Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019

În ceea ce privește numărul de sosiri turistice în stațiunea Slănic Moldova, comparativ
cu restul staţiunilor balneare de interes naţional din România, aceasta se poziționează la
jumătatea clasamentului – poziția a 12-a dintr-un top de 21 de stațiuni analizate, primele în
clasament regăsindu-se cele aferente litoralului, urmate de Băile Felix, Călimănești –
Căciulata și Sovata. Totodată, Slănic Moldova se plasează pe ultimul loc printre stațiunile
balneare, în clasamentul privind numărul de înnoptări ale vizitatorilor, dar și pe ultimele
poziții ale clasamentului privind durata medie de ședere (conform INSSE 2015).
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Fig. 26. Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică în orașul Slănic Moldova, 2015-2018

Sursa:Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019

Se poate observa ponderea ridicată a înnoptărilor în perioadele de vară (iulie-august),
perioadă urmată de cea de iarnă (noiembrie-decembrie-ianuarie), perioadele cele mai
evitate fiind cele ale primăverii și ale toamnei.

Dinamica înnoptărilor turistice
Înnoptările turistice sunt calculate prin cumularea numărului de prezențe
înregistrate în structurile de cazare. La fel ca în cazul sosirilor turistice, numărul de înnoptări
înregistrate statistic sunt mult mai mici decât în realitate, din cauza faptului că acestea se
înregistrează în unitățile de cazare exitente în baza de date statistice, pe când, în realitate,
unitățile de cazare sunt mult mai multe ca număr. Cu toate acestea, dinamica indicatorului
este foarte apropiată de dinamica valorilor reale, astfel că se poate analiza folosind datele
statistice.
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Fig. 27. Înnoptări în structuri de primire turistică în judeţul Bacău, în mun. Bacău și în orașul
Slănic Moldova, 2010-2018
Județul Bacău
Mun. Bacău
Orașul Slănic Moldova
Pondere mun. Bacău/total județ
Pondere oraș Slănic Moldova/total județ

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018
195909 238525 257245 265213 273855 323159 337447 364177 378625
53740
55126
69854
63490
91250
82332 122667
86680 150602
61339
81267
76609
89490
56520 101544
77270 142416
82018
27.43%
23.11%
27.15%
23.93%
33.32%
25.47%
36.35%
23.80%
39.77%
31.30%
34.07%
29.78%
33.74%
20.63%
31.42%
22.90%
39.10%
21.66%

Sursa: Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019

Înnoptările turistice în orașul Slănic Moldova au cunoscut variaţii ale valorilor,
observându-se o creștere a acestor valori între anii 2010-2013 (creștere de 45,89%), urmate de
o scădere în anul 2014 (36,84%), și în final o creștere până în anul 2018 (45,11%).
Numărul de înnoptări efectuat de turiștii stațiunii Slănic Moldova cunoaște o
creștere din anul 2010 până în 2018, anume că, în anul 2010 se înregistrau 61.339 de
înnoptări, pe când în anul 2018, acest număr a ajuns la 82.018.
Fig. 28. Numărul de înnoptări în structuri de primire turistică din mun. Bacău și din orașul
Slănic Moldova – 2010-2018

Sursa: Prelucrare date Tempo-online, INSSE
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Fig. 29. Ponderea numărului de înnoptări în structuri de primire turistică din mun. Bacău și din
orașul Slănic Moldova – 2010-2018

Sursa: Prelucrare date Tempo-online, INSSE

Fig. 30. Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri în orașul Slănic
Moldova, 2018
68

43364

18429

18204

1953
Hoteluri

Moteluri

Vile turistice

Pensiuni turistice

Pensiuni agroturistice

Sursa:Prelucrare după INSSE, Baza de date „Tempo On-Line”, 2019
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Durata medie a sejurului turistic
Un indicator extrem de important pentru analiza circulației turistice este durata
medie a sejurului turistic, indicator ce se calculează ca raport între numărul de înnoptări
înregistrate statistic şi numărul de sosiri înregistrate în unitățile de cazare. Durata medie a
sejurului turistic este importantă pentru că demonstrează gradul de atractivitate al unei
zone şi poate oferi indicii asupra dimensiunii şi varietății atracțiilor turistice dintr-o zonă,
incluzând atât obiective turistice, cât şi activități ce pot fi practicate, spații de agrement,
etc.
Fig. 31. Evoluţia duratei medii de ședere în mun. Bacău și în orașul Slănic Moldova, 2001-2015

Sursa: Prelucrare date Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Slănic Moldova 2014-2020

Durata medie de ședere din orașul Slănic Moldova se află în descreștere în perioada
anilor 2001-2015. Acest lucru se poate datora faptului că Europa trece printr-o perioadă în
care creșterea economică este scăzută, fapt care se concretizează și printr-un număr
diminuat al perioadei de ședere a turiștilor.

1.10.

DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIVIND ASPECTELE SOCIO –
DEMOGRAFICE

Populația orașului Slănic Moldova va fi afectată în viitor de următoarele fenomene
demografice cu efecte asupra situației economico-sociale:
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1.

Începând cu anul 2002, populația orașului este în continuă scădere, aceasta
reducându-se cu 2,64% până în prezent;

2.

La recensământul din 1992, populația orașului Slănic Moldova avea o structură
demografică comparativ egală pe sexe, respectiv 2841 de femei și 2854 de
bărbați, iar în anul 2018 dezechilibru când populația feminină are o scădere de
1.24% față de populația masculină.

3.

Reducerea cu 42.09% a populației tinere (0-14 ani) între anii 1992-2017, ceea
ce pune pe termen lung problema înlocuirii generațiilor şi a concentrării
resurselor educaționale, restrângerea activității unor şcoli, grădinițe,
reducerea necesarului de cadre didactice;

4.

Populația adultă este în creştere, ceea ce arată potențialul dezvoltării
localității şi, astfel, trebuie create oferte de muncă atractive în acest sens;

5.

Scăderea efectivelor de populație tânără care reprezintă un potențial pentru
dezvoltarea localității va reprezenta un factor restrictiv prin deficitul de
resurse de muncă;

6.

Creșterea numărului de şomeri în anul 2017 cu 9,75% față de numărul
înregistrat în anul 2011.

7.

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire al persoanelor şomere, acesta este în
general unul scăzut;

8.

Populația orașului Slănic Moldova este, în general, o populație cu educație de
nivel mediu, observadu-se o scădere a înscrierilor în cadrul învățământului
primar și gimnazial între anii 1995-2018;

9.

Sistemul medical de stat este în declin;

10.

Se observă o creștere în ceea ce priveşte interesul pentru activitățile culturale
care poate fi pusă pe seama evoluției domeniului tehnologic care nu a produs
o schimbare majoră de petrecere a timpului liber şi totodată a modului de
culturalizare.
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CAPITOLUL II
PROGNOZA POPULAȚIEI
Prognoza populației a fost realizată pentru perioada 2019-2030, prin intermediul a două
metode de calcul: Creşterea tendenţială a populaţiei şi creşterea biologică a populaţiei.

2.1. MODELUL DE CREŞTERE TENDENȚIALĂ A POPULAȚIEI
Prognoza populației, folosind modelul creşterii tendențiale prin luarea în considerare a
sporului mediu anual total (spor natural şi migratoriu), a fost calculată conform formulei:

P1 = P0 +  n
•
•
•
•

P1 = populația viitoare (prognozată)
P0 = populația actuală
 = sporul mediu anual
n = numărul de ani pentru care se face prognoza

Prognoza accentuează scăderea efectivului populației pentru perioada următoare
cu 156 de persoane, orașul Slănic Moldova ajungând în anul 2030 la o populație totală de
4.945 de locuitori.
Metoda sporului mediu anual se bazează pe analiza evoluției populației în perioada
precedentă care relevă o diminuare a volumului populației în progresie aritmetică,
considerând sporul total constant pentru întreaga perioadă.

2.2. MODELUL DE CREŞTERE BIOLOGICĂ A POPULAȚIEI
O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere
biologică, luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în această variantă că
populația orașului Slănic Moldova va fi influențată doar de sporul natural, înregistrat în
perioada 2010-2018 a rezultat un ritm de -13 locuitori/an. Considerând că sporul natural se
va menține constant în viitorii 12 ani, populația va cunoaşte o scădere numerică cu 156 de
locuitori în orizontul anului 2030, ajungând, astfel, la o populație totală de 4.945 de
locuitori.
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2.3.ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

PUNCTE SLABE

Structură echilibrată a populației pe
sexe;
Distribuția relativ echilibrată a populației
orașului Slănic Moldova pe localități
componente;
Înregistrarea unei rate a nupțialității
superioară celei a divorțialității;
Diminuarea numărului de șomeri;
Înregistrarea unei rate estimate a
șomajului, la nivel orășenesc, inferioară
celei județene;
Existența operatorilor în domeniul
turismului;
Concentrarea unei ponderi mari de
turiști veniți în județ;
Uniformitate confesională;
Unitățile de învățământ se află într-o
stare generală a construcțiilor bună,
fiecare beneficiind de acces la internet și
la sistemul de încălzire centralizat;
Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat
cu administrația locală.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Descreșterea volumului demografic întro perioadă de 20 de ani;
Ponderea populației rezidente este
redusă față de cea la nivel județean;
Accentuarea fenomenului de migrare a
populației rezidente;
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;
Deficit al forței de muncă, datorat
emigrării masive a populației din oraș;
Emigrarea masivă a populației din oraș a
determinat înregistrarea unor valori
negative ale soldului schimbărilor de
reședință și de domiciliu (inclusiv
migrația externă);
Scăderea numărului mediu de salariați
din oraș;
Oportunități reduse de angajare;
Sporul natural negativ înregistrat în
perioada 1992-2018, cu excepția anului
2011;
Lipsa unei creșe și a unei unități afterschool pentru copii, care să le permită
părinților sau susținătorilor legali să
desfășoare o activități lucrative;
Creșterea numărului de copii ai căror
părinți au migrat în străinătate;
Părăsirea localității de către tinerii
căsătoriți și/sau cu studii.
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OPORTUNITĂȚI
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

AMENINȚĂRI

Dezvoltarea unor politici naționale de
încurajare a natalității;
Introducerea unor programe locale de
atragere a tinerilor în oraș;
Promovarea
oportunităților
locale
pentru atragerea investitorilor;
Programele școlare internaționale care
permit școlilor locale să stabilească
parteneriate cu instituții de învățământ
din străinătate;
Accesarea
de
fonduri
europene
nerambursabile
pentru
activități
culturale;
Promovarea
și
implementarea
parteneriatelor de tip public-privat;
Facilități acordate tinerilor antreprenori;
Parteneriate privind creșterea calității
procesului
educațional,
prevenind
abandonul școlar;
Accesarea de fonduri și programe
guvernamentale
în
vederea
îmbunătățirii sistemului educațional;
Programe ce stabilesc parteneriate
școlare cu instituții de învățământ din
străinătate;
Existența
politicilor
europene
şi
naționale pentru sprijinirea comunității
locale;
Fonduri europene pentru reabilitarea
structurilor
sanitare
și
dotarea
corespunzătoare;
Dezvoltarea mediului privat medicosanitar (de specialitate);

•
•
•

•
•
•

•
•

Fenomenul de globalizare;
Accentuarea exodului forței de muncă;
Migrația populației active spre zone mai
dezvoltate din punct de vedere
economic;
Migrarea tinerilor în centrele urbane
dezvoltate din țară sau străinătate;
Menținerea trendului descendent al
populației școlare;
Lipsa fondurilor locale necesare
contractării de fonduri europene în
domeniul cultural;
Lipsa condițiilor atractive forței de
muncă;
Efectele negative ale accentuării
fenomenului
de
îmbătrânire
și
îmbolnăvire a populației.
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•

•

Posibilitatea accesării programelor
Guvernului României şi fondurilor
structurale în scopul constituirii/
dezvoltarii serviciilor sociale orientate
către populația localității;
Posibilitatea dezvoltării parteneriatului
public-privat şi a dezvoltării comunitare
durabile.

2.4. CONCLUZII. VIZIUNE. OBIECTIVE. PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE
DEZVOLTARE. MĂSURI
Din cele două metode de calcul se observă aceeași diferență din punct de vedere
evolutiv al populației.
Pentru eliminarea disfuncționalităților identificate, în special pentru rezolvarea
problemei migrației populației, se propune următoarea viziune, luându-se în considerare și
recomandările din Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Slănic Moldova 2014 - 2020:
„Oferirea locuitorilor orașului Slănic Moldova a unor condiţii bune de trai prin creșterea
accesului la servicii publice de calitate, oportunităţi reale de dezvoltare prin dezvoltarea
economică durabilă a orașului, precum și posibilităţi variate de petrecere a timpului liber.”
Obiectivul general al strategiei este acela de creștere a atractivităţii turistice a
orașului Slănic Moldova, sporirea atractivităţii pentru investiţii și dezvoltarea condiţiilor de trai
pentru populaţia rezidentă prin facilitarea accesului la servicii publice de calitate și prin
îmbunătăţirea infrastructurii locale, în concordanţă cu principiul sustenabilităţii mediului
natural și antropic.
Obiectivele strategice au în vedere mai multe paliere de dezvoltare (legate de
turism, infrastructură, economie), relevante pentru dezvoltarea resursei umane, însă
primordial trebuie avut in vedere obiectivul de „Crearea condiţiilor necesare dezvoltării
demografice a orașului”. Mai detaliat, la nivelul obiectivelor specifice, legat de resursa
umană a localității, se propune reducerea migrației tinerilor prin implementarea unei oferte
variate de facilități de dezvoltare sustenabilă a forței de muncă, modernizarea urbană a
zonelor locuibile ce implică modernizarea și extinderea infrastructurii specifice, oferirea de
servicii publice de calitate pentru toți locuitorii și larga acoperire a zonelor din oraș cu
utilități publice de bază.
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Prioritatea principală de bază către care țintește dezvoltarea referitoare la
demografie este stoparea fenomenului de migrare a tinerilor din localitate (ameliorarea
migrării forţei de muncă), ce are ca scop creșterea atractivității orașului pentru tineri,
precum și îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunităților rezidente în Slănic Moldova.
Direcţiile de dezvoltare și măsuri ale priorităților:


Atragerea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri local, cu scopul
creșterii competitivității economiei locale, dar și pentru crearea unor locuri
noi de muncă și conservarea celor existente;



Dezvoltarea și diversificarea economiei locale în stransă legătură cu
economia la nivel județean şi național;



Acordarea de facilități fiscale și funciare ce vizează stoparea fenomenului de
migrație al populației și încurajarea/stimularea ocupării pe piața muncii;



Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de
afaceri;



Imbunătățirea interfeței dintre stat și populație, respectiv administrațiile
locale, care, prin implementarea de proceduri online clare, să faciliteze buna
desfășurare a traiului cotidian.



Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului prin politici locale specifice unei
stațiuni de interes național;



Creșterea salarială prin investiții sustenabile care să urmarească principiile
unei strategii coerente pe mai mulți ani, indiferent de mediul politic;



Dezvoltarea spiritului civic local prin implicarea locuitorilor în acțiuni de
voluntariat, inițiate de administrația locală;



Diversificarea infrastructurii sociale în oraș și îmbunătățirea acestor servicii;



Implicarea tinerilor în dezvoltarea orașului prin programe inițiate de
operatorii economici importanți ai orașului și de administațiile locale;



Dezvoltarea infrastructurii și crearea de evenimente socio-culturale;



Modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței cetățenilor;



Îmbunătățirea aspectului urban, a infrastructurii și modernizarea spațiilor
publice;



Modernizarea și dezvoltarea spațială a zonelor rezidențiale;
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Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sanitare publice, dar și a celei
private;



Creşterea calități serviciilor de educație, prin reabilitarea școlilor existente,
crearea de noi școli și dotarea lor cu utilități, în special în învățământul
primar, gimnazial;



Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare și de transport –
în special transportul public;



Programe de incluziune socială a persoanelor vârstnice;

Concluzionând, pentru revitalizarea demografică și dezvoltarea prosperă a orașului
Slănic Moldova, este necesară intervenția pe mai multe paliere. Principalul scop este acela
de a diminua și chiar de a stopa fenomenul migrator ce caracterizează orașul, de a conserva
și valorifica la maxim potențialul resursei umane existente în localitate, pentru evoluția
pozitivă a orașului Slănic Moldova. Odată cu fructificarea forței de muncă din localitate, se
poate contura un mediu propice pentru desfășurarea activităților economice, cu precădere
în domeniul turismului, activitatea de bază pentru Slănic Moldova. Astfel, se dezvoltă un
lanț cauzal al acestor elemente, apărând relații de coroborare între acestea. Deficitarea
unui palier/element al lanțului, duce imediat la deficitul funcționării optime a sistemului
creat.
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