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1. INTRODUCERE 

 

1.1. Scopul și rolul documentației 

Una dintre primele definiții importante ale Strategiei a fost dată de istoricul 

comerțului, americanul Alfred D. Chandler (în 1962), în felul următor: „[strategia 

este] stabilirea scopurilor și obiectivelor fundamentale pe termen lung ale 

companiei și adoptarea unor direcții de acțiune, precum și alocarea resurselor 

necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri”. 

Marchesnay Michel propune o sinteză a definiției strategiei explicând: ”Set de 

reflecții, decizii și acțiuni având ca obiect stabilirea scopurilor generale și a 

obiectivelor, alegerea mijloacelor pentru atingerea acestor obiective, punerea în 

aplicare a acțiunilor și activităților necesare și controlul performanțelor ce vizează 

executarea și realizarea scopurilor”. 

Economiștii contemporani români Ovidiu Nicolescu și Ioan Verboncu oferă 

următoarea definiție: „prin strategie desemnăm ansamblul obiectivelor majore ale 

organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu 

resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii 

organizației”. 

În urma examinării diverselor definiții privind conceptele strategiei, rezumând 

cele expuse prin strategie desemnăm „maniera și capacitatea entității de a 

identifica, elabora și implementa variante predictive pe termen lung ce subscriu 

pentru o finalitate optimă”1. 

Strategia de dezvoltare reprezintă un document-cheie al cărui scop, în 

cadrul perioadei de programare 2021-2027, este reprezentat de asigurarea unei 

viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiilor, orașelor și zonelor 

metropolitane, transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite 

de comunitate și finanțabile de către Uniunea Europeană. 

Un oraș  este un ecosistem caracterizat prin existența unor sinergii între 

cetățeni, mediul privat și administrația locală, având drept scop dezvoltarea 

economică și creșterea calității serviciilor private și publice. În același timp, un oraș 

modern este locul în care rețelele de infrastructură tradiționale și serviciile publice 

sunt optimizate datorită tehnologiilor digitale, tehnologiilor IT și de comunicații, în 

beneficiul cetățenilor, al mediului de afaceri și al administrațiilor locale. 

Ca instrument de planificare, o Strategie Integrată (SDD) trebuie să răspundă 

la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces participativ în care 

 
1 Sursa: Managementul strategiei – condiție emergentă în asigurarea dezvoltării economice, Angela Ghelbet 
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buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte piloni de 

dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare. 

O strategie de dezvoltare este o viziune de dezvoltare și modernizare 

ce urmărește ca obiectiv final următoarele scopuri concrete: infrastructură 

performantă, modernizarea clădirilor, dezvoltarea mobilității, tehnologie 

de ultimă generație, energie ieftină, cetățeni sănătoși, conducere și 

educație la cele mai înalte standarde, mai pe scurt, dezvoltare, 

modernizare și prosperitate. 

Dezvoltarea urbană durabilă a orașelor este cel mai important motor al 

dezvoltării economice și sociale și poate fi realizată doar printr-o abordare 

integrată, care să urmărească toate domeniile ce țin de dezvoltare urbană, 

securitate informațională, eficiență energetică, regenerare urbană, mobilitate 

urbană. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova (SDD) 

pentru perioada 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare a viitorului 

localității, având rolul de a stabili o viziune integrată pe termen lung asupra 

dezvoltării durabile a comunității, aplicând principiile coeziunii și competitivității 

economice, sociale și teritoriale, dezvoltării și asigurării de șanse egale pentru toți 

membrii societății locale, regionale și naționale.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova este 

concepută pentru a răspunde nevoilor reprezentanților autorității locale și 

comunității în procesul de îmbunătățire a calității și diversității locurilor de muncă 

disponibile, precum și în procesul de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și 

mediului economic local. Strategia se adresează unei game largi de probleme 

economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru a defini 

și furniza obiectivele necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii 

economice și sociale în Orașul Slănic-Moldova. 

Scopul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 

2021-2027 este de creare a cadrului de dezvoltare strategică a Orașului prin 

identificarea direcțiilor de dezvoltare și formularea de acțiuni fundamentate, bazate 

pe date concrete, care să asigure coerența inter-sectorială, angajamentele 

instituționale și modalitățile de implementare fără efect negativ asupra mediului. 

Se are în vedere planificarea integrată în cadrul sectoarelor prioritare, ceea ce va 

conduce la dezvoltarea durabilă a localității și la îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor Orașului Slănic-Moldova. Lucrarea se fundamentează pe elementele 

specifice Orașului Slănic-Moldova: datele economice, demografice, de 

infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului, distribuția serviciilor etc., precum și 

pe o evaluare riguroasă a modului în care comunitatea dorește să evolueze. 
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Ca atare, pornind de la nevoile actuale ale populației, resursele disponibile și 

experiențele acumulate, Orașul Slănic-Moldova a demarat adoptarea unui concept 

de dezvoltare având la bază o gândire integrată proactivă, care vizează creșterea 

performanțelor managementului administrației locale, pentru asigurarea unui 

consens asupra viziunii viitorului economic al teritoriului.   

Strategia de Dezvoltare Durabilă definește viitorul orașului, ea prezentând 

determinarea actorilor locali de a-și uni eforturile și de a conlucra pentru viitorul 

prosper al orașului și al locuitorilor săi. 

este un document cadru de 

referință care stabilește 

direcții strategice clare 

pentru viitorul orașului și al 

cetățenilor, facilitând luarea 

unor decizii importante în toate domeniile de activitate, fiind concepută 

pentru a răspunde nevoilor reprezentanților autorității locale și 

comunității în procesul de îmbunătățire a calității vieții cetățenilor și 

mediului economic local.  

 

Implementarea Strategiei va determina creșterea nivelului de predictibilitate a 

acțiunilor, managementul eficient al politicilor publice, crearea conexiunii dintre 

planificarea politicilor publice și elaborarea bugetelor locale multianuale, creșterea 

coerenței și eficienței în cheltuirea fondurilor publice. 

Sintetizând cele prezentate mai sus, direcțiile care stau la baza planificării și 

formulării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 

2021-2027 sunt: 

 dezvoltarea unei structuri multipolare, cu poli principali susținuți de poli 

secundari, atât la scară urbană, cât și teritorială; 

 expansiune urbană echilibrată, coroborată cu utilizarea eficientă a 

resurselor de teren și dezvoltarea infrastructurii; 

 dezvoltarea spațială a teritoriului, ținând cont de organizarea teritorială 

a cererii și ofertei de mobilitate; 

 dezvoltarea coordonată și susținută a zonelor de acces în oraș; 

 coordonarea integrată a dezvoltării Orașului și a teritoriului său de 

influență (echilibru în dezvoltarea sistemului urban‐rural); 

 asigurarea unei creșteri economice care să fie echilibrată cu cerințele 

sociale și de mediu; 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 

ORAȘULUI SLĂNIC-MOLDOVA 2021-2027 
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 planificarea strategică sub forma unui un proces integrat, asumat la 

nivel teritorial; 

 echilibru spațial în distribuirea serviciilor în teritoriu, în vederea evitării 

segregării socio‐economice spațiale; 

 colaborarea dintre guvernanța locală, mediul privat și societatea civilă, 

ca element cheie în susținerea progresului economic; 

 îmbunătățirea economică a întregului mediu de afaceri, nu numai a 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii; 

 protecția și sprijinul pentru întreprinderile existente, precum și 

atragerea de noi afaceri, în care acestea să acționeze ca un instrument 

de marketing pentru promovarea climatului de afaceri local; 

 stabilirea de parteneriate public‐private atât la nivelul guvernanței 

locale, în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea și planificarea 

teritorială, cât și în îmbunătățirea economiei locale, prin atragerea de 

investitori străini și realizarea unor parteneriate cu mediul privat local; 

 valorificarea inteligentă și sustenabilă a patrimoniului cultural și natural 

pentru susținerea economiei locale. 

 

 

1.2. Contextul și necesitatea Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană reprezintă cadrul pentru inițierea și 

implementarea unor proiecte de dezvoltare durabilă a orașelor, ce vor putea fi duse 

la îndeplinire nu doar de către administrația locală, ci de către toți actorii locali, 

utilizând oportunitățile de finanțare oferite de Fondurile Europene, Fondurile 

Guvernamentale, Credite sau alte soluții de finanțare si derulare a proiectelor așa 

cum sunt parteneriatele publice private. 

 

 

  Context european 

La nivel european, Uniunea Europeană pune dezvoltarea durabilă în centrul 

preocupărilor sale, considerând că principiile Agendei 2030 au la bază principiile 

și valorile pe care se întemeiază Uniunea. 

AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ a fost adoptată în 

septembrie 2015, la Summit-ul ONU privind dezvoltarea și reprezintă un 

program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care 
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promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, 

social și de mediu. 

Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) – denumite și Obiective Globale - în vederea eradicării sărăciei 

extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și protejării planetei până în 20301. 

 

Tab. 1.1. Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

NR.CRT OBIECTIVE GLOBALE DESCRIERE 

1. FĂRĂ SĂRĂCIE 
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice 

context 

2. FOAMETE „ZERO” 

Eradicarea foametei, asigurarea securității 

alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea 

unei agriculturi durabile. 

3. 
SĂNĂTATE ȘI 

BUNĂSTARE 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 

bunăstării tuturor la orice vârstă. 

4. 
EDUCAȚIE DE 

CALITATE 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru 

toți. 

5. EGALITATE DE GEN 
Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 

femeilor și a fetelor. 

6. 
APĂ CURATĂ ȘI 

SANITAȚIE 

Asigurarea disponibilității și managementului durabil 

al apei și sanitație pentru toți. 

7. 

ENERGIE CURATĂ ȘI 

LA PREȚURI 

ACCESIBILE 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 

8. 

MUNCĂ DECENTĂ ȘI 

CREȘTERE 

ECONOMICĂ 

Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și 

productive a forței de muncă și a unei munci decente 

pentru toți. 

9. 

INDUSTRIE, 

INOVAȚIE ȘI 

INFRASTRUCTURĂ 

Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile și încurajarea 

inovației. 

10. 
INEGALITĂȚI 

REDUSE 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o 

țară la alta. 

 
1 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe – Teme globale - https://www.mae.ro/ 
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11. 

ORAȘE ȘI 

COMUNITĂȚI 

DURABILE 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca 

ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și 

durabile. 

12. 

CONSUM ȘI 

PRODUCȚIE 

RESPONSABILE 

Asigurarea unor tipare de consum și producție 

durabile. 

13. ACȚIUNE CLIMATICĂ 
Luarea unor măsuri urgente de combatere a 

schimbărilor climatice și a impactului lor. 

14. VIAȚA ACVATICĂ 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 

mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare 

durabilă. 

15. VIAȚA TERESTRĂ 

Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării 

durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea și repararea degradării solului  și stoparea 

pierderilor de biodiversitate. 

16. 
PACE, JUSTIȚIE ȘI 

INSTITUȚII 

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru 

o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru 

toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile. 

17. 

PARTENERIATE 

PENTRU 

REALIZAREA 

OBIECTIVELOR 

Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare 

durabilă 

 

Finanțările europene pentru dezvoltare, se vor concentra pe proiecte inovative, 

prietenoase cu mediu în viitorul cadru financiar al Uniunii Europene 2021 - 2027.  

În stabilirea obiectivelor strategice pentru perioada 2021-2027 s-a avut în 

vedere corelarea acestora cu obiectivele de politică definite în Propunerea de 

Regulament Comun al Parlamentului European și al Consiliului Europei 

(2018), respectiv: 

 Obiectivul de politică 1: O Europă mai inteligentă – Transformare 

industrială inovatoare și inteligentă 

 Obiectivul de politică 2: O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții 

verzi și albastre, economia circulară, adaptarea la schimbările climatice 

și prevenirea riscurilor; 

 Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată – Mobilitate și 

conectivitatea regională a tehnologiei informației și comunicațiilor; 
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 Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială – Implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale; 

 Obiectivul de politică 5: O Europă mai aproape de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și 

de coastă și a inițiativelor locale. 

 

 
Fig. 1. Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 

Măsurile propuse pentru atingerea fiecăruia dintre obiectivele de mai sus, 

precum și legăturile dintre acestea și Planul de acțiune sunt detaliate în Strategia 

de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-

2027, Comisia Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala 

politică de investiții a UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. 

Obiectivul este stimularea convergenței economice și sociale, sprijinind, în același 

timp, regiunile să valorifice pe deplin globalizarea și înzestrându-le cu instrumente 

adecvate pentru o creștere solidă și durabilă. Toate regiunile rămân eligibile pentru 

finanțare prin politica de coeziune, pe baza a trei categorii: regiuni mai puțin 

dezvoltate, în tranziție și mai dezvoltate. În perioada 2021-2027, cinci obiective de 

politică vor stimula investițiile UE. 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de 

coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

POLITICA DE COEZIUNE (PC) 2012-2027 continuă investițiile în toate 

regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). 

Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap 

de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de 
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educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare 

de sprijin special de la Uniunea Europeană. 

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 

dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de 

consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativă 

urbană europeană. (conform site-ului oficial al Comisiei Europene).1 

 

VIZIUNEA PRIVIND POLITICA DE COEZIUNE ÎN 

 PERIOADA 2021-2027 

 

 

În cursul anului 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind 

pachetul legislativ pentru Politica de Coeziune (PC) 2012-2027, care 

cuprinde:2 

      Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

      Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)                

și Fondul de coeziune (FC) 

      Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 
1 Sursa: http://www.adrse.ro/Planificare/PlanificareRegionala_2021-2027.aspx 

2 Sursa: http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027 

îmbunătățirea competitivității și susținerea inovării 

promovarea investițiilor verzi, adaptarea la schimbările climatice și un 
răspuns proactiv la potențiale riscuri

asigurarea accesibilității persoanelor și conectivității orașelor 

dezvoltarea serviciilor publice de calitate în beneficiul cetățenilor săi  
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      Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

      Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

 

 

  Context național 

La nivel național, documentul ce fundamentează și stabilește obiectivele 

tematice de dezvoltare este STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA 

DURABILĂ A ROMÂNIEI (SNDDR) 2030.  

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. România, alături de alte 193 de 

state membre ale ONU, și-a asumat stabilirea cadrului național pentru susținerea 

Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care include un set de 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, reunite informal și sub denumirea de Obiective Globale. Planul 

de acțiune globală se adresează ameliorării sărăciei, combaterii inegalităților, 

injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030. 

România este angajată să implementeze obiectivele de dezvoltare durabilă la 

nivel național și a revizuit Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, pentru a 

integra aceste obiective. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră 

la adresa implementării Obiectivelor. În Strategia românească revizuită se pune 

accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor 

în politicile de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de 

angajare, iar prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune 

socială. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv: 

I. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să 

aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește 

ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

II. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru 

a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;  

III. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile 

prin schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie 

folosite tehnologiile. Această abordare a fost posibilă prin punerea în evidență 

a conceptului de „depășire a limitelor”. S-a conștientizat că resursele 

naturale, de care societatea are nevoie și care sunt limitate, au fost depășite, 
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creând în același timp un dezechilibru ecologic la nivel planetar, prin creșterea 

economică iresponsabilă.  

Astfel, s-a constatat că numai prin susținerea simultană a celor trei piloni – 

social, economic și de mediu – se poate ajunge la o dezvoltare durabilă și la un 

viitor comun la nivel global. 

În cadrul SNDDR sunt prezentate țintele naționale pentru fiecare dintre 

obiectivele de dezvoltare durabilă specificate în Agenda 2030 pentru măsurile 

preconizate și ținte 2030, pentru eșalonarea rațională a eforturilor destinate 

atingerii acestui scop 

Ținând cont de importanța și necesitatea ca dezvoltarea viitoare a orașului 

Slănic-Moldova să fie în concordanță și să contribuie la obiectivele stabilite la nivel 

național, mai jos sunt prezentate pe scurt principalele aspecte incluse în SNDDR în 

acest sens: 

 

 ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

În acest scop, Agenda 2030 țintește segmentele 
periferice din societate și încurajează transformarea societății 

într-o direcție  care să asigure cetățenilor o viață demnă și 
prosperă.  

Țintele ODD 1 

✓ eradicarea sărăciei extreme pentru toți oamenii de 
pretutindeni; 

✓ reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de bărbați, femei și copii de 
toate vârstele care trăiesc în sărăcie în toate dimensiunile acesteia; 

✓ implementarea unor sisteme de protecție socială adecvate la nivel național și 
a măsurilor necesare, inclusiv implementarea venitului minim garantat, 

pentru o acoperire substanțială a celor săraci și vulnerabili; 
✓ asigurarea faptului că toți bărbații și toate femeile, în special cei săraci și 

vulnerabili, au drepturi egale; 
✓ crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea 

expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă, 
dezastre economice, sociale și de mediu; 

✓ crearea unui cadru de politici adecvat la nivel național, regional și 

internațional, bazat pe strategii de dezvoltare orientate către cei săraci și 
sensibili la aspectele de gen. 

 

 ODD2: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile                                                                                                                                     
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Agricultura este importantă pentru întreaga societate. 
România deține locul al șaselea în Europa din perspectiva 

dimensiunii terenurilor agricole. Agenda 2030 țintește 
eradicarea foametei și securitatea alimentară prin creșterea 

productivității agricole și prin reducerea deșeurilor alimentare.     

            Țintele ODD 2: 

✓ eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor, în 

special al celor săraci și în situații vulnerabile la produse alimentare sigure, 
nutritive și suficiente pe tot parcursul anului; 

✓ eradicarea tuturor formelor de malnutriție, inclusiv atingerea până în 2025 a 
țintelor  convenite la nivel internațional cu privire la greutatea și talia joasă 

la copiii sub vârsta de 5 ani, și abordarea necesităților nutriționale funcție de 
vârstă; 

✓ dublarea productivității agricole și veniturilor micilor producători agricoli prin 
accesul sigur și egal la terenuri, resurse și factori de producție, cunoștințe, 

servicii financiare, piețe și oportunități și angajarea în activități non-agricole; 
✓ asigurarea unor sisteme de producție alimentară durabile și implementarea 

unor practici agricole reziliente, care sporesc productivitatea și producția și 
care îmbunătățesc în mod progresiv calitatea terenurilor și solului; 

✓ menținerea diversității genetice a semințelor, plantelor cultivate și animalelor 

de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite și promovarea accesului 
și schimbului corect și echitabil al beneficiilor care rezultă; 

✓ adoptarea măsurilor necesare pentru buna funcționare a piețelor de produse 
agro-alimentare și facilitarea accesului în timp util la informații de piață, 

pentru limitarea volatilității extreme a prețurilor la alimente. 

 

 ODD3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 
tuturor, la orice vârstă 

Îmbunătățirea accesului la servicii de asistență medicală 

modernă de calitate este esențială pentru funcționarea adecvată a 
unei societăți durabile. Abordarea domeniului trebuie întărită prin 

prevenire, promovarea unui mod de viață sănătos, incluzând 
combaterea unor obiceiuri negative, încurajarea stilului proactiv și 

favorizarea activităților sociale, care să includă și abordarea bolilor 
psihice, boli care sunt de multe ori neglijate sau stigmatizate. 

Țintele ODD 3: 

✓ reducerea ratei globale a mortalității materne la mai puțin de 70 de cazuri la 

100.000 de născuți-vii; 
✓ eliminarea deceselor care pot fi prevenite in randul nou-născuților și copiilor 

până la 5 ani la cel mult 12 decese la 1.000 născuți-vii și mortalitatea copiilor 
până la 5 ani la cel mult 25 decese la 1000 născuți-vii; 

✓ eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale neglijate 
și combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și a altor boli 

transmisibile; 
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✓ reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile 
prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării; 

✓ întărirea prevenirii și tratamentului abuzului de substanțe narcotice și a 
consumului excesiv de alcool; 

✓ înjumătățirea numărul global de decese și raniri cauzate de accidente rutiere; 
✓ asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă 

și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și programele naționale; 
✓ realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv protecția 

riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate calitative și 
accesul la medicamente de bază; 

✓ reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de 
produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea aerului, apei și 

a solului; 

✓ creșterea considerabilă a finanțării sistemului de sănătate și recrutare, 
dezvoltare, instruire și menținere a personalului medical în special în statele 

mai puțin dezvoltate și în curs de dezvoltare. 

 

 ODD4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea 
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți 

Accesul la educația de calitate este esențial pentru 

funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația ar 
trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot 

parcursul vieții, indiferent de vârstă încurajând inovația și 
meritocrația, respectiv conduita și emanciparea. Pentru 

atingerea acestui scop, trebuie redus abandonul școlar și este 
necesară îmbunătățirea sistemului educațional, indiferent de 

locația geografică și de domeniu, respectiv proveniență. 
Așadar, din perspectiva Agendei 2030, educația este o temă fundamentală. 

Țintele ODD 4: 

✓ asigurarea faptului că toți copiii absolvă învățământul primar și secundar 

gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente 
pe planul învățării; 

✓ asigurarea faptului că toți copiii au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, 
îngrijire și educația preșcolară; 

✓ asigurarea accesului egal pentru toată populația la educație tehnică, 

vocațională și terțiară, inclusiv universitară, accesibilă și calitativă; 
✓ creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care detin competențe 

relevante, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente 
și antreprenoriatul; 

✓ eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la 
toate nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor 

vulnerabile; 
✓ asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, dispun 

de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară; 
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✓ asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 
necesare pentru promovarea dezvoltării durabile prin educația pentru 

dezvoltare și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, 
etc.; 

✓ construirea și modernizarea infrastructurii în instituțiile de învățământ astfel 
încât să corespundă necesităților copiilor și persoanelor cu dizabilități și 

oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent și incluziv pentru toți. 

 

 ODD 5: Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 

și a fetelor 

Egalitatea între genuri poate fi considerată un indicator 

pentru societățile dezvoltate. Populația globală include peste 
50% femei, totuși, există numeroase inegalități între persoanele 

de sex masculin și cele de sex feminin, de exemplu salarii mai 
mici, violență domestică, probleme de emancipare. Genul cu 

care se naște cineva nu influențează demnitatea și calitatea vieții 
în societățile dezvoltate. 

Țintele ODD 5: 

✓ eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor/fetelor 
de pretutindeni; 

✓ eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor/fetelor, în sferele 
publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de 

exploatare; 
✓ eliminarea tuturor practicilor dăunătoare, precum căsătoriile cu copii, 

timpurii și forțate, cât și mutilarea genitală a femeilor; 
✓ recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice prin 

furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială și 
promovarea responsabilităăii partajate în gospodărie și familie; 

✓ asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse 

la ocuparea de posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în 
viața politică, economică și publică; 

✓ asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a 
drepturilor reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de 

acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și ale 
Platformei de acțiune de la Beijing și a documentelor finale ale conferințelor 

de revizuire ale acestora. 
 

 ODD 6: Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei 
și igienei pentru toți    
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Asigurarea disponibilității și managementului durabil al 

apei, respectiv sanitație pentru toți sunt aspirații fundamentale 
ale cetățenilor. Este responsabilitatea statului asigurarea 

disponibilității apei și sanitației pentru toți, protecția 
ecosistemelor acvatice, creșterea eficienței în domeniul 

managementului și aprovizionarea populației cu apă curată, 
potabilă. 

 
                           Țintele ODD 6: 

 
✓ realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri 

accesibile pentru toți; 

✓ realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile 
pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile; 

✓ îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 
deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor chimice și materialelor 

periculoase, înjumătățind proporția apelor uzate netratate și sporind 
substanțial reciclarea și reutilizarea sigură la nivel global; 

✓ creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 
asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru 

a face față deficitului de apă și pentru a reduce substanțial numărul de 
persoane care suferă de deficit de apă; 

✓ implementarea managementului integrat al resurselor de apă la toate 
nivelurile, inclusiv, dacă este cazul, prin cooperarea transfrontalieră; 

✓ protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă, inclusiv munți, păduri, 
zone umede, râuri, rezervoare acvifere și lacuri; 

✓ susținerea și fortificarea participării comunităților locale în îmbunătățirea 

managementului în domeniul apei și sanitației. 

 

 ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, 
într-un mod sigur, durabil și modern 

Cerința pentru energia electrică este în creștere. Energia 

durabilă însemnă de fapt energie regenerabilă. Conform datelor 

Eurostat, aportul energiei regenerabile în România a crescut de 

la 17,1% (2006) la 24,8% (2015), așadar, am depășit cu 5 ani 

ținta stabilită de UE pentru 2020. Doar prin încurajarea energiei 

regenerabile și a inovației în domeniu este posibilă menținerea 

progresului tehnologic și protejarea naturii, respectiv atenuarea 

efectele schimbărilor climatice. 

Țintele ODD 7: 

✓ asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și 
moderne; 
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✓ creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul 
energetic global; 

✓ dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice. 
 

 
 ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă 

tuturor și durabilă, a ocupării depline și productive a forței de muncă 
și asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți 

Dezvoltarea durabilă încurajează delimitarea creșterii 
economice de aspectele negative de mediu, punând accent și 

pe aspectele sociale. Acest scop implică o creștere economică 
sustenabilă și promovează munca decentă pentru toți 

indiferent de gen, locație geografică și descendență. În acest 

context, devine vitală abordarea din perspectiva ”nimeni nu 
rămâne în urmă”. Acest scop include facilitarea 

întreprinderilor mici și mijlocii, diversificarea economiei și 
extinderea procedurii la regiunile în dezvoltare. 

Țintele ODD 8: 

✓ susținerea creșterii economice pe cap de locuitor în conformitate cu situația 

națională și, în special, creșterea PIB cu cel puțin 7 la sută pe an în țările cel 

mai puțin dezvoltate; 
✓ atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, cu accent pe sectoarele cu valoare 
adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă; 

✓ promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 
productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, 

creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 
întreprinderilor micro, mici și mijlocii; 

✓ îmbunătățirea progresivă a eficienței resurselor globale pentru consum și 
productie, și decuplarea creșterii economice de degradarea mediului, în 

conformitate cu Cadrul pentru 10 ani al programelor privind consumul și 
producția durabilă, în frunte cu țările dezvoltate; 

✓ angajarea completă și productivă și muncă decentă pentru toți, inclusiv 
pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și remunerarea egală 

pentru munca de valoare egală; 

✓ reducerea substanțială a proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără 
educație sau formare; 

✓ măsuri imediate și eficiente pentru eradicarea muncii forțate, eliminarea 
sclaviei moderne și a traficului de ființe umane, și asigurarea interzicerii și 

eliminării celor mai grave forme ale muncii copiilor, inclusiv recrutarea și 
utilizarea copiilor soldați, iar până în 2025, eliminarea muncii copiilor în toate 

formele sale; 
✓ protecția dreptului la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și 

securizate pentru toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii migranți și cei în locuri de 
muncă precare; 
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✓ elaborarea și implementarea politicilor pentru promovarea unui turism 
durabil care creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele 

locale; 
✓ consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru 
toți. 

 

 ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 
industrializării durabile și încurajarea inovației 

Epoca modernă a adus un mod de viață accelerat. În 
această eră pot fi competitive doar acele țări care încurajează 

inovația pe lângă o infrastructură rezilientă și o industrie 
durabilă. Aceste trei aspecte sunt, bineînțeles, interconectate 

între ele. Infrastructura modernă este vitală pentru creșterea 
economică, adică o infrastructură durabilă constituie baza unei 

industrii sustenabile. Așadar, inovația este indispensabilă din 
perspectiva competitivității în secolul al XXI-lea.  

                                     Țintele ODD 9: 

✓ dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 
infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea 

economică și bunăstarea oamenilor; 
✓ promovarea industrializării incluzive și durabile, sporirea ratei de ocupare și 

a PIB în industrie și dublarea acestei cote în țările cel mai puțin dezvoltate; 
✓ creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură, în 

special din țările în curs de dezvoltare, la servicii financiare, inclusiv la credite 
accesibile și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe; 

✓ modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni 
durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și adoptare sporită a 

tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice; 

✓ întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 
sectoarelor industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea numărului de 

angajați în cercetare și dezvoltare și a cheltuielilor publice și private de 
cercetare și dezvoltare; 

✓ creșterea accesului la tehnologii informaționale și comunicaționale și 
promovarea accesului universal la internet în țările slab dezvoltate. 

 

 ODD 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Inegalitatea este una dintre cele mai mari obstacole în 

procesul de dezvoltare al unei societăți durabile. Inegalitatea 
poate să apară în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, 

dificultățile în educație, aspectele financiare, etc. Acest scop 
accentuează caracterul ideal, meritocratic al societății și 

totodată permite tuturor accesul la resurse. 
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                          Țintele ODD 10: 

 

✓ realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40 la 

sută din limita de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională; 
✓ abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, 

indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut 
economic sau de altă natură; 

✓ asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității rezultatelor, inclusiv 
prin eliminarea legilor, politicilor și practicilor discriminatorii, și promovarea 

legislației, politicilor și acțiunilor corespunzătoare în acest sens; 
✓ adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, in 

scopul realizării progresive a unei egalități sporite; 
✓ perfecționarea reglementării și monitorizării piețelor și instituțiilor financiare 

globale și consolidarea implementării acestor reglementări; 

✓ asigurarea reprezentării și vocii puternice pentru țările în curs de dezvoltare 
în procesele decizionale din cadrul instituțiilor economice și financiare 

internaționale globale, pentru a oferi instituții mai eficiente, credibile, 
responsabile și legitime; 

✓ facilitarea migrației și mobilităăii ordonate, sigure, reglementate și 
responsabile a persoanelor, inclusiv prin implementarea unor politici de 

migrație planificate și bine gestionate. 
 

 
 ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să 

fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 
 

În România, aportul populației urbane a crescut în ultimii 
50 de ani, așadar este o necesitate pentru orașe să se adapteze 

la această situație. Orașele trebuie să fie deschise tuturor, 

sigure, reziliente și durabile. În plus, orașele trebuie să combată 
formele de înstrăinare. Trebuie să ținem cont și de comunitățile 

rurale, și să asigurăm cetățenilor condiții pentru o viață 
demnă,indiferent de ambianța aleasă de ei. 

Țintele ODD 11: 

✓ accesul tuturor la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri 

accesibile și modernizarea cartierelor sărace; 
✓ asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special 

prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită 
nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilități și în etate; 
✓ consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru 

planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor 
umane în toate țările; 

✓ consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și 
natural mondial; 
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✓ reducerea numărului de decese și a numărului de persoane afectate și 
scăderea substanțială a pierderilor economice directe în raport cu PIB la nivel 

global, cauzate de dezastre, inclusiv dezastrele legate de apă, cu un accent 
pe protecția celor săraci și a persoanelor aflate în situații vulnerabile; 

✓ reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, 
inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării 

deșeurilor municipale și de alt tip; 
✓ asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și 

accesibile, în special pentru femei și copii, persoane în etate și cele cu 
dizabilități; 

✓ stimularea conexiunilor pozitive economice, sociale și de mediu între 
localitățile urbane, periurbane și rurale prin intarirea planificării la nivel 

național și regional. 

 

 ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile 

Noțiunile de consum și producție constituie termene 

fundamentale în economie. Când producția și consumul devin 
durabile, se decuplează creșterea economică de schimbarea 

climatică. Acest scop include atât conștientizarea resurselor 
finite, cât și aplicarea măsurilor sustenabile, în acest mod 

proiectându-se pentru descendenții noștri o ambianță similară 
celei actuale. Această abordare are drept consecință un 

comportament mai conștient, incluzând o producție mai 
eficientă, un management durabil al deșeurilor și, în general, activități în 

concordanță cu principiile protecției mediului. 

Țintele ODD 12: 

✓ implementarea Cadrului de 10 ani de programe pentru modelele de consum 

și producție durabile, toate țările luând măsuri, în frunte cu țările dezvoltate, 
ținând cont de dezvoltarea și capacitățile țărilor în curs de dezvoltare; 

✓ realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale; 
✓ înjumătățirea pe cap de locuitor la nivel mondial a risipei de alimente la nivel 

de vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente 
de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor 

post-recoltare; 

✓ realizarea managementului ecologic al substanțelor chimice și a tuturor 
deșeurilor pe parcursul ciclului de viață al acestora și reducerea semnificativă 

a emisiilor acestora în aer, apă și sol, în scopul de a reduce la minimum 
efectele adverse ale acestora asupra sănătății umane și a mediului; 

✓ reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, 
reciclare și reutilizare; 

✓ încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să 
adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în 

ciclul de raportare; 
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✓ promovarea practicilor durabile de achiziții publice, în conformitate cu 
politicile și prioritățile naționale; 

✓ oamenii de pretutindeni trebuie să dețină informații relevante și să fie 
sensibilizați pe tema dezvoltarii durabile și a unui stil de viață în armonie cu 

natura. 

 

 ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor 

Schimbarea climei este o realitate, fiind necesară luarea 

unor măsuri urgente pentru a limita impactul acesteia. Agenda 

2030 propune și descifrarea cauzelor (antropice) în privința 

schimbării climei, însă, probabil cel mai important aspect 

rămăne să anticipăm problemele estimabile și să propunem 

soluții viabile pentru aceste situații. Efectele schimbării 

climatice se manifestă în toate domeniile vieții, incluzând aspectele de sănătate, de 

calitatea a vieții și pierderea accelerată a biodiversității. Doar acțiunile coordonate 

la nivel global pot atenua consecinăele și pot avea impact semnificativ în acest sens.  

Țintele ODD 13: 

✓ consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă 
și dezastrele naturale în toate țările; 

✓ integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și 
planuri naționale; 

✓ îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituăionale 
privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și 

alerta timpurie. 
 

 ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă 

 Omenirea nu depinde de mediul acvatic doar prin pescuit, 

comerț și transport, ci depinde fundamental de această 

ambianță. Majoritatea oxigenului din atmosferă (aprox.70%) 

este produsă de plantele marine, așadar, putem doar estima 

cât sunt de importante aceste medii acvatice pentru 

ecosistemul nostru, și este evidentă necesitatea protecției 

naturii și în acest sens. Schimbarea climei și comportamentul 

nedurabil constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. Având 245 km 

de coastă marină, România trebuie să-și îndeplinească și în mod nemijlocit rolul în 

protecția mărilor și a resurselor marine. 

Țintele ODD 14: 
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✓ prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în 
special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și 

poluarea cu nutrienți; 
✓ gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine și costale, pentru a 

evita impactele negative, inclusiv prin consolidarea rezistenței acestora, și 
luarea de măsuri pentru restaurarea acestora; 

✓ minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor, inclusiv prin 
cooperare științifică sporită la toate nivelurile; 

✓ reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea pescuitului excesiv, ilegal, 
nedeclarat și nereglementat și a practicilor de pescuit distructive și 

implementarea planurilor de management bazate pe știință; 
✓ conservarea a cel puțin 10% din zonele costale și marine, în conformitate cu 

legislația națională și internațională și în baza celor mai bune evidențe 

științifice disponibile; 
✓ interzicerea formelor de subvenționare a pescuitului care contribuie la 

capacitatea excedentară și pescuitul excesiv, eliminarea subvențiilor care 
contribuie la pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și abținerea de la 

introducerea unor subvenții noi de acest tip; 
✓ creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare mici și țările cel mai 

puțin dezvoltate, din utilizarea durabilă a resurselor marine, inclusiv prin 
gestionarea durabilă a pescuitului, acvaculturii și turismului. 

 
 ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 
deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea 

pierderilor de biodiversitate 

Acest scop țintește o temă vastă și ne reamintește că și noi, 

oamenii, facem parte din biosfera acestei planete. Oamenii de 

știință au propus să definim această nouă epocă geologică ca 
”Epoca Antropocenă”, sau Era Omenirii. Societatea umană are o 

”urmă” imensă pe Pământ, acest impact impune o 
responsabilitate sporită, un management conștientizat și 

activități corelate în domeniul protecției mediului. Facem parte 
din biosferă și trebuie să ne îndeplinim rolul în condițiile actuale 

din perspectiva dezvoltării durabile. 

Țintele ODD 15: 

✓ promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de 

păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea 
semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel global; 

✓ combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, 
inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații și 

depunerea de eforturi pentru a atinge o lume neutra din punct de vedere al 
degradării solului; 

✓ asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 
acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii 

esențiale pentru dezvoltare durabilă; 
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✓ luarea unor măsuri urgente și semnificative pentru a reduce degradarea 
habitatelor naturale, a stopa pierderea biodiversității a proteja și preveni 

extincția speciilor amenințate; 
✓ promovarea distribuirii corecte și echitabile a beneficiilor care rezultă din 

utilizarea resurselor genetice și promovarea accesului corespunzător la 
aceste resurse; 

✓ luarea unor măsuri urgente pentru a stopa braconajul și traficul de specii de 
floră și faună protejate și abordarea cererii și ofertei de produse ilegale de 

specii sălbatice; 
✓ introducerea măsurilor pentru a preveni introducerea și a reduce semnificativ 

impactul speciilor invazive asupra ecosistemelor terestre și acvatice și pentru 
a controla și eradica speciile prioritare; 

✓ integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și 

locală, procesele de dezvoltare, strategii și planurile de reducere a sărăciei. 
 

 ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile 

Dezvoltarea durabilă nu este doar o politică modernă, 
inteligentă, ci este și o paradigmă nouă despre funcționarea 

societății. Pentru a fi o abordare funcțională, dezvoltarea 
durabilă trebuie să aibă o bază solidă. Această abordare 

implică societăți pașnice unde beneficiile dezvoltării durabile 
sunt accesibile pentru toți. Dezvoltarea durabilă poate deveni 

a abordare funcțională doar dacă societatea își va însuți și va 
trata această perspectivă ca pe o viziune proprie și 

cuprinzătoare. 

Țintele ODD 16: 

✓ reducerea tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, 

pretutindeni; 
✓ stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și 

torturii copiilor; 
✓ promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea 

accesul egal la justiție pentru toți; 
✓ reducerea fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de 
crimă organizată; 

✓ reducerea semnificativă a corupției și dării de mită în toate formele sale; 
✓ dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile; 

✓ asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 
reprezentativ la toate nivelurile; 

✓ extinderea și consolidarea participării țărilor în curs de dezvoltare în 
instituțiile de guvernare globală; 

✓ asigurarea identității legale tuturor, inclusiv înregistrarea nașterii; 
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✓ asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 
fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile 

internaționale. 
 

 ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

 
Dezvoltarea durabilă poate fi considerată un proiect global. 

Trăim într-o lume globalizată, deci nu putem ignora ce se 
întâmplă în afara granițelor politice. Problemele globale impun 

soluții globale, această abordare necesită și colaborare, 
respectiv finanțare internațională pentru atingerea obiectivelor 

din Agenda 2030. Procesul de transformare implică accesul la 

știința și tehnologia inovativă, dezvoltarea capacităților în 
concordanță cu principiile subsidiarității, modificarea comerțului 

și a economiei într-o direcție mai sustenabilă și elaborarea variantei coerente 
privind politica dezvoltării durabile. 

Țintele ODD 17: 

✓ consolidarea mobilizării resurselor interne, inclusiv prin suportul internațional 

pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a îmbunătăți capacitatea naționala 

de impozitare și colectarea altor venituri; 
✓ țările dezvoltate își vor implementa pe deplin angajamentele privind 

asistența oficială de dezvoltare, inclusiv angajamentul mai multor țări 
dezvoltate de a atinge ținta de 0,7 la sută din AOD/PNB pentru țările în curs 

de dezvoltare și între 0,15 și 0,20 la sută din AOD/PNB pentru țările cele mai 
puțin dezvoltate;  

✓ susținerea țărilor în curs de dezvoltare în atingerea sustenabilității datoriilor 
pe termen lung prin intermediul unor politici coordonate, care vizează 

stimularea finanțării datoriilor, reducerea datoriilor și restructurarea; 
✓ adoptarea și implementarea regimurilor de promovare a investițiilor pentru 

țările cel mai puțin dezvoltate; 
✓ consolidarea cooperării regionale și internaționale nord-sud, sud-sud și 

triunghiulare privind accesul la știință, tehnologie și inovații și îmbunătățirea 
schimbului de cunoștințe în condiții agreate de comun acord; 

✓ promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor 

prietenoase mediului pentru țările în curs de dezvoltare în condiții favorabile, 
inclusiv în termeni concesionali și preferențiali, în condiții agreate de comun 

acord; 
✓ operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de 

consolidare a capacităților în știință, tehnologie și inovare pentru țările cele 
mai puțin dezvoltate și sporirea utilizării tehnologiei generice, în special a 

tehnologiei informației și comunicațiilor; 
✓ promovarea sistemului de comerț multilateral universal, bazat pe reguli, 

deschis, nediscriminatoriu și echitabil în cadrul Organizației Mondiale a 
Comerțului, inclusiv prin încheierea negocierilor în cadrul Agendei de 

dezvoltare de la Doha; 
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✓ creșterea semnificativă a exporturilor țărilor în curs de dezvoltare, în special 
în vederea dublării cotei exporturilor la nivel mondial pentru țările cel mai 

puțin dezvoltate; 
✓ implementarea în timp util a accesului pe piață fără taxe vamale și fără cote 

pe o bază durabilă pentru toate țările cel mai puțin dezvoltate, în concordanță 
cu deciziile Organizației Mondiale a Comerțului; 

✓ sporirea stabilității macroeconomice globale, inclusiv prin coordonarea 
politicilor și coerența politicilor; 

✓ sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă; 
✓ respectarea spațiului de politici și a autorității fiecărei țări în a stabili și 

implementa politici de eradicare a sărăciei și dezvoltare durabilă; 
✓ sporirea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, complementat de 

parteneriate cu multiple părți interesate care mobilizează și distribuie 

cunoștințele, expertiza, tehnologiile și resursele financiare, pentru a sprijini 
realizarea ODD în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare; 

✓ încurajarea și promovarea parteneriatelor publice, publice-private și cu 
societatea civilă eficiente, în baza experienței și strategiilor de resurse ale 

parteneriatelor; 
✓ dezvoltarea, în baza inițiativelor existente, a măsurătorilor progresului 

privind dezvoltarea durabilă care complementează PIB și oferă suport pentru 
dezvoltarea capacităților statistice în țările în curs de dezvoltare.1 

 

Totodată, România este în curs de elaborare a unui nou de ACORD DE 

PARTENERIAT PENTRU PERIOADA 2021-2027, aflat în negociere cu Comisia 

Europeană, acesta urmând să fie documentul programatic-cheie prin care țara își 

stabilește prioritățile și modalitatea de cheltuire a fondurilor europene din perioada 

de programare 2021-2027.  

Acordul de Parteneriat și Programele Operaționale pentru perioada 

2021-2027 au fost consolidate în urma unui proces intens de consultare inter-

instituțională, negocieri informale cu Comisia Europeană, precum și pe baza unei 

valoroase contribuții din partea partenerilor socio-economici relevanți. 

 
1 Sursa: Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a României 2030 
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Fig. 2. Instrumente de finanțare pentru perioada 2021-2027 

 

PROGRAMELE OPERAȚIONALE aferente implementării politicii de coeziune 

la nivel național pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, propuse de 

Ministerul Fondurilor Europene sunt: 

I. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) – OS FTJ 

II. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – OP 2 

III. Programul Operațional Transport (POT) – OP 3 

IV. Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizar și 
Instrumente Financiare (POCIDIF) – OP 1 

V. Programul Operațional de Sănătate (POS) – OP 1,4 

VI. Programul Educație și Ocupare (POEO) – OP 4 

VII. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 
– OP 4,5 

VIII. Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de 
regiune (8 POR) – OP 1, 2, 3, 4, 5 

IX. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT). 

 

Totodată, la elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a 

Orașului Slănic-Moldova 2021-2027, a fost avută în vedere încadrarea și 

corelarea cu strategiile și politicile sectoriale existente la nivel național, 

respectiv: 
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 STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR) - 

ROMÂNIA POLICENTRICĂ 2035 

Purtând subtitlul România policentrică 2035, strategia este rezultatul unui 

amplu demers instituțional și de cercetare derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației pentru fundamentarea și elaborarea sa.  

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul 

programatic pe termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a 

teritoriului național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective 

de dezvoltare, măsuri, acțiuni și proiecte concrete la nivel teritorial. Misiunea 

acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între nevoia 

de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context european 

și global. 

SDTR va reprezenta documentul care stă la baza întregului sistem de 

planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național și va 

fundamenta: 

✓ documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de 
dezvoltare teritorială, planuri de amenajarea teritoriului, planuri de 

dezvoltare regională) 

✓ documentațiile operaționale (planuri de urbanism) 

✓ alte strategii de dezvoltare de la nivel național cu relevanță și impact 
teritorial.1 

 

 CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ ROMÂNIA 

2030  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 (CSDT 

România 2030) este un document strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă 

și integrată pe termen mediu și lung a României care stabilește liniile directoare de 

dezvoltare teritorială a României la scară regională, interregională, național, prin 

integrarea relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional, corelând 

conceptele de coeziune și competitivitate la nivelul teritoriului.  

Conceptul asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a 

României, în conexiune cu evoluțiile din spațiul european și internațional și se 

bazează pe practicile curente în domeniul planificării teritoriale (spre exemplu, din 

Finlanda, Irlanda, Ungaria, Olanda și Franța). Nota specifică a acestuia este apelul 

la o viziune integratoare a acțiunilor de dezvoltare, în care nu se propun soluții 

 
1 Sursa: https://www.mlpda.ro 
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generale pentru probleme, ci soluții care izvorăsc din nevoile și caracteristicile 

diferitelor zone.  

Obiectivul general al CSDT este asigurarea integrării României în structurile 

Uniunii Europene prin afirmarea identității regional-continentale, a rolului său în 

regiune, creșterea coeziunii spațiale și a competitivității și asigurarea unei 

dezvoltări durabile a României. Obiectivul general este detaliat în cinci obiective 

strategice majore:  

✓ Racordarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare 

spațială;  

✓ Structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane;  

✓ Afirmarea solidarității urban-rural adecvată categoriilor de teritorii;  

✓ Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături inter-regionale;  

✓ Valorificarea patrimoniului natural și cultural.  

 

 PLANUL NATIONAL DE RELANSARE SI REZILIENȚĂ (PNRR)1 

Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat 

perspectivele economice, sociale și bugetare în Uniune și în lume, fiind necesar un 

răspuns urgent și coordonat atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a 

face față enormelor consecințe economice și sociale, precum și efectelor asimetrice 

asupra statelor membre. În acest scop Uniunea Europeană a instituit un mecanism 

de redresare și reziliență pentru a furniza un sprijin financiar eficace și 

semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a 

investițiilor publice conexe în statele membre.  

Astfel, NextGenerationEU este un instrument financiar temporar, în valoare 

de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul 

Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021-2027. Din cele 750 miliarde de 

euro destinate „Next Generation EU”, Comisia Europeană a alocat 672,5 

miliarde de euro instrumentului temporar MRR în vederea finanțării planurilor 

de redresare și reziliență pe care le elaborează statele membre UE. 

Bugetul MRR este constituit din: 

 granturi în valoare de până la 312,5 miliarde euro 

 împrumuturi de până la 360 miliarde euro. 

Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR) este de a oferi sprijin 

pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru 

ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul 

perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite 

pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale. 

 
1 Sursa: Planul Național de Relansare și Reziliență (draft martie 2021) - https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
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Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE 

trebuie să elaboreze propriul Plan de Relansare și Reziliență (PNRR) prin care 

își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării 

economice și creșterii capacității de reziliență. 

Planul de Relansare și Reziliență (PNRR) pe care România îl elaborează 

acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile 

investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, 

corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană. România 

ar primi 14,248 miliarde sub formă de grant și aproximativ 14,935 miliarde 

sub formă de împrumuri pentru un total de 29,2 miliarde euro. 

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în 

baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de 

investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026. 

PNRR are la bază 6 piloni principali: 

✓ Tranziția verde; 

✓ Transformarea digitală; 

✓ Creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 

✓ Coeziune socială și teritorială; 

✓ Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională; 

✓ Politici pentru generația următoare, copii și tineri. 

 

Pilonul I. Tranziție verde vizează reforme și investiții în următoarele 
componente: 

➢ Componenta I.1  - Managementul apei 
➢ Componenta I.2 - Împădurim România și protejăm biodiversitatea 

➢ Componenta I.3 - Managementul deșeurilor  
➢ Componenta I.4  - Transport, feroviar si alte moduri sustenabile de transport 

➢ Componenta I.5  - Fondul pentru Valul renovării  
➢ Componenta I.6 - Energie regenerabilă și infrastructură de gaz cu hidrogen. 

 
Pilonul II. Transformare digitală vizează reforme și investiții în: 

➢ Componenta II.1 - Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate. 
 

Pilonul III. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii vizează 

reforme și investiții în următoarele componente: 
➢ Componenta III.1 - Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 

➢ Componenta III.2 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și 

inovare, și reforma companiilor de stat. 

 

  Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială vizează reforme și investiții în 
următoarele componente: 
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➢ Componenta IV.1 - Fond local pentru tranziția verde și digitală  
➢ Componenta IV.2 - Turism și  cultură. 

 

Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională vizează 
reforme și investiții în următoarele componente: 

➢ Componenta V.1 - Fondul pentru spitale și pentru creșterea accesului la 
sănătate 

➢ Componenta V.2. - Reforme în domeniul social 

➢ Componenta V.3 - Reforma administrației publice, intarirea dialogului social 
și creșterea eficienței justiției. 

 
Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri vizează reforme 

și investiții în: 
➢ Componenta VI.1 - România Educată. 

 

Structura pe piloni a PNRR: Componenta de investiții a PNRR a fost 
elaborată pe baza celor șase piloni și componente de investiții prezentate în tabelul 

de mai jos, cu sumele calculate în prețuri curente: 

 

Tab. 1.2. Structura pe piloni a PNRR 1 

  Finanțat din PNRR (milioane 
euro) 

29,217 VERDE DIGITAL 

  Cofinanțare națională 
(milioane euro) 

171 12,013 5,894 

    

 40,88% 20,05% 

   

Pilonul I I.1. Managementul apei 1,884 814 115 

I.2. Împădurim România și protejăm 

biodiversitatea 

 

1,372 
 

933 10 

I.3. Managementul deșeurilor 1,204 465 40 

I.4. Transport rutier, feroviar si alte 
moduri sustenabile de transport 

7,620 4,108 927 

I.5. Fondul pentru Valul renovării  2,200 2,186 5 

I.6. Energie regenerabilă și 

infrastructură de gaz cu hidrogen 

1,624 1,094 149 

      

 
Pilonul II 

 

II.1. Cloud guvernamental și sisteme  
publice digitale interconectate   

1,892 0 1,885 

 III.1.  Reforme fiscale și reforma 

sistemului de pensii 

482 0 433 

      

 
1 Sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
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Pilonul 
III 

 

III.2.  
Suport pentru sectorul privat, 

cercetare, dezvoltare si inovare, 
și reforma companiilor de stat 

2,359 230 764 

      

Pilonul IV IV.1. Fondul local pentru tranzitia 

verde și digitală  

2,120 1,280 320 

IV.2. Turism și cultură 200 0 4 

      

Pilonul V V.1. Fondul pentru spitale si pentru 
creșterea accesului la sănătate 

2,455 244 70 

V.2. Reforme in domeniul socal 217 41 29 

V.3. Reforma administrației publice, 

intarirea dialogului social și 
creșterea eficienței justiției 

155 17 14 

      

Pilonul VI VI.1. România Educată  3,606 602 1,129 

 

Procesul de elaborare a PNRR a fost stabilit prin Memorandumul cu tema 

„Mecanismul pentru elaborarea poziției Guvernului României cu privire la Planul 

Național de Relansare și Reziliență”  aprobat în ședința Guvernului din 20 ianuarie 

2021. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este 

coordonatorul național al procesului de elaborare și negociere a PNRR cu 

Comisia Europeană. Comisia Europeană evaluează PNRR pe baza unor criterii 

transparente. Astfel, investițiile și reformele prevăzute în PNRR trebuie 

să  contribuie la abordarea eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări și la 

consolidarea potențialului de creștere economică, a creării de locuri de muncă și a 

rezilienței economice și sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie 

să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice, tranziția 

verde, în proporție de 37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în 

proporție de 20%. 

 

 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) DE DUPĂ 2020 

În cadrul evaluării la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-

2020, Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă de tip „omnibus” al 

cărei obiectiv era introducerea unor adaptări tehnice în actele de bază în vigoare 

pentru simplificarea instrumentelor existente, propunere care a vizat și o reformă 

a PAC. Îmbunătățirile convenite față de PAC 2014-2020 se referă la domeniul de 

aplicare al organizațiilor de producători, la consolidarea asigurărilor agricole și a 

instrumentelor de stabilizare a veniturilor, la normele privind plățile ecologice și 

plățile către tinerii fermieri și la definiția termenului „fermier activ”. 

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-11.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-11.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/01/MEMO-11.pdf


  

 

 

42 

PAC 2021-2027 se va concentra asupra a nouă obiective care să reflecte 

funcționalitatea sa pe mai multe planuri: economic, de mediu și socio-teritorial. 

Aceasta ar menține cei doi piloni ai săi și cele două fonduri agricole pentru a sprijini 

programele naționale în funcție de o serie de măsuri alese pe baza unei abordări 

integrate. Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 

2021-2027 stabilește cadrul bugetar și principalele orientări ale politicii agricole 

comune.  

Principalele priorități stabilite de Comisia Europeană pentru PAC de după 2020 

sunt un nivel mai ridicat de ambiție în privința protecției mediului și a combaterii 

schimbărilor climatice, mai buna orientare a sprijinului și recurgerea într-o mai 

mare măsură la legătura virtuoasă dintre cercetare, inovare și consiliere.  

De asemenea, au fost stabilite și obiectivele PAC 2021-2027:  

 creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin 
asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole și prin utilizarea optimă 

a factorilor de producție și a forței de muncă;  
 asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin 

majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură;  
 stabilizarea piețelor;  

 garantarea siguranței aprovizionărilor;  
 asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori.1 

 

 STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI 2019-2030, CU PERSPECTIVA 

ANULUI 2050 

Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 

2050 este un document programatic care definește viziunea și stabilește 

obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a sectorului energetic. De 

asemenea, documentul indică reperele naționale, europene și globale care 

influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic. 

Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a sectorului 

energetic în condiții de sustenabilitate. România are resursele necesare creșterii 

sistemului energetic, iar acesta trebuie să fie pregătit să susțină dezvoltarea 

industriei și a agriculturii, a economiei în ansamblul său, precum și îmbunătățirea 

calității vieții atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Valorificarea acestor 

resurse reprezintă baza dezvoltării sustenabile, dezvoltarea sectorului energetic 

fiind parte a procesului de dezvoltare a României. 

Strategia Energetică are opt obiective strategice fundamentale care 

structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2019-2030 

și orizontul de timp al anului 2050, respectiv: 

 
1 Sursa: https://www.madr.ro/pac-dupa-2020/4476-pac-dupa-2020 
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✓ Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene 

prin valorificare resurselor energetice primare naționale; 

✓ România, furnizor regional de securitate energetică; 

✓ Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive; 

✓ Energie curată și eficiență energetică; 

✓ Modernizarea sistemului de guvernanță energetică; 

✓ Asigurarea accesului la energiei electrică și termică pentru toți consumatorii; 

✓ Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a 

resursei umane; 

✓ Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetic. 

 

 PLANUL NAȚIONAL INTEGRAT ÎN DOMENIUL ENERGIEI ȘI 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE (PNIESC) 2021-2030 

În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei 

Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința combaterii 

schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale:  

 securitate energetică; 
 decarbonare; 

 eficiență energetică; 
 piața internă a energiei și cercetare; 

 inovare și competitivitate.  

Astfel, UE s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel global, prin 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice, care vizează furnizarea de energie curată în întreaga Uniune. Pentru a 

îndeplini acest angajament, UE a stabilit obiective privind energia și clima la 

nivelul anului 2030, după cum urmează:  

➢ reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% 

până în 2030, comparativ cu 1990;  

➢ consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030;  

➢ îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030;  

➢ interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până 

în 2030. 

În consecință, pentru a garanta îndeplinirea acestor obiective, fiecare stat 

membru a fost obligat să transmită Comisiei Europene un Proiect al Planului 

Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) pentru 

perioada 2021-2030, până la data de 31 decembrie 2018. Proiectele PNIESC 

stabilesc obiectivele și contribuțiile naționale la realizarea obiectivelor UE privind 

schimbările climatice. În urma analizei planurilor integrate transmise de către toate 

statele membre, a rezultat faptul că există un decalaj între obiectivele UE și 
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contribuțiile Statelor Membre în materie de energie din surse regenerabile și 

eficiență energetică:  

✓ există o diferență între ținta SRE de 32% asumată la nivelul UE și cea 

rezultată conform acestor planuri, care se situează între 30,4% și 31,9%;  

✓ o reducere în materie de consum primar situată între 26,3% și 30,2%, iar în 

materie de consum final situată între 26,5% și 30,7%.1 

 

 ROMÂNIA EDUCATĂ – VIZIUNE ȘI STRATEGIE 2018-2030 

România Centenară trebuie să facă față provocărilor lumii moderne – o lume 

globală, competitivă și tehnologizată, în care inovarea și evoluția tehnologică au loc 

într-un ritm din ce în ce mai alert – o lume în care capacitatea indivizilor, dar și a 

societății în ansamblu, de a se adapta rapid este cea care face diferența. Dinamica 

schimbărilor va stimula sistemul de educație să transmită tinerilor competențele 

necesare pentru accesul pe piața muncii, cât mai aproape de momentul finalizării 

studiilor, și va impulsiona dezvoltarea de programe adiționale de formare la locul 

de muncă sau în instituții specializate în formarea adulților.  

De aceea, în Proiectul „România Educată” s-a pornit de la proiecția viitorului, 

imaginând provocările acestuia pentru societatea prezentului. Cele 15 

transformări preconizate pentru România până în 2030, incluse în 

consultarea online din cadrul proiectului, au fost: conectarea permanentă la 

internet; dinamica accentuată a profesiilor; scăderea și îmbătrânirea populației; 

urbanizarea crescută a populației, tot mai concentrată în jurul orașelor dinamice; 

creșterea diversității familiilor; apariția de noi abordări ale democrației 

participative; creșterea diversității etnoculturale; robotizarea avansată; creșterea 

ponderii serviciilor în economie; adâncirea inegalității sociale; creșterea impactului 

schimbărilor climatice; repolarizarea lumii, care devine policentrică; dezvoltarea 

realității virtuale; creșterea incidenței bolilor cauzate de stres; creșterea competiției 

globale pentru talente. 

12 deziderate pentru România educată, la orizontul 2030: 

✓ Sistemul de educație formează cetățeni activi; 

✓ Educația este individualizată, centrată pe nevoile și aspirațiile celui care 

învață și pe specificul fiecărei comunități de învățare; 
✓ Educația începe cât mai devreme în viața unui copil și continuă pe tot 

parcursul vieții sale; 
✓ Profesorii sunt mentori și facilitatori, veritabili profesioniști în educație; 

✓ Pentru educație se alocă resurse suficiente, în mod transparent și efficient; 
✓ Sistemul de educație este unul echitabil și de calitate pentru fiecare elev; 

✓ Tinerii pot opta pentru trasee flexibile în educație; 

 
1 Sursa: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_final_necp_main_ro. 
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✓ Sistemul de educație românesc este atrăgător pentru comunitățile academice 
din România și din întreaga lume, facilitând o intensitate crescută a 

mobilităților internaționale; 
✓ Alfabetizarea funcțională a tuturor elevilor; 

✓ Etica și integritatea sunt valori care se transmit și se respectă pe tot parcursul 
educational; 

✓ Managementul educational este unul profesionist și bazat pe inovație;         
✓ Cadrul legislativ care guvernează educația este unul stabil și se bazează pe o 

viziune asumată.     

     În absența unei educații adaptate nevoilor prezente și viitoare, dezvoltarea 

socioeconomică a întregii societăți va eșua cu certitudine. 

 

 PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL SECȚIUNEA VIII 

- ZONE CU RESURSE TURISTICE 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, Planul de 

Amenajarea Teritoriului Național este suportul dezvoltării complexe și durabile 

a teritoriului care are caracter director și se elaborează pe secțiuni specializate, 

aprobate de către Parlamentul României.  

Turismul constituie pentru Romania sectorul economic care dispune de un 

valoros potential de dezvoltare neexploatat suficient și care poate deveni o sursa 

de atracție atât pentru turiști, cât și pentru investitori. În prezent există o serie de 

programe de investiții guvernamentale ce pot contribui la dezvoltarea unităților 

administrativ teritoriale care prezintă un potențial turistic important.  

Prin Legea nr.190/2009 a fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice. Prin actul normativ se stabilește că 

în unitățile administrativ teritoriale cu resurse turistice, care au fost identificate pe 

baza unor criterii obiective, turismul este considerat activitate economică prioritară, 

investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre 

aceste zone, iar proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția 

mediului pentru zone cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate prin 

programele de dezvoltare naționale, regionale și județene. 

Pentru stabilirea obiectivă a potențialului turistic existent la nivelul fiecărei 

unități administrativ teritoriale a fost elaborată o metodologie de analiză 

multicriterială de evaluare care a fost utilizată în mod unitar pe tot parcursul 

elaborării studiilor de fundamentare a secțiuni a VIII a Planului de amenajarea 

teritoriului național. În acest sens, au fost stabilite patru categorii de elemente 

de analiză, respectiv: 
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❖ resursele turistice naturale; 

❖ resursele turistice antropice;  

❖ infrastructura specific turistică; 

❖ infrastructura tehnică . 

Se prevede reactualizarea anexelor Planului de amenajare a 

teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice prin 

includerea și a altor administrații teritoriale în lista unităților administrativ 

teritoriale cu resurse turistice mari sau foarte mari. Pe termen mediu și lung, 

aceste modificări vor crea un impact pozitiv în sensul că unitățile administrativ 

teritoriale considerate ca având resurse turistice vor avea șanse mai mari în 

atragerea de finanțări nerambursabile, în condițiile în care proiectele de 

infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului, pentru unitățile 

administrativ-teritoriale cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate, prin 

programele naționale, regionale și județene de dezvoltare. 

 

 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE A ECOTURISMULUI 2019-

2029 

Aplicarea principiilor actuale de dezvoltare a turismului durabil în ariile naturale 

protejate și în zonele adiacente acestora a condus la apariția ecoturismului ca formă 

distinctă de turism, menită să respecte integritatea peisajelor naturale, a 

biodiversității ecologice, în concordanță cu cerințele anumitor segmente de turiști, 

care doresc să își petreacă vacanța în natură și totodată să creeze posibilități de 

dezvoltare locală a comunităților. Cu cât aceste resurse sunt mai variate și mai 

complexe, dar mai ales nealterate de activitățile antropice, cu atât interesul turistic 

pentru ele este mai mare, iar activitățile turistice pe care le generează sunt mai 

valoroase și mai atractive, răspunzând multor motivații turistice.  

În ciuda faptului că țara noastră deține un patrimoniu ecoturistic deosebit, cu 

potențial mare de valorificare, ecoturismul este un segment confruntat cu 

numeroase probleme, cum ar fi: slaba cooperare la nivel local, promovarea 

modestă la nivel național și internațional, slaba dezvoltare a infrastructurii specifice 

ecoturismului, migrația forței de muncă, numărul redus al celor cu o bună pregătire 

în domeniu, un cadru legal ce nu răspunde suficient nevoilor din domeniul serviciilor 

locale etc.  

Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului își propune să prezinte 

stadiul actual de dezvoltare al acestei forme de turism la nivel național și să vină 

cu un set de direcții care să orienteze eforturile de valorificare prin ecoturism al 

unor zone în care natura și cultura locală ocupă un loc central, în concordanță cu 
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cerințele impuse de legislația națională, precum și de convențiile internaționale la 

care România a aderat.  

Scopul strategiei este de a promova ecoturismul, ca formă principală de 

turism în cadrul acestor destinații și creșterea rolului pe care ecoturismul îl joacă în 

dezvoltarea economică a acestor areale și în prosperitatea populației locale. 

Dezvoltarea activităților ecoturistice în cadrul comunităților locale și în cadrul 

ariilor naturale protejate implică o serie de beneficii socio-economice, respectiv:  

 generează apariția locurilor de muncă pe plan local direct în sectorul turistic 

sau în sectoarele conexe. Prin creșterea veniturilor și a standardelor de viață 

pentru populația locală, generațiile tinere sunt încurajate să rămână în cadrul 

comunității; 

 stimulează economia locală prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor 

turistice (servicii de cazare, alimentație, transport, facilități recreative, 

produse meșteșugărești și servicii de ghidaj, suveniruri);  

 stimulează economia rurală prin crearea sau creșterea cererii de produse 

agricole necesare asigurării serviciilor turistice;  

 impulsionează dezvoltarea infrastructurii, fapt ce aduce beneficii în egală 

măsură și populației locale;  

 stimulează dezvoltarea regiunilor periferice prin inserții de capital;  

 stimulează îmbunătățirea relațiilor interculturale dintr-o regiune; 

 în condițiile unei dezvoltări normale, turismul poate duce la autofinanțarea 

mecanismelor dezvoltării de care pot beneficia administratorii ariilor naturale 

protejate ca instrument pentru conservarea acestora; 

 sprijină activitățile de conservare, prin convingerea guvernelor și a publicului 

asupra importanței arealelor naturale. 

 

 MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI 

Proiectele de infrastructură sunt investiții publice de importanță strategică 

pentru România, care asigură creșterea calității vieții, conectivitatea cu coridoarele 

de transport transeuropene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor, iar 

întârzierea pregătirii portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-

2027 va avea impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin 

programele operaționale aferente acestei perioade de programare, context care 

impune reglementarea în regim de urgență a unor măsuri pentru diminuarea 

acestei categorii de risc. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016 a fost aprobat Master Planul General 

de Transport al României, document strategic de dezvoltare a infrastructurii de 

transport rutier, feroviar, aerian, naval și intermodal/multimodal, sursele de 

finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, strategia de implementare 

a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport precum și asigurarea 
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activității de întreținere și reparații curente pentru infrastructura de transport până 

în anul 2030.  

Strategia de implementare a Master Planului General de Transport al României 

reprezintă o prioritizare a proiectelor și includerea lor în sursele de finanțare pentru 

cele două exerciții financiare: 2014-2020 și respectiv 2021- 2027. Acest document 

strategic are ca instrument de decizie Modelul Național de Transport, care utilizează 

date de natură economică, demografică și de transport pe baza căruia se determină 

prognozele de trafic pentru toate modurile de transport la nivelul unui proiect de 

infrastructură utilizate pentru fundamentarea analizei cost-beneficiu în vederea 

prioritizării proiectelor. 

Master Planul General de Transport al României trebuie să contribuie la 

o dezvoltare în mod durabil, unul dintre rezultatele sale estimate fiind: „Un sistem 

de transport durabil (sustenabil)”. 

 

 
 STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND IMIGRAȚIA PENTRU PERIOADA 

2019 – 2022  

Dinamica migrației într-o lume din ce în ce mai interconectată este un fenomen 

care va dura, impunând necesitatea stabilirii unui set de măsuri de bază, precum 

și o politică comună coerentă și unitară în materie de migrație, azil și integrare 

socială. Politicile stabilite trebuie să asigure transpunerea documentelor 

programatice elaborate la nivel european pentru a găsi soluții la problema migrației, 

precum și pentru a îndeplini obligațiile internaționale asumate, în conformitate cu 

principiile solidarității și responsabilității comune. 

Necesitatea elaborării unei noi strategii naționale privind imigrația este 

determinată pe de o parte de evoluția fenomenului imigraționist, iar, pe de altă 

parte, de obligativitatea implementării politicilor din domeniu, elaborate la nivel 

european. 

Obiectiv strategic general - Dezvoltarea sistemului național de azil în scopul 

eficientizării și asigurării conformității cu standardele legale naționale, europene și 

internaționale aplicabile. D.4. Asigurarea unui standard demn de viață al 

solicitanților de protecție internațională conform standardelor legale naționale, 

europene și internaționale aplicabile. 

Direcțiile de acțiune prevăd: 

✓ dezvoltarea și implementarea unui mecanism de verificare a respectării 

standardelor existente în domeniul recepției;  

✓ adaptarea condițiilor de recepție la nevoile persoanelor din categoria 
grupurilor vulnerabile și pentru asigurarea serviciilor medicale specifice; 
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✓ asigurarea asistenței materiale, medicale și sociale a solicitanților de azil prin 
asigurarea resurselor necesare de la buget și atragerea de resurse 

complementare prin parteneriate cu ONG-uri, organizații internaționale și prin 
resursele alocate în cadrul programelor cu finanțare europeană;  

✓ coordonarea adecvată cu autoritățile competente cu privire la recepția și 
asistența solicitanților cu nevoi speciale și favorizarea interacțiunii între 

comunitățile locale și centrele de cazare; 
✓ implementarea unui nou mecanism de identificare timpurie a persoanelor 

vulnerabile, precum și elaborarea unor reglementări referitoare la 
rolulinstituțiilor statului cu atribuții în identificarea și asistența persoanelor 

vulnerabile, precum și specializarea acestora înacest domeniu. 

 

 Context regional și local 

 

Context regional 

 

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-

Moldova 2021-2027, a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu strategiile 

si politicile sectoriale existente la nivel regional. 

În conformitate cu prevederile legii dezvoltării regionale și ca urmare a 

publicării de către Comisia Europeană a propunerii pachetului legislativ pentru 

perioada de programare 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională 

Nord-Est elaborează Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR NE) 

2021-2027. 

Până la momentul elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă Slănic-Moldova 

au fost parcurse urmatoarele etapele: 

 Actualizarea componentei și structurii parteneriatului regional implicat în 

elaborarea PDR NE; 

 Realizarea Studiului privind disparitățile de tip urban-rural în Regiunea Nord-

Est; 

 Realizarea versiunilor de lucru ale Analizei economico-sociale, analizelor 

SWOT și a strategiei de dezvoltare regională; 

 Organizarea și derularea rundelor de consultări, materializate în întâlniri 

directe dedicate identificarii nevoilor, problemelor și oportunităților de 

dezvoltare, formulării soluțiilor de ordin strategic în toate județele; 

 Derularea procesului de constituire și dezvoltare a portofoliului de proiecte 

prioritare; 

 Realizarea versiunii consolidate a PDR NE; 

 Consultarea finală asupra versiunii consolidate a PDR Nord-Est 2021-2027. 

Documentul se află în procesul de realizare a evaluării strategice de mediu. 
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Totodată, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a elaborat în 

parteneriat cu Grupul Regional pentru Elaborarea PRAT Nord-Est, Planul Regional 

de Actiune pentru Turism (PRAT) Nord - Est 2017 – 2023, document care 

asigură cadrul strategic necesar dezvoltării turismului în Regiunea Nord-Est. 

Obiectivul PRAT Nord-Est 2017-2023 este: dezvoltarea turistică durabilă, 

creșterea competitivității și atractivității turistice a Regiunii Nord-Est prin 

valorificarea patrimoniului natural și antropic și creșterea calității produselor și 

serviciilor turistice. 

Direcțiile strategice de dezvoltare a turismului în Regiunea Nord-Est pentru 

perioada 2017-2023 sunt susținute prin punctele tari ale acestei zone și sunt 

propuse pentru a ameliora punctele slabe ale regiunii în vederea creșterii 

competitivității pe piața turismului: 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

 Dezvoltarea produselor turistice 

 Promovarea turistică 

 Dezvoltarea resurselor umane în sectorul turistic 

 Sustinerea dezvoltării turismului durabil. 

PRAT Nord-Est 2017-2023 este implementat și monitorizat cu sprijinul 

membrilor Grupului Regional pentru Elaborarea PRAT Nord-Est. Acest proces 

presupune monitorizarea stării și evoluției situației curente în sectorul turistic din 

Regiunea Nord-Est, monitorizarea implementării portofoliului de proiecte și în 

special a proiectelor prioritare, precum și realizarea Rapoartelor Anuale de 

Monitorizare PRAT Nord-Est 2017-2023. 

 

De asemenea, începand cu perioada de programare 2021-2027, Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Nord-Est va îndeplini funcția de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Regional. 

Procesul de elaborare a Programului Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 

se desfășoară în stransă colaborare cu partenerii locali, având drept premise 

necesitățile reale ale regiunii. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027 

este un document strategic de programare care acoperă domeniile: specializare 

inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, 

mobilitate și conectivitate, protecția naturii și a biodiversiății,  infrastructură 

educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. 

Elaborarea Programului Operational Regional Nord-Est 2021-2027 presupune 

corelarea acestuia, atât cu documentele de planificare existente la nivel regional, 
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cât și cu regulamentele existente la nivel european, intervențiile propuse urmând 

să fie concentrate pe cele 5 obiective principale de politica (OP) ale Comisiei 

Europene. 

Viziunea ADR Nord-Est de viitor, transpusă în documente : 

 Programul Operațional Regional Nord-Est 2021-2027 - versiunea 

septembrie 2020 

 Strategia pentru Cercetare și Inovare Regională prin Specializare 

Inteligentă RIS3 Nord-Est [versiune revizuită septembrie 2020]1. 

 

Context local 

 

La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-

Moldova 2021-2027, a fost avută în vedere încadrarea și corelarea cu strategiile 

și politicile sectoriale existente la nivel local, precum: 

 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI SLĂNIC-

MOLDOVA 2014 – 2020 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova este un 

document cadru de referință care stabilește direcții strategice clare pentru viitorul 

orașului și al cetățenilor, facilitând luarea unor decizii importante în toate domeniile 

de activitate. 

În procesul de elaborare al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului 

Slănic-Moldova 2014-2020  a fost analizat integral documentul menționat, 

punându-se accent pe lista proiectelor propuse. Proiectele respective au fost 

analizate din punctul de vedere al actualității și al nivelului de realizare și au fost 

incluse, după caz, pe lista lungă de proiecte a PMUD.  

În prezent Primăria Orașului Slănic-Moldova are în execuție proiectul de 

actualizare a Planulul Urbanistic General, urmând ca prevederile Planului 

Urbanistic General (P.U.G) să fie integrate și corelate cu prevederile Planului de 

mcbilitate urbană (P.M.U.D) și ale Planului de Eficiență Energetică și Climă 

(PAEDC).  

Planul de mobilitate urbană (P.M.U.D) are ca țintă principală 

îmbunătățirea accesibilității localităților și a relației între acestea, diversificarea și 

utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian, acvatic, feroviar, auto, 

velo, pietonal, pe cablu) din punct de vedere social, economic și de mediu, precum 

 
1 Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - https://www.adrnordest.ro/index.php?page=por-
2021-2027 
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și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport, căi de comunicație 

pietonală.  

P.M.U.D este corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare spațială 

aferente P.U.G. ale unităților administrativ-teritoriale din zona de studiu, de către 

echipe de lucru pluridisciplinare ce vor cuprinde specialiști în domeniul urbanismului 

atestați, precum și specialiști în domeniul mobilității, traficului și în domenii conexe 

dezvoltării urbane. Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul 

P.U.G. și P.M.U.D, UAT Slănic-Moldova elaborează, concomitent, cele două 

documente strategice, aplicând o viziune de dezvoltare integrate la nivelul localității 

pentru care va organiza grupuri de lucru comune. 

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (P.A.E.D.C) este un 

document strategic pe termen mediu și lung care definește, în principiu, politica 

administrației publice locale în domeniile conexe energie și mediului, având că 

obiectiv general reducerea emisiilor de CO2 generate de consumul de energie finală 

în teritoriul admiistrativ. PAEDC al Mun. Slănic-Moldova este un document de 

comunicare orientat către toate părțile interesate în vederea înțelegerii provocărilor 

aduse de schimbările climatice și efectele tot mai drastice pe care acestea le aduc 

an de an. Prin implementarea PAEDC, se urmărește conștientizarea populației și a 

tuturor factorilor care sunt interesați de o dezvoltare locală durabilă a orașului, prin 

creșterea economică, protecția mediului și creșterea calității vieții cetățenilor. 

În concluzie, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, autoritățile publice locale și 

județene elaborează și actualizează strategii locale și județene de dezvoltare pentru 

următorul orizont de timp (2021-2027), cu implicarea actorilor locali în vederea 

dezvoltării armonioase a teritoriului și pentru elaborarea și implementarea 

proiectelor de dezvoltare durabilă. 

Și Orașul Slănic-Moldova s-a angajat pe traiectoria de a deveni un oraș 

european care respectă mecanismele europene de dezvoltare, principiile și regulile 

pentru o dezvoltare durabilă.  

Ținând cont de aceste aspecte, SDD a Orașului Slănic-Moldova pentru 

perioada 2021-2027 este elaborată în contextul noilor abordări la nivel global, 

european și național privind dezvoltarea durabilă, adică o dezvoltare care să 

răspundă nevoilor generațiilor actuale fără a compromite șansele viitoarelor 

generații de a-și satisface propriile nevoi.  

Totodată, în conformitate cu prevederile aprobate prin Memorandum-ul pe 

tema: Programele operaționale/naționale și arhitectura instituțională de 

gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, 

este absolut necesară elaborarea unor documente strategice care să asigure 

continuarea dezvoltării urbane durabile a Orașului Slănic-Moldova și creșterea 

calității vieții cetățenilor săi, prin stabilirea unor planuri de acțiune coerente, în 
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toate domeniile importante, precum și prin identificarea tuturor surselor de 

finanțare care să asigure implementarea cu succes a măsurilor și proiectelor 

propuse.  

Astfel, este evidentă necesitatea elaborării Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Orașului Slănic-Moldova (SDD) pentru perioada 2021-2027.  

După cum am menționat, Strategia de Dezvoltare Durabilă existentă a fost 

realizată pentru orizontul de timp 2014-2020, astfel încât este necesară 

elaborarea unui nou document strategic pentru perioada 2021-2027 în care 

să fie analizate stadiul proiectelor în implementare, efectele proiectelor 

implementate, necesitățile și deficiențele existente, și prin care să fie propuse noile 

obiective strategice și domenii de intervenție, astfel încât să se asigure continuarea 

dezvoltării urbane durabile și creșterea calității vieții pentru cetățenii orașului 

Slănic-Moldova. 

Necesitatea unei Strategii pentru perioada 2021-2027 mai rezidă și în: 

 exercițiul financiar european următor reprezintă o provocare și totodată o 

oportunitate pentru Orașul Slănic-Moldova pentru realizarea proiectelor de 

investiții necesare dezvoltării comunității; 

 necesitatea de a realiza un document strategic care să răspundă obiectivului 

central de dezvoltare a capacității de reglementare și planificare strategică a 

administrației locale, cu scopul final de a asigura un cadru adecvat pentru 

dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a comunității, cu o manifestare clară în 

convergența nivelului de trai al cetățenilor săi către standarde europene;  

 abordarea participativă, dezvoltarea de jos în sus, care să implice un număr 

cât mai mare de actori care acționează direct, la fața locului, precum și 

schițarea unui număr de scenarii în baza viziunilor exprimate de aceștia este 

singura opțiune care poate asigura legitimitate demersului de planificare 

strategica și poate asigura durabilitate acțiunilor publice;  

 planificarea strategică la nivel local este necesară deoarece creează coerența 

actului de guvernare locală și mărește transparența cheltuirii banului public;  

 informarea funcționarilor publici, a membrilor societății civile și a mediului de 

afaceri în domeniul politicilor publice pentru a crea un nivel comun de 

cunoștințe privind eficiența actelor normative, care va fi un proces continuu 

pe toata perioada de realizare a strategiei de dezvoltare;  

 realizarea portofoliului de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 

va permite administrației locale sa acceseze programele de finanțare 

disponibile în perioada 2021-2027. 
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Orașul Slănic-Moldova are în vedere dezvoltarea de documente strategice în 

perioada 2021-2027 - Strategia de dezvoltare durabilă, Strategia Smart City, Planul 

de mobilitate urbană, Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice, Planul de 

Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă - pentru a stabilii priorități în scopul de a 

crea un avantaj în dezvoltarea pe termen lung.  

Strategiile elaborate la nivel local au o importanță deosebită în ceea ce privește 

utilizarea Fondurilor Europene pentru exercițiul financiar al Uniunii Europene 2021- 

2027. 

 

 

1.3. Etapele de realizare a Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă  

 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care 

comunitatea participă la crearea unei imagini a viitorului propriu în cadrul nou care 

va fi conferit localității lor, pornind de la condițiile prezente, cu identificarea și 

definirea căilor de realizare a acelui viitor. Se realizează astfel imaginea trecerii de 

la condițiile actuale socio-economice la noul set de condiții, conform proiecției de 

perspectivă, care să corespundă așteptărilor comunității și a altor factori interesați 

de dezvoltarea localității.  

Documentul final rezultat, strategia de dezvoltare urbană, deține valențe 

multiple:  

 constituie un document programatic privind direcțiile strategice de 
dezvoltare în perioada de planificare vizată;  

 este un document de cercetare privind contextul și potențialul de 
dezvoltare calitativă a sistemului complex al localității;  

 reprezintă un document de analiză detaliată a principalilor parametri de 
stare ai ariei administrative care constituie obiectul de referință al 

strategiei elaborate; 
 reprezintă un ghid de orientare unitară a liderilor administrației publice 

locale, a comunității de afaceri, investitorilor, dar și a comunității civile 
în ansamblu; 

 acționează ca un garant al dezvoltării optimale prin care se sporește 

încrederea mediului de afaceri în eficiența administrației publice locale și 
contribuie astfel la stimularea opțiunilor de a investi în zonă;  

 prin punerea în aplicare acționează ca un instrument de lucru performant 
la dispoziția autorităților locale pentru a întări potențialul economic al 

localității, a îmbunătăți climatul investițional și a crește nivelul general 
de competitivitate;  

 reprezintă un mijloc de coeziune al instituțiilor și întreprinderilor locale, 
precum și a antreprenorilor și forței de muncă. 
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Oferirea unui răspuns adecvat acestui demers complex, cu actori care aparțin 

unor categorii multiple și animați de interese diverse, este posibilă numai în 

condițiile definirii și executării unui proces complex, care presupune parcurgerea 

iterativă a mai multor etape. De asemenea, este necesară evidențierea caracterului 

iterativ al procesului de planificare, o caracteristică intrinsecă a analizei unor 

procese complexe de dimensiuni mari.  

Rezultatele demersurilor/acțiunilor dintr-o anumită etapă sunt strâns conexate 

de acțiunile celorlalte etape, astfel încât deseori elemente și caracteristici nou 

apărute la un moment dat conduc la necesitatea unor revizuiri/ reformulări în cadrul 

etapelor implicate. 

Ca urmare, etapele principale pe care le vom prezenta nu au respectat o ordine 

de derulare în timp strict secvențială, ci, funcție de concluziile reieșite din analiza 

unui anumit aspect, s-a trecut la tratarea simultană, integrată, a unor elemente 

dependente diverse.  

Principalele etape parcurse în vederea fundamentării și elaborării Strategiei 

de dezvoltare durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027: 

➢ Analiza documentelor strategice anterioare  

➢ Analiza socio-economică  

➢ Identificarea punctelor tari, a punctelor slabe, amenințărilor și  

oportunităților  

➢ Definirea coordonatelor de context strategic  

➢ Stabilirea portofoliului de proiecte  

➢ Consultarea publică  

➢ Obținerea avizului de mediu. 

Rezultatele analizelor efectuate asupra situației existente sunt sistematizate în 

conținutul Strategiei în capitolul „Prezentarea situației existente”. Principalul 

obiectiv al acestei etape a constat în determinarea parametrilor de stare și a 

nivelului de dezvoltare al acestora, pentru domeniile majore prin care se 

configurează mediul de manifestare al tuturor factorilor de interes din cadrul 

Orașului Slănic-Moldova.  

O importanță deosebită a fost acordată în această etapă asigurării 

caracteristicilor de calitate ale datelor prelevate pentru a fi prelucrate, referitoare 

la: actualitate, veridicitate, relevanță, credibilitate, consistență etc. Pentru 

respectarea acestei cerințe, informațiile și datele care au făcut obiectul 

analizei au fost solicitate de la responsabilii de domenii din cadrul 

Primăriei Orașului Slănic-Moldova, după cum urmează:  

❖ Economic  

❖ Infrastructură și mediu  
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❖ Sănătate, educație, cultură  

❖ Social  

❖ Administrație publică locală. 

De asemenea, au fost identificații principalii actori în domeniul respectiv și a 

fost realizată contactarea și solicitarea acestora în vederea obținerii datelor privind: 

situația actuală, activitatea derulată în ultima perioadă, probleme identificate, 

propuneri de măsuri și proiecte pentru perioada viitoare.  

Rezultatele analizei socio-economice dau o imagine de ansamblu privind 

resursele actuale de care dispune comunitatea, cu evidențierea pentru fiecare 

problematică în parte a punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților de dezvoltare 

care trebuie exploatate, precum și a posibilelor riscuri / amenințări care trebuie 

eliminate/evitate (analiza SWOT).  

Pasul următor a constat în identificarea și analiza documentelor 

strategice existente pentru perioada de analiză la nivel european, național și 

regional/județean, în scopul conectării Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului 

Slănic-Moldova 2021-2027 la politicile de dezvoltare durabilă și direcțiile de acțiune 

propuse la nivelurile respective.  

Etapa următoare a constat în elaborarea efectivă a strategiei de dezvoltare, 

prin definirea principalelor repere strategice, respectiv viziunea și misiunea 

asupra dezvoltării viitoare a localității prin prisma așteptărilor tuturor categoriilor 

de factori beneficiari și/sau cu impact direct asupra direcției de dezvoltare a 

ansamblului resurselor umane și facilităților operaționale prin care se consolidează 

potențialul de creștere a calității vieții în Orașul Slănic-Moldova.  

Definirea strategiei Orașului Slănic-Moldova pe traiectoria vizată la nivel 

european și național a constituit un obiectiv imperativ în procesul de elaborare a 

documentului. S-a urmărit în acest mod crearea condițiilor de maximizare a 

atragerii de fonduri europene, concomitent cu asigurarea conformității la cerințele 

documentelor programatice strategice.  

În acest sens, pasul următor a constat în definirea obiectivului general și 

a obiectivelor specifice avute în vedere prin implementarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă, urmată de stabilirea principalelor domenii de intervenție care 

trebuie abordate în vederea atingerii obiectivelor specificate.  

Pentru fiecare dintre domeniile de intervenție prioritare identificate la nivelul 

obiectivelor strategice, a fost propusă o listă de acțiuni orientative, care apoi au 

fost concretizate în proiectele ce constituie portofoliul de proiecte al SDD a 

Orașului Slănic-Moldova 2021-2027. De asemenea, în cadrul secțiunii respective au 

fost identificate posibilele surse de finanțare și au fost propuse criterii de 

prioritizare a proiectelor din portofoliu. Estimarea bugetară a proiectelor 
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propuse s-a realizat prin raportarea la standardele de cost actuale aplicate la 

estimările realizate pe baza valorii unor proiecte similare aflate în implementare 

sau implementate de curând.  

Setul de proiecte astfel definit corespunde viziunii și cerințelor strategice 

vizate, precum și imaginii viitoare a localității conform cerințelor exprimate de 

cetățeni, instituțiile publice și mediul de afaceri, cu luarea în considerare a 

condițiilor socio-economice care sunt expresia resurselor potențiale de care dispune 

Orașul la momentul elaborării strategiei și maximizarea șanselor de atragere a unui 

volum cât mai mare de fonduri europene.  

Capitolul final al documentului strategic definește principalele direcții de 

acțiune și metodologii care trebuie aplicate pentru implementarea și monitorizarea 

Strategiei.  

Proiectele și acțiunile incluse în SDD a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 sunt 

adresate întregii comunități, ele implicând deopotrivă instituțiile și administrația 

publică, mediul de afaceri, societatea civilă și, mai ales, beneficiarii finali ai 

rezultatelor implementării Strategiei, cetățenii Orașului Slănic-Moldova. 

În acest sens, stabilirea priorităților la nivel de proiecte trebuie să aibă în 

vedere importanța acestora pentru comunitatea locală, creându-se astfel premisele 

unui impact favorabil cât mai larg în rândul populației, prin situarea pe traiectoria 

de dezvoltare dorită de cetățeni și luarea în considerare, cât de mai mult posibil, a 

doleanțelor și așteptărilor acestora.  

Asigurarea acestui deziderat este realizată prin procesul de consultare 

publică, desfășurat cu respectarea prevederilor Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 

privind transparența decizională în administrația publică și a prevederilor Legii 

nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informații de interes public.  

Varianta intermediară a Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Slănic-

Moldova 2021-2027 urmează să fie postată pe site-ul Primăriei Orașului Slănic-

Moldova, oferindu-se astfel posibilitatea oricărei persoane interesate să consulte 

documentul și totodată să-și exprime părerea.  

Totodată, pe site a fost postat un chestionar online pentru obținerea opiniei 

publice asupra principalelor aspecte legate de situația actuală, pe fiecare dintre 

domeniile abordate în documentul strategic. Prin sintetizarea răspunsurilor 

cetățenilor asupra acestor probleme se conturează prioritățile de dezvoltare viitoare 

a orașului din perspectiva acestora, rezultatele urmând a fi introduse drept criteriu 

de prioritizare a proiectelor în procesul de implementare și monitorizare a strategiei.  

Etapa de consultare publică include organizarea și desfășurarea unei dezbateri 

publice, cu invitarea și participarea reprezentanților diverselor medii sociale, a 

mediului de afaceri și a mass-mediei locale, în cadrul căreia vor fi prezentate 
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principalele elemente ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă și vor fi organizate 

discuții asupra acestora.  

În paralel cu etapa de consultare publică se desfășoară procedura de 

obținere a acordului de mediu, a cărui necesitate este stabilită prin Directiva 

Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului, amendată de Directiva Consiliului 97/11/EC și de Directiva 

Parlamentului European și a Consiliului 2003/35/CE de instituire a participării 

publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de 

modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE în ceea ce privește 

participarea publicului și accesul la justiție.  

După finalizarea acestor etape, va fi realizată și aprobată forma finală a 

Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027, 

prin integrarea elementelor și recomandărilor rezultate în urma procesului de 

consultare publică și a procedurii de obținere a acordului de mediu.  
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2. PREZENTAREA SITUAȚIEI EXISTENTE 
 

2.1. Scurtă prezentare a Orașului Slănic-Moldova 

Orașul Slănic-Moldova este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, 

din care fac parte județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. 

Regiunea se desfășoară între 48o15’N - 46o00’N latitudine nordică și 28o15’E - 

24o56’E longitudine estică. 

 
Fig. 3. Harta Regiunii Nord-Est1 

 

Conform clasificării EUROSTAT, prin Nomenclatorul Unităților Teritoriale 

pentru Statistică (NUTS), regiunea este încadrată pe palierul NUTS 2, împreună cu 

celelalte regiuni de dezvoltare ale țării, acestea fiind incluse, la rândul lor, în unități 

teriotoriale statistice mai mari (NUTS 1).  

Regiunea Nord-Est împreună cu Regiunea Sud-Est, formează Macroregiunea 

2 a României. 

Suprafața regiunii este de 3.684.983 hectare (36.850 km2), reprezentând 

aproximativ 15,46% din suprafața României2. 

 
1 Sursă: adrnordest.ro  
2 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 (versiunea de lucru oct. 2020) 
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Fig. 4. Organizarea administrativ teritorială a Regiunilor de Dezvoltare din România 

(km2) 

 

Structura administrativă a Regiunii Nord-Est cuprinde cele 6 județe 

menționate anterior, în care se regăsesc 17 municipii, 29 de orașe, 112 

localități componente ale municipiilor și orașelor și 506 comune, cu un 

număr de 2.414 sate. 

În iulie 2020, populația domiciliată a Regiunii Nord-Est era de 3.993.221 

locuitori, rezultând o densitate a populației de 108,3 loc/km2, situându-se din acest 

punct de vedere, pe primul loc între cele opt regiuni ale țării (18% din populația 

totală a României). 

Printre caracteristicile distincte ale regiunii, în ceea ce privește așezarea 

geografică, se evidențiază următoarele: 

❖ Regiunea se constituie parte din frontiera estică a Uniunii Europene, cu 

implicații majore în ceea ce privește securizarea punctelor de trecere a 

frontierei spre Ucraina și Repulica Moldova.  

❖ Din acest punct de vedere, ținând cont de faptul că ambele state au semnat 

Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, poziția Regiunii Nord-Est 

reprezintă un factor decisiv în sprijinirea dezvoltării transfrontaliere. 
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❖ Pe de altă parte, faptul că Ucraina și Republica Moldova nu fac încă parte 

din Uniunea Europeană îngreunează dezvoltarea unor axe de transport la 

nivel european, cu implicații negative pentru Regiunea Nord-Est. 

❖ 4 dintre județele regiunii fac parte din trei Euroregiuni transfrontaliere: 

județele Suceava și Vaslui fac parte din Euroregiunea Carpatica, județele 

Suceava și Botoșani fac parte din Euroregiunea Prutul de Sus, iar județele 

Iași și Vaslui fac parte din Euroregiunea Siret-Prut-Nistru. 

 

Orașul Slănic-Moldova este amplasat în partea de sud-vest a județului 

Bacău, în valea montană formată prin eroziune fluvială din partea estică a munților 

Nemira. Este situat la 26°37’ longitudine estică şi 46°17’ latitudine nordică şi 530 

m altitudine. Localitatea a fost întemeiatã şi s-a dezvoltat datoritã numeroaselor 

izvoare de apã mineralã cu compoziţii variate şi valoroase, primind astfel statutul 

de staţiune balneoclimatericã. 

 
Fig. 5. Încadrarea geografică a Orașului Slănic-Moldova 

 

Județul Bacău se regăsește în regiunea istorică Moldova, învecinându‐se la 

nord cu județul Neamț, la sud cu județul Vrancea, la est cu județul Vaslui  și la vest 

cu județul Harghita și județul Covasna.  

Județul Bacău este așezat în bazinul râului Trotuș și pe o parte a văilor Bistrița 

și Siret. Prin acest ținut trece pasul Ghimeș-Palanca și calea ferată de legatură între 

Transilvania și Moldova. Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei, beneficiind 

de avantajele drumului european E85 ce il traverseaza. 
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Parte componentă  a regiunii de dezvoltare Nord‐Est, județul Bacău are o 

suprafață  totală  de 6.620,25 km²  și o populație stabilă  de 735.576 de locuitori, 

indicatori ce reprezintă  17,96%  și, respectiv 18,42% din valorile înregistrate la 

nivel regional, conferindu‐i, astfel, locul al doilea din cadrul regiunii din perspectiva 

suprafeței (după județul Suceava) și locul al treilea din perspectiva numărului de 

locuitori (după județul Iași și Suceava) 1. 

Din punct de vedere al organizării teritorial-administrative, județul Bacău 

este alcătuit din 87 unități teritorial-administrative, 3 municipii (Bacău, 

Onești și Moinești), 5 orașe (Buhuși, Comănești, Dărmănești, Slănic-Moldova și 

Târgu Ocna) și 85 comune. 

Orașe precum Târgu Ocna și Moinesti s-au dezvoltat datorită resurselor 

naturale (sare, petrol etc.). Stațiunea turistică Slănic-Moldova și-a dobândit faima 

internațională încă din secolul al XIX-lea datorită apelor curative bogate în săruri. 

Municipiul Bacău s-a dezvoltat ca centru comercial începând cu secolul al XV-lea, 

antrenând relații de schimb între Moldova, Transilvania și Țara Românească.  

În județul Bacău, 47,38% din populație are domiciliul în mediul urban (26,6% 

fiind concentrată în municipiul Bacău). Cele mai mari comune sunt Dofteana 

(11.236 locuitori), Nicolae Bălcescu (10.105 locuitori), Mărgineni (10.024 locuitori) 

și Sascut (9.810 locuitori). 

Legăturile județului cu celelalte zone din țară: 

 Rutiere:  

• DN2(E85) București-Bacău-Suceava și DN11 (E574) Bacău-Brașov 

prin Oituz, ce leagă Moldova cu Transilvania;  

• DN2F Bacău - Vaslui, DN12A Miercurea Ciuc (HR) - Pasul Ghimeș 

Palanca - Comănești - Onești;  

• DN11A Onesti – Adjud - Podu Turcului - Bârlad;  

 Căi ferate: 500 (Ploiești – Bacău - Suceava).  

 Aeroport: în Municipiul Bacău. 

 

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 și se încadrează în unitatea sub-județeană de 

planificare Valea Muntelui (la nivelul Județului Bacău există 4 unități de 

planificare subjudețene). 

Microregiunea Valea Muntelui este cea mai întinsă dintre microregiunile 

județului Bacău, acoperind o suprafață de 2.288,6 km2 în aria carpatică și 

subcarpatică a județului. Populația sa (în 2011) este de peste 151.000 de locuitori, 

 
1 Sursa: Informații furnizate de Institutul Național de Statistică la nivelul anului 2020 
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din care peste o treime trăiesc în municipiul Moinești și în cele 4 orașe (Comănești, 

Dărmănești, Slănic-Moldova, Târgu Ocna). Pe lângă unitățile administrativ-

teritoriale urbane amintite, în microregiune se mai află 17 comune, respectiv 111 

localități, din care 4 au statut urban, 17 sunt sate aparținătoare de municipii și 

orașe și restul de 90 sunt satele componente celor 17 comune 1. 

Funcțiunea dominantă a orașului este cea de servicii de interes public – specific 

/potențial turistic (caracter conferit de prezența resurselor naturale – izvoarele 

minerale).  

Din punct de vedere administrativ, orașul amplasat de-a lungul Pârâului 

Slănic, pe o distanță de aproximativ 12 km pe cursul superior al acestuia, are în 

componență fostele localități rurale - Slănic, Cerdac şi Cireșoaia - cele din urmă 

devenind localități componente prin alipire.  

Oraşul Slănic-Moldova este în relație de subordonare cu celelalte oraşe 

superior dezvoltate din punct de vedere economic cât şi spațial. Rolul oraşului 

Slănic-Moldova este cel al unui centru urban polarizator pentru Valea Slănicului, 

având o arie de atracție care depășește regiunea prin profilul specializat oferit de 

resursa balneoclimaterică. Totodată, între oraș și localitățile componente s-au 

stabilit relații funcționale de cooperare în dublu sens (centrifuge și centripete) în 

sensul că, 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. 

 
1 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic-Moldova 



  

 

 

64 

 
Fig. 6. Zone teoretice de influență urbană ale orașelor din judeţul Bacău în context 

regional 1 

Totodată, orașul a dezvoltat o relație de interdependență cu orașele Târgu 

Ocna și Onești, relație bazată pe tratamentul complementar în sanatoriul balnear 

de la Târgu 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, asistență 

sanitară, transport auto interurban), sau de Târgu Ocna (financiar-bancar, notariat, 

asistență sanitară, etc.). 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. 

Potrivit datelor finale ale ultimului recensământ efectuat în 2011,  populația 

orașului Slănic-Moldova era de 5.265 de locuitori, iar conform datelor puse la 

dispoziție de Institutul Național de Statistică, populația Orașului Slănic-Moldova la 

1 iulie 2020, după domiciliul din actele de identitate, a fost de 5.069 persoane. 

Supranumit și ”Perla Moldovei”, 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 

 
1 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova  
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Slănic-Moldova este turismul balneoclimateric, ca urmare a potențialului natural 

(bioclimatul) și a potențialului balnear (apele minerale și gazele terapeutice). 

Creșterea capacității economice și modernizarea căilor de comunicație vor 

conduce la lărgirea sferei de influență a orașului, accentuând funcțiile de 

convergență ale acestuia. 

 

 

  Accesibilitate 

Orașul Slănic-Moldova 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.  

Deși nu se află la intersecția unor căi de comunicatie majore, are legaturi bune 

cu orice localitate din țară. Principala cale de comunicație a orașului este drumul 

național secundar DN12B, care traversează localitatea de-a lungul cursului 

Pârâului Slănic şi care face legătura cu DN 12A Miercurea Ciuc-Onești în orașul 

Târgu 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. 

 

 
Fig. 7. Harta căilor de comunicație cu Orașul Slănic-Moldova 1 

Orașul se află la o distanță de 17 km față de orașul Târgu Ocna, 31 km față de 

Onești, 37 km față de Comănești și 81 km față de municipiul reședință de județ 

Bacău. 

 
1 Sursa: http://montpesa.ro/slanic-moldova/ 
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❖ Pe cale rutieră, la Slănic-Moldova se poate ajunge din patru direcții 

importante: 

 Din București pe DN2 până la Adjud, după care pe DN11A până la Onești, 

DN12A până la Târgu Ocna și DN12B până la Slănic-Moldova; 

 Din Bacău pe DN11 până la Onești, DN12A până la Târgu Ocna și DN12B 

până la Slănic-Moldova: 

 Din Brașov pe DN11 până la Onești, DN12A până la Târgu Ocna și DN12B 

până la Slănic-Moldova; 

 Din Comănești pe DN12A până la Tg. Ocna și DN12B până la Slănic-

Moldova. 

❖ Pe cale feroviară: Pe ruta Comănești – Adjud se coboară la Gara Salina din 

Târgu Ocna, după care se continuă până la Slănic-Moldova cu autobuzul. 

❖ Pe cale aeriană: Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău. 

 

Orașe înfrățite cu Orașul Slănic-Moldova : 

▒ Municipiul Străşeni, Republica Moldova, din 2018 (Acord de Cooperare şi 

Parteneriat) 

▒ Orașul Comrat, Republica Moldova, din 2017 (Acord de înfrățire). 

 

 

  Suprafața Orașului Slănic-Moldova 

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău, localitatea 

Slănic-Moldova se încadrează în unitatea sub-județeană de planificare Valea 

Muntelui, această sub-unitate având o suprafață de 2.288,58 km2 și o populație 

(RGPL 2011) de 151.231 de locuitori. 

Suprafața totală a orașului Slănic-Moldova este de 11.595 ha, dintre care 

pãdurile ocupã o suprafaţã de 9.265 ha 1.  

 
1 Sursa: Site-ul oficial al Primăriei Orașului Slănic Moldova 
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Fig. 8. Harta administrativă Slănic-Moldova 1 

 

Suprafața intravilanului UAT Slănic-Moldova ocupă doar 3% din fondul 

funciar al orașului. Dacă pădurile ocupă 80,5% din teritoriul administrativ al 

orașului, restul de 15,3% este ocupat de teren agricol - preponderent pășuni şi 

fânețe - cea mai mare parte fiind situată în extravilan. 

În conformitate cu informațiile puse la dispoziție de Primăria Slănic-Moldova, 

teritoriul analizat se prezintă astfel: 

Tab. 2.1. Suprafața terenurilor din administrația UAT Slănic-Moldova 

Denumirea Cantități U.M. 

Terenuri intravilane inventariate în domeniul public  419.110,93 mp 

Terenuri intravilane inventariate în domeniul privat  103.983,46 mp 

Total Terenuri intravilane  523.094,39 mp 

Terenuri extravilane inventariate în domeniul public  52.591,12 mp 

Terenuri extravilane inventariate în domeniul privat  135.296,00 mp 

Total terenuri extravilane  187.887,12 mp 

Total terenuri din administrația consiliului local  710.981,51 mp 

Destinația terenurilor din Unitatea Administrativ Teritorială Slănic-Moldova 

este prezentată în tabelul 2.2. 

 
1 Sursa: http://montpesa.ro/ 
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Tab. 2.2. Situația fondului funciar din UAT Slănic-Moldova 

Destinația terenurilor din teritoriul administrativ al unității 

de bază 

Suprafața 

(ha) 

Teren intravilan inventariat în domeniul public, din care: 419.110,93 

Utilități publice 21.342,7 

Parcări 6.616 

Unități învățământ 39.308 

Spații verzi/parcuri 201.739,55 

Drumuri/căi de acces 124.736,98 

Diverse  25.367,7 

Teren intravilan inventariat în domeniul privat 103.983,46 

Total teren intravilan  523.094,39 

Teren extravilan inventariat în domeniul public, din care: 52.591,12 

Teren forestier  51.317,12 

Drumuri/căi de acces  1.274 

Teren extravilan inventariat în domeniul privat 135.296 

Total teren extravilan  187.887,12 

Total 710.981,51 

 

Dintre localitățile urbane ale județului Bacău, orașul Slănic-Moldova se situează 

pe locul al doilea ca mărime a suprafeței (reprezintâ aproximativ 1,7% din suprafața 

județului Bacău) și pe ultimul loc din punct de vedere al numărului de locuitori. 

 

 

 

  Relieful 
 

Beneficiind de o bogată tradiție istorică, culturală și spirituală, regiunea îmbină 

în mod armonios tradiționalul cu modernul și trecutul cu prezentul, potențialul 

acesteia putând fi folosit pentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a 

turismului și a resurselor umane. 

Regiunea Nord-Est este împarțită în 3 zone: zona montană carpatică în 

vest, ocupând 28% din teritoriu, zona subcarpatică în partea mediană spre sud, 

cu 12% din teritoriu și zona de podiș și câmpie în est, ocupând cea mai mare 

suprafață – 60% din teritoriu.  
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Zona montană este caracterizată de cele trei aliniamente geologice care 

creează un peisaj diferit de la o zonă la alta. Aliniamentul vestic, reprezentat în 

această regiune doar de munții Călimani – 2100 m, oferă un peisaj vulcanic specific, 

prin prezența conurilor și craterelor vulcanice. Aliniamentul central, format din roci 

dure, cristaline, este caracterizat printr-un relief șters, monoton, excepție făcând 

munții Rarău – 1651 m și Hășmaș – 1792 m unde, datorită activității geologice au 

apărut elemente spectaculoase precum Pietrele Doamnei, Piatra Șoimului sau Piatra 

Singuratică, obiective care sporesc potențialul turistic al zonei. Ultimul aliniament, 

situat în partea estică a Carpaților Orientali, este alcătuit din strate sedimentare 

cutate și oferă un peisaj de culmi domoale, dintre care se remarcă Obcinile 

Bucovinei – cu altitudini de până în 1500 m, faimoase datorită monumentelor 

istorice aflate în zonă și a stațiunilor turistice. Tot din acest aliniament face parte și 

muntele Ceahlău – 1907 m, considerat muntele simbol al Moldovei, important punct 

turistic prin prezența stațiunii Durău, a cascadei Duruitoarea, a vârfului Toaca, dar 

și a lacului de acumulare Izvorul Muntelui din partea de est. 

Subcarpații au înălțimi medii de 400-500 m (max. 911 m - Culmea Pleșu)- 

despărțindu-se de zona montană printr-o serie de depresiuni traversate de râurile 

Bistrița și Trotuș.  

Zona de podiș caracterizează partea de est a regiunii și este subdivizată în 

Podițul Sucevei în zona central-nordică, Podișul Bârladului în sud-est și Câmpia 

Moldovei în nord-est. Podițul Sucevei este parcurs de râurile Siret, Suceava și 

Moldova și este caracterizat printr-un relief neuniform de dealuri scunde și 
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depresiuni, Podișul Bârladului este puternic influențat de acțiunea erozivă a râului 

Bârlad și a afluenților săi, generând văi orientate nord-sud, iar Câmpia Moldovei 

este denumită astfel datorită funcției agricole importante, relieful fiind însă dominat 

de dealuri scunde.  

Relieful judeţului Bacău se caracterizează prin formațiuni variate și 

complexe, ce cuprinde munți, dealuri subcarpatice și coline. Principalele masive 

muntoase din județ, cu altitudinea vârfului cuprinse între 1.100  și 1.664 m, se 

regăsesc în special în Microregiunea Valea Muntelui, după cum urmează: 

❖ Microregiunea  Valea Trotușului: Măgura Cașin (Mănăstirea Cașin) 

❖ Microregiunea Valea Muntelui: Tarcăului (Ghimeș‐Făget), Nemira 

(Dofteana), Ciucului (Comănești), Gămanului (Asău), Goșmanului 

(Brusturoasa), Munții Berzunți (Berzunți). 

Denumirile istorice ale microregiunilor au legătură cu formarea văilor largi, 

bine populate, care au apărut ca urmare a fragmentării puternice datorită eroziunii 

munților. Atât structura și litologia, cât și puternica fragmentare a reliefului au 

determinat paralelismul culmilor și a văilor. 

Principalele localități urbane din județul Bacău au altitudini medii cuprinse între 

135 m, în Buhuși, și 500 m, în Slănic-Moldova.   

Relieful din jurul văii în care este amplasat orașului Slănic-Moldova 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 Păltinișul (1015 m). 

La nord de staţiune, se ridicã, cu pante puternice, muntele Pufu (936 m), 

care lasã în jurul sãu o largã suprafaţã (850 m) de la care pleacã o culme slab 

ondulatã, Zarea Cheşcheşului, ce se lasã spre Valea Dofteanei, iar spre nord-vest 

o altã culme, de aceeaşi înãlţime, ce duce spre marile altitudini ale munţilor Şandru 

Mare şi Nemira. Tot pe partea stângã a vãii Slãnicului, de la vârful Pufu, peste 

pârâul cu acelaşi nume, se întinde Coama Cheşcheşului, un plai neted ce duce, 

prin douã trepte, tot la muntele Şandru Mare, punctul de altitudine maximã a 

regiunii. 

Pe partea dreaptã a vãii Slãnicului, în dreptul confluenţei cu pârâul Pescarul, 

se ridicã vârful Cernica (955 m). Pe aceeaşi parte, chiar lângã staţiune, se 

desfãşoarã o culme scurtã, vârful Cerbu (910 m), Pãltinişul (1015 m) şi plaiul 

neted al Dobrului (832 m). 

În tot lungul vãii Slãnicului, urcuşul spre munte este foarte anevoios, uneori 

chiar imposibil, pantele fiind accentuate, încât de multe ori este nevoie de un mare 

ocol al acestora, de cãtre cei care vor sã abordeze înãlţimile maxime. De la 600-

700 m în sus, partea abruptã devine domoalã, pânã la culmile înalte ale Nemirei 
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Mari (1649 m), care despart apele Slãnicului de apele Dofteanei şi de ale Oituzului 

la sud. 

 

 

  Clima  

 

Clima Regiunii Nord-Est este caracterizată prin zone climatice cu diferențe 

semnificative între cele muntoase și cele de deal și de câmpie. Zona montană este 

influențată în nord de masele de aer scandinavo-baltice, iar pe direcția vest-est de 

masele de aer oceanice transportate de vânturile din vest care determină o creștere 

a precipitațiilor medii anuale pănă la 1200 mm în Ceahlău. În zona subcarpatică 

predomină circulația aerului pe direcția nord-vest – sud-est, pe văile principalelor 

râuri, pătrunzând uneori și crivățul dinspre nord-est. În depresiunile subcarpatice 

se produc iarna inversiuni termice, iar primăvara fenomene de tipul foehnului. 

Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, situându-se în jurul 

valorii de 8-9oC, iar precipitațiile nu depășesc 700 mm/an. Zona de podiș este 

caracterizată în est prin influențe continentale estice, aride, cu temperaturi medii 

anuale de 9-10oC și precipitații de 400-500 mm/an, iernile fiind reci, fiind prezent 

și crivățul, iar verile foarte călduroase și secetoase. În nord, temperaturile medii 

anuale scad până la 6oC, însă precipitațiile anuale cresc pănă la 900 mm, fiind 

resimțite influențe baltice. 

La nivelul județului Bacău, regimul climatic este variat, respectiv se pot 

distinge mai multe domenii climatice în funcție de relief: climatul munților, 

climatul zonei subcarpatice, climatul colinelor Tutovei, climatul Văii 

Siretului.  

Temperatura aerului este condiționată  de specificul treptelor de relief, 

însă valorile medii anuale aferente lunii celei mai calde sunt cuprinse între 12°C‐

20°C, iar ale lunii celei mai reci între  ‐4°C  și  ‐7°C în ariile montane.  

Cantitățile de precipitații variază între 60‐100 mm, în luna iulie, și între 30‐

60 mm în luna ianuarie.  
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Datoritã aşezãrii sale într-o depresiune adâncã, pe versantul estic al Carpaţilor 

Răsăriteni, care o deosebeşte de alte 

localitãţi din zona de coline, Slãnic 

Moldova are un climat de tranziţie 

între climatul de dealuri şi cel subalpin, 

cu veri nu prea călduroase şi ierni 

blânde. Orientarea de la sud-vest la 

nord-est a văii Slănicului şi deschiderea 

bazinului tocmai în locul unde s-a creat 

şi dezvoltat stațiunea, fac ca fundul vãii 

sã fie luminat şi încãlzit de razele 

soarelui mai multe ore pe zi, în special 

versantul estic al muntelui Pufu, care 

urcă pânã la o altitudine de 650 m.  

Media anualã a temperaturii este de 7,1°C, verile nu sunt prea cãlduroase, 

nopțile sunt răcoroase, cea mai caldã lunã din an fiind iulie, cu o medie de + 17,8 

°C. Temperaturile sub 00C persistă pe culmile muntoase aproximativ șase luni pe 

an, primul îngheț înregistrându-se în septembrie, iar ultimul la începutul lunii mai. 

Sezonul rece, cu temperaturi sub -5 0C 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.  

Presiunea atmosferică este în general redusă, media anuală este de 720 

mm. În lunile aprilie-august presiunea atmosfericã scade sub media anualã (718,1 

mm), iar în lunile septembrie-martie este mai ridicatã, depãşind media anualã 

(721,9 mm). Temperatura medie anuală crește odată cu scăderea altitudinii de la 

30C pe culmile cele mai înalte ale Munților Nemira la 7–80C către valea Trotușului.  

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

iunie şi 1900 ore/an.  

Regimul pluviometric este în corelație cu regimul termic şi circulația aerului. 

În lunile mai-august cad ploi abundente (75 – 100 litri/ metru pãtrat), iar în lunile 

septembrie-aprilie cantitatea lunarã de apã provenitã din precipitaþii este de 25-50 

l/ metru pãtrat, luna septembrie fiind cea mai uscatã. Ploile de varã sunt de scurtã 

duratã. 

Aşezatã într-o vale adâncă, cu versanţi împăduriţi, orientată de la sud-vest la 

nord-est, staţiunea este adăpostită de vânturi. Crivăţul (numit de localnici 

Nemira) nu este resimţit niciodatã deoarece este oprit încă de departe de culmile 

înalte dinspre nord-est, respectiv Suru şi Secătura. 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 
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primăvara, iar cel din nord-vest la sfârşitul primăverii şi vara. Iarna, vântul este 

foarte rece: o ramura locala a Crivățului.  

Localitatea beneficiază de un procent relativ ridicat de calm. 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).  

În concluzie, stațiunea Slănic-Moldova beneficiază de un climat relaxant și 

tonifiant, stimulativ, care determină bioclimatul. Toate acestea îi conferă caracterul 

de stațiune climaterică, oferind vizitatorilor posibilitatea de curã de aer de o 

deosebitã puritate.  

 

 

  Rețeaua hidrografică 

Regiunea Nord-Est este strabatută de 8 cursuri importante de apă, care 

drenează teritoriul pe directia Nord-Sud, 

întreaga hidrografie aparținând bazinelor 

hidrografice a Siretului (42.890 kmp) și 

Prutului (10.990 kmp). Acesta din urma, 

reprezintă granița naturală cu Republica 

Moldova, pe o distanță de cca. 562,3 km. 

Pe râul Bistrița s-au construit din anii 

'70-80 șapte hidrocentrale și cel mai mare lac 

de acumulare al regiunii - Izvorul Muntelui - 

cu un volum la nivel normal de retenție de 

1.130 mil.mc. 

 

Rețeaua hidrografică a județului Bacău este reprezentată de cele două 

râuri, Siret și Bistrița, și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru 

Siret, respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița.  

Datorită influenței antropice regimul hidrologic al celor două râuri a fost 

complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea 

scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești cu rol 

complex: asigurarea energiei electrice, combaterea inundațiilor, alimentarea cu apă 

potabilă și industrială, practicarea sporturilor nautice. 

Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu 

orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriței, și o 
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îngustare spre sud, „poarta Siretului", suprapunându-se contactului dintre Colinele 

Tutovei și culmile subcarpatice Pietricica-Barboiu. 

Toate lacurile de acumulare din Bacău sunt considerate arii naturale protejate 

avifaunistice și sunt în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău prin situl 

Natura 2000. 

 

Potentialul hidrografic al orașului Slănic-Moldova este reprezentat de 

Pârâul Slănic și afluenții săi. 

Pârâul Slãnic, care îşi adunã apele din 12 izvoare de pe muntele Şandru Mare 

şi este confluent cu Trotuşul, la poalele muntelui Mãgura, în partea de sud a oraşului 

Târgu Ocna, are o lungime de 25 km. Relieful accidentat, sãpat în stânci, a 

determinat caracterul torenţial al bazinului hidrografic. 

 
Fig. 9. Pârâul Slănic 

Debitul și regimul hidrologic al pârâului variazã după cantitatea zăpezilor şi a 

ploilor sau dupã timpul secetos. De la izvoare pânã la confluența sa cu Trotuşul, 

cursul Slănicului este alimentat de numeroase pâraie şi pârâiaşe. Peste 70% din 

apa acestor pâraie este provenitã din ploi şi zãpezi. 

În zona staţiunii Slănic-Moldova, afluenţii sunt: 

 Pe stânga:  

• pârâul Cheşcheşul, pârâul Pufului, pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, 

pârâul Piatra, pârâul lui Tudorache, iar  
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 Pe dreapta: 

•  pârâul Pescaru, pârâul Sãrata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, pârâul 

Cerbului, pârâul Şurei. 

În fundul văii Slănicului, cuprinsă din toate părţile de munţi, ţâşnesc din 

ambele maluri ale pârâului 24 de izvoare minerale, situate pe malul drept al apei. 

Ele sunt rãspândite pe o distanţã de circa doi kilometri, de la confluenţa Slănicului 

cu Slănicelul (550 m altitudine) şi pânã la confluenţa Slănicului cu pârâiaşul 

Scărişoara, grupate câte 3 – 4 sau izolate la câte 50-150 m unele de altele. 

Compoziţia apelor Slănicului a fãcut obiectul de studiu al multor medici şi 

oameni de ştiinţă români, care au scos în evidenţă faptul cã acţiunea apelor 

minerale se exercitã atât prin factorul chimic, cât şi prin cel fizic (radioactivitate, 

temperatură, osmoză, stare coloidală, disociere în ioni etc.), precum şi că apa 

fiecărui izvor mineral întrebuinţat în cura internă are proprietatea sa specifică. 

Stațiunea Slănic-Moldova este renumită pentru izvoarele sale de ape 

carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, 

hipotonice și oligominerale, izvoare descoperite încă din anul 1801. În 1852 

s-au efectuat primele teste chimice, iar în 1877 au apărut primele instalații 

balneare. De-a lungul timpului, calitățile apelor minerale descoperite aici au fost 

confirmate prin medaliile obținute la expozițiile internaționale de la Paris, Viena, 

Frankfurt/Main, etc. Specialiștii le-au comparat cu apele minerale de la Karlovy 

Vary, Vichy, Aix-les-Bains, etc. 

O serie de izvoare care conţin, între altele, într-o proporţie remarcabilã, 

hidrogenul sulfurat sau siliciul (izvoarele de la Cascadã) au valoare terapeuticã 

deosebită în tratarea bolilor otorinolaringologice şi a unor afecţiuni bronho-

pulmonare. 

Din cele 24 de izvoare din valea Slănicului, sunt folosite în mod curent 

următoarele: 

- Izvorul 300 de scări         - Izvorul nr. 1  

- Izvorul nr. 1 bis                - Izvorul nr. 2 

- Izvorul nr. 5                      - Izvorul nr. 3  

- Izvorul 8                            - Izvorul 6  

- Izvorul 10                          - Izvorul nr. 8 bis  

- Sonda nr. 2                        - Izvorul nr. 15. 
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   Vegetație, floră și faună 

 

Vegetaţia naturală ierboasă şi arboricolă din regiunea Nord-Est constituie 

una dintre componentele de bază ale mediului geografic, structura şi compoziţia sa 

floristică fiind elemente semnificative ale calităţii mediului. Varietatea reliefului și 

variabilitatea condițiilor hidroclimatice au impus o diferențiere puternică a 

formațiunilor vegetale și a tipurilor de sol din această regiune.  

Din punct de vedere biogeografic, fauna și flora regiunii de Nord-Est fac 

parte din:  

▒ regiunea alpină în partea de vest (vestul județelor Suceava, Neamț și 

Bacău); 

▒ regiunea continentală în partea centrala și de nord-est (estul județelor 

Suceava, Neamț și Bacău, județele Botoțani, Iași și parțial județul 

Vaslui); 

▒ regiunea stepică în estul și sudul județului Vaslui. 

Existența diferitelor specii de plante și animale, precum și prezența diferitelor 

habitate specifice, a dus la crearea unor arii de protecție, fie a habitatelor – 

protejând și specii de floră și faună sălbatică de interes comunitar, altele decat 

păsările (Natura 2000 - SCI), fie doar a păsărilor - avifaunistice (Natura 2000 - 

SPA).  

Dintre speciile desemnate că fiind prioritare la nivelul Uniunii Europene, în 

Regiunea de Nord-Est se întâlnesc următoarele: 

▪ mamifere – lup (Caniș lupus), urs brun (Ursus arctos), zimbru (Bison 

bonasus); 

▪ nevertebrate - pustnicul, gândacul sihastru (Osmoderma eremita), croitor 

de fag (Rosalia alpină), fluturele testos (Nymphalis vaualbum), fluturele tigru 

de Jersey (Callimorpha quadripunctaria); 

▪ plante - clopoțel (Campanula serrata). 

 

În județul Bacău exista 4 clase majore de habitate, astfel:  

❖ pajiști și tufărișuri din zona temperată (tufărișuri uscate europene, 

tufărișuri alpine și boreale, vegetație herbacee de pe malurile râurilor 

montane, răuri cu maluri nămoloase, etc.)  

❖ formațiuni ierboase naturale și seminaturale (pajiști de diverse 

tipuri: alpine și subalpine, aluviale, de atitudine joasă, etc.; fânețe 

montane, stepe ponto-sarmatice, etc.);  

❖ mlaștini oligotrofe, turbării și mlaștini alcaline;  
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❖ păduri (păduri de fag, de stejar, de stejar și carpen, zăvoaie cu plop alb 

și salcie albă, etc.).  

Statutul de conservare al habitatelor prezente este unul favorabil.  

În ceea ce privește speciile de plante de interes comunitar, localizate in ariile 

naturale protejate ale judetului putem enumera urmatoarele: clopoțel, papucul 

doamnei, iris, iarba gâtului, gălbenele, dediței, capul șarpelui.  

Fauna județului Bacău este diversă, pe teritoriul județului fiind evaluate 

următoarele specii de interes european:  

▪ mamifere: lup, urs brun, râs, vidră, liliac mic cu potcoavă, liliac comun, 

popândău;  

▪ păsări: de zone umede (buhai de baltă, lopătar, cormoran mic, lebada de 

iarnă, cufundac polar, cocor, rața roșie, egreta mare, codalb, barza neagră, 

pescăruș mic, etc), de pădure (ciocănitoare neagră, ciocârlie de pădure, 

bufnița, huhureza mare, șoim călător, acvila, țipătoare mică, etc.), din parcuri 

și grădini (ciocănitoare de grădini, presura) și de pe terenuri agricole (barza 

albă, vânturel de seară, cristel de câmp, fasa de câmp);  

▪ amfibieni și reptile: triton carpatic, triton cu creastă, buhai de baltă cu 

burta galbenă și cel cu burta roșie, broasca țestoasă de apă;  

▪ pești: zglavoc, cicar, zvârluga, porcușor de șes, porcușor de nisip, țipar, 

sabita, boarță, dunariță, fusar, pietrar, mreana vânătă, avat, răspăr;  

▪ nevertebrate: cosașul transilvănean, rădașca, croitorul cenușiu, Vertigo 

angustior (specie de melc). 

 

În anul 2016 a avut loc evaluarea populațiilor speciilor de carnivore strict 

protejate (urs, lup, râs, pisică sălbatică) de pe teritoriul județului Bacău, care 

relevă: 

✓ tendință de scădere a populațiilor de urs – Ursus arctos, cu apr. 1% la nivel 

de județ;  

✓ uşoară scădere a efectivelor (-0,61%) la populațiile de lup – Canis lupus;  

✓ în echilibru populațiile de pisică sălbatică – Felis silvestris; 

✓ nu înregistrează creșteri semnificative populațiile de râs – Lynx lynx - cu toate 

că începând cu anul 2012 vânătoarea acestei specii a fost strict interzisă 1.  

Impactul creșterii sistemului socio-economic se concretizează în simplificarea 

capitalului natural asociat cu reducerea diversității biologice și cu declinul ponderii 

resurselor regenerabile produse în sistemele naturale și seminaturale. Daca se ține 

seama că aceste fenomene de deteriorare a ecosistemelor se produc pe suprafețe 

mari, se poate înțelege și faptul că ele afectează nu numai echilibrele ecologice 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 
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locale, ci și starea ecologică globală a ecosferei și implicit calitatea vieții populațiilor 

umane.  

Totodată, turismul necontrolat practicat intens creează impact negativ, prin 

deteriorarea și degradarea florei sălbatice, perturbarea speciilor de animale, 

abandonarea deșeurilor menajere. 

 

 

  Resurse naturale 

 

Din perspectiva bogăţiilor subsolului, regiunea dispune de petrol și gaze 

naturale în judeţele Suceava, Bacău şi Neamț. Alte resurse naturale ale regiunii 

sunt: cărbunele brun în județul Bacău, ape minerale terapeutice, în județele Bacău, 

Iași, Neamț și Suceava, minereu uranifer și cuprifer în județul Suceava, săruri de 

potasiu în județul Neamț. 

Județul Bacău dispune de o varietate a resurselor subsolului, folosite în 

diverse activități economice:  

❖ argile, zăcăminte de sare – în Microregiunea Valea Trotușului - 

Dofteana, Măgura, Luizi-Călugăra; 

❖ gresii și gipsuri – în Ghimeș Făget și la est de zona Slănic-Moldova, 

Perchiu, Onești; 

❖ nisipuri și pietrișuri - Cornățel, Urechești Gârleni, Orbeni; 

❖ cărbune brun – în Microregiunea Valea Muntelui, Comănești, 

Dărmănești, Dofteana și în Podișul Moldovei, etc.; 

❖ lignit și petrol -  în bazinul Dărmăneștilor și în regiunea Moineștilor; 

❖ săruri de potasiu – Arsita, Solont, Stănești, Găleanu; 

❖ sare gemă - în toată zona subcarpatică și chiar în munte, la fosta 

graniță (Poiana Sărată). 

 

Piatra din Slănic-Moldova este considerată a avea o calitate superioară, cea 

mai bună din zonă: calcarul întărit, ce are diverse nuanțe de galben pal și maroniu 

închis – este foarte căutată prin prisma faptului că oferă numeroase facilități 

(rezistență, aspect plăcut, durabilitate, etc.). Cariera de piatră a orașului reprezintă 

o sursă principală a veniturilor pentru populația zonei. Pietrarii au creat Asociația 

Pietrarilor Slănic-Moldova, asociație ce urmează să obțină autorizația de exploatare. 

În ceea ce privește resursele solului, 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. 
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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. 

Regiunea muntoasă a Bacăului s-a resimțit și ea de la mișcările tectonice, care 

au dus la izbucnirile vulcanice cunoscute și care explică existența apelor 

acidulate de la Slănic și din valea Oituzului. 

Izvoarele de ape minerale sulfuroase si feruginoase reprezintă resurse 

naturale prețioase care se regăsesc în Valea Muntelui (Moinești, Slănic-Moldova, 

Târgu Ocna) și Valea Siretului (Sărata). 

Izvoare sărate (cele mai importante la Slănic-Moldova), stânci de sare, 

eflorescențe saline se întâlnesc mai pretutindeni. Exploatarea rațională a sării se 

face însă – de multă vreme - numai la Târgu-Ocna. 

 

 

  Scurt istoric  

 

Regiunea Nord-Est, regiune istorică a Moldovei – fostul Principat al Moldovei 

(1359 - 1859) a atins maximul de expansiune în timpul domniei lui Ștefan cel Mare 

(1457 - 1504), după care a pierdut de-a lungul timpului anumite regiuni (Bugeac 

în 1538 – redobândit parțial în 1856, Bucovina în 1775, Basarabia în 1812). După 

unirea cu Țara Românească (1859), Bugeacul este din nou pierdut (1878) în 

schimbul dobândirii Dobrogei de către nou creata Românie.  

În urma ultimei reorganizări teritoriale, din 1968, teritoriul rămas în România 

a fostului Principat al Moldovei a fost împărțit în 8 județe: Botoșani, Bacău, Iași, 

Neamț, Suceava, Vaslui, Galați și Vrancea. Primele șase județe fac parte acum din 

Regiunea Nord-Est, celelalte 2 aparținând Regiunii Sud-Est.  

Descoperirile arheologice alături de documentele istoricilor ne arată faptul că 

regiunea geografică care înconjoară orașul Slănic-Moldova a fost locuită încă din 

perioada mezoliticului (aprox. 12.000 înainte de Hristos). Cea mai veche așezare a 

fost descoperită la Poiana Cireșului, însă dovezi ale trecutului precum bucăți de 

ceramică, silex ale civizilizației Cucuteni au fost descoperite pe Cozla, în 

Dărmănești, Bâtca Doamnei, Ciriței, etc. 

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. Despre locurile acestea se pomeneşte prima datã 

în hrisovul dat de Constantin Cehan Racoviţã la 1 ianuarie 1757, când întreaga vale 
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a Slãnicului „şi cu tot dealul de unde se scoate sare” fãcea parte din moşia singurului 

domn din epoca fanariotã, nãscut dintr-o familie curat româneascã, la Racova 

(Vaslui) şi care a ocupat în douã rânduri scaunul Moldovei. El dãruieşte aceastã 

moşie Epitropiei spitalului Sf. Spiridon din Iaşi.  

Pe la 1801, moşia era ţinutã în arendã de serdarul Mihalache Spiridon, boier 

de seamã şi slujitor al curţii domneşti, care era şi cãmãraş de ocnã, adicã 

administrator al salinelor de la Ocnã. Așezarea s-a dezvoltat datorită descoperirii 

de către acesta a primului izvor cu apă minerală. Mihalache Spiridon amenajează 

locul descoperind și al doilea izvor mineral alãturi de cel dintâi, dar deosebit de 

acesta la gust. În anii 1804-1807 descoperã izvoarele nr. 3, 4 şi 5 şi prin tãierea 

pãdurii şi spargerea stâncilor face drum pe care oamenii puteau sã meargã la 

izvoare cel puţin cãlare. 

În amintirea serdarului, izvorul nr. 1 din valea Slãnicului poartã multã vreme 

numele de izvorul „Mihail”. Vestea despre apele minerale din valea Slãnicului se 

întinde cu iuţealã în întreaga Moldovã, şi din toate pãrţile au venit oameni care 

aveau nevoie de tãmãduire, scria Wilhem de Kotzebue. 

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).  

Prin 1820 erau la Slãnic vreo 40 de camere pentru bolnavi, fãcute de serdarul 

Mihãlucã. 

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 1840 stațiunea apare pentru prima oara pe hartă sub denumirea de 

"Feredeele Slănicului". 

Sub administraţia Epitropiei Sf. Spiridon, staţiunea ia un mare avânt. Se 

lucreazã cu râvnã la descoperirea de noi izvoare. În 1856, din însãrcinarea 

Epitropiei, protomedicul dr. Ludwig Steege întocmeşte, pe baza unor analize 

parţiale fãcute în 1852 de farmaciştii Zotta şi Abrahamfi şi ajutaţi de chimiştii 

Schnnel şi Th. Stenner, un studiu complet al izvoarelor, pe care le comparã cu apele 

unor vestite staţiuni europene: Setters, Gleichenberg, Krahnchen, Aix-la-Chapelle, 

St. Marie, Vichy, Kissingen, Marienbad, Karlsbad, Kreuznach, Ems, Adelheid, Spa, 

Bruckenaud. 
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În 1881, apele izvoarelor nr. 1, nr. 3, acesta din urmã supranumit şi „regele 

Slãnicului”, şi nr. 4 obţin medalia de argint la Expoziţia internaţionalã de balneologie 

de la Frankfurt pe Main, iar în 1833, la Expoziţia din Viena, medalia de aur. 

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.  

 
Fig. 10. Hotelul Racoviță înainte de război1 

Lipsa de cãi de comunicaţie fãcea anevoios accesul vizitatorilor în staţiune. 

Linia feratã Adjud – Târgu Ocna a fost datã în folosinţã abia în 1888. În 1890 se 

construieşte şoseaua Târgu Ocna – Slãnic Moldova şi patru poduri de fier peste apa 

Slãnicului. 

Prezentate în continuare la diferite expoziţii internaţionale de balneologie, 

apele izvoarelor din Slãnic obţin numeroase alte distincţii. La Expoziţia cooperativã 

din Bucureşti, în 1894, şi la Expoziţia universalã din Paris, în 1900, primesc din 

nou medalia de aur. Slănic-Moldova era o staţiune balneoclimatericã modernã 

pentru acele vremuri, care putea sta alãturi de staţiunile strãine. De atunci a fost 

supranumitã „Perlă a Moldovei”, renume care dãinuieşte pânã în zilele noastre. 

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 

 
1 Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%83nic-Moldova 
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național. Sanatoriul medical balnear este dotat cu instalaţii moderne. Ia fiinţã o 

policlinicã medicalã balnearã. Se întreprind lucrãri de modernizare şi captare a 

izvoarelor minerale şi se amenajeazã o mofetã. 

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. 

 

 

2.2. Prezentarea Zonelor Funcționale 

 

  Relații între zonele funcționale ale Orașului 

Slănic-Moldova 

 

Planul Urbanistic General (PUG) reprezintă documentul cu caracter de 

reglementare, care constituie baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor 

de dezvoltare la nivel local. 

Existența unor PUG-uri actualizate, care să exprime în mod realist condițiile și 

nevoile în continuă schimbare de la nivel local, reprezintă o precondiție 

semnificativă pentru o dezvoltare locală armonioasă. Se constată că la nivelul 

Orașului Slănic-Moldova PUG-ul aprobat în anul 2009 nu mai reprezintă nevoile 

reale funcționale, operaționale și de reglementare pentru teritoriul urban și nici din 

perspectiva unei dezvoltări urbane durabile.  

Deși în cadrul acestei strategii se face trimitere la PUG nu se poate spune că 

acest document, în forma lui actuală, reprezintă a bază solidă pentru dezvoltarea 

pe termen mediu și lung a Orașului Slănic-Moldova. Pe cale de consecință, a apărut 

necesitatea imperioasă de a elabora un nou document actualizat, astfel că la 

momentul elaboraării Strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027 acesta este în 

plin proces de elaborare și finalizare. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova pentru 

perioada 2021 - 2027  definește în mod clar viziunea strategică pe termen mediu 

privind dezvoltarea teritorială a orașului, precum și modificările necesare în acest 

sens în Planul Urbanistic General al Orașului Slănic-Moldova. 
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În continuare, prezentăm principalele categorii de zone morfologice identificate 

prin Planul Urbanistic General al Orașului Slănic-Moldova (PUG):1 

 

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 Pârâului 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 proriu-zisă) 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. 

 
1 Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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Zona spaţiilor verzi pentru agrement şi activităţi sportive este 

concentrată în proximitatea zonei balneare, în partea de sud-est a localității.  

Nu în ultimul rând, stațiunea mai dispune de un parc amenajat în centrul 

acesteia și de o zonă de dotări concentrată, în apropierea parcului.  

 

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. Astfel, 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 cea a Cazinoului sau a Pavilionului central Racoviță 

apărând foarte des în materialele de prezentare ale stațiunii. 

Totodată, 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 individualizat, 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).  

De asemenea, orașul nu are o zonă destinată exclusiv activităților 

economice. Agenții economici locali – în majoritate ateliere de prelucrare a 

lemnului şi a pietrei şi servicii prestate populației - sunt localizați în zona de locuit. 

Principala activitate economică din oraș este turismul, care se 

desfășoară în zona stațiunii, ale cărei principale scopuri sunt acelea de relaxare şi 

refacere a sănătăţii: aerul curat şi lipsit de agenţi alergeni, liniştea culmilor montane 

ce împrejmuiesc staţiunea, şi bineînţeles existenţa izvoarelor minerale ale căror 

calităţi terapeutice sunt comparabile cu cele din renumitele staţiuni europene: 

Vichy, Marienbad sau Karlsbad. 

  

Elementele principale de interes la nivelul orașului, atunci când vine vorba de 

petrecerea timpului liber pentru toate categoriile de cetățeni și turiști, sunt 

reprezentate de: 
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Parcul Slănic-Moldova - are o suprafață de 4,16 ha și oferă posibilitatea atât 

localnicilor cât și turiștilor de a 

petrece timpul liber într-un cadru 

încântător, , contribuind, în acelaşi 

timp, la imaginea pozitivă a staţiunii. 

Atent şi permanent îngrijit de 

administraţia locală, Parcul din 

staţiune cuprinde alei amenajate cu 

bănci printre copaci falnici şi flori 

colorate, un foişor realizat în acelaşi 

stil arhitectural cu întregul ansamblu 

al Cazinoului, fântâni arteziene şi 

cascade antropice, busturi ale unor 

personalităţi culturale româneşti, un modern spaţiu de joacă pentru copii, internet 

wireless etc1.  

 

Traseul ”300 de scări” - Traseul porneşte din staţiune, din apropierea zonei 

izvoarelor, chiar din dreapta izvorului denumit „300 de scări”. Scările urcă prin 

pădure uneori abrupt şi în serpentine, alteori mai domol. Din loc în loc sunt zone în 

care se poate vedea staţiunea şi munţii 

Nemira. La coborâre, unele porţiuni 

sunt ceva mai abrupte, dar practicabile 

chiar şi pentru turiştii care vin la odihnă 

în staţiune. Traseul revine în staţiune 

prin zona Popasului, aproape de 

Cascadă şi continuă de-a lungul Cheilor 

Slănicului până în zona izvoarelor.  

Traseul 300 de scări” este 

cunoscut şi ca „Traseul 5” şi reprezintă 

de fapt o plimbare prin pădurile de la 

poalele muntelui Dobru, deasupra zonei 

izvoarelor minerale din Slănic-Moldova şi de-a lungul Cheilor Slănicului. Fiind 

destinat relaxării active a turiştilor, traseul „300 de scări” nu necesită pregătire 

fizică deosebită şi nici echipamente specializate pentru drumeţii montane, cu atât 

mai mult cu cât porneşte şi se încheie în preajma zonei izvoare. Treptele, mai mult 

sau mai puţin 300 la număr, sunt în general din piatră dar pe alocuri sunt 

 
1 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/parcul-din-slanic-moldova/ 
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completate cu unele din beton. Traseul prin pădure nu este dificil şi este accesibil 

atât vara cât şi iarna.1  

Cheile și Cascada Slănicului fac parte din traseul “300 de scări” - Potecile 

înguste și pe alocuri abrupte de pe malul stâng al Slănicului oferă un peisaj sălbatic 

și captivant amatorilor de mici 

escapade, fiind însă un traseu ușor de 

parcurs, preferat de mulți dintre 

turiștii care adoră sa imortalizeze o 

parte din spectacolul oferit de 

stațiune, acompaniați d e susurul 

Cascadei. Formată din roci de 

dimensiuni mari coborând în trepte 

domoale, cascada reprezintă o 

porţiune din Cheile Slănicului care 

stabilesc demarcaţia dintre muntele 

Pufu (malul stâng) şi muntele Dobru 

(malul drept). Peisajul Cascadei este 

completat de pădurea de foioase de pe maluri. 

Cheile se întind pe o lungime de cca 400 m, paralel cu şoseaua asfaltată, la o cotă 

inferioară, în dreptul Restaurantului Cascada. O punte construită în faţa 

restaurantului facilitează trecerea pe malul stîng al rîului, la aleea cu dale din beton 

ce se întinde în amonte şi în aval. De la înălţimea de cca. 20 m se deschide o 

privelişte deosebit de frumoasă asupra cascadei şi cheilor. Pe malul stîng a existat, 

aproape de albie, sub punte, izvorul mineral “La Cascadă".2 

 

Izvoarele minerale 

Staţiunea Slănic-Moldova este renumită pentru cele 24 de  izvoare de ape 

carbonatate, bicarbonatate, uşor sulfuroase, clorate, sodice, hipertonice, 

hipotonice şi oligominerale, izvoare descoperite încă din anul 1801.  

În 1852 s-au efectuat primele teste chimice, iar în 1877 au apărut primele 

instalaţii balneare. De-a lungul timpului, calităţile apelor minerale descoperite aici 

au fost confirmate prin medaliile obţinute la expoziţiile internaţionale de la Paris, 

Viena, Frankfurt. Specialiştii le-au comparat cu apele minerale de la Karlovy Vary, 

Vichy, Aix-les-Bains. 

Botezată ”Perla Moldovei”, stațiunea balneo-climaterică Slănic-Moldova 

asigură tratament pentru tulburări digestive (gastrite cronice hipo- şi hiperacide, 

 
1 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/traseul-300-de-scari/ 
2 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/cheile-si-cascada-slanicului/ 
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ulcere gastrice şi duodenale, afecţiuni stomacale postchirurgicale, colite cronice 

atipice, colon inflamabil, constipaţie cronică), boli hepatobiliare (dischinezie biliară, 

colicistită cronică cu sau fără calculi, stări postoperatorii în boli ale ficatului), boli 

metabolice şi nutriţionale (diabet melitus, forme uşoare şi intermediare, obezitate), 

boli ale rinichiului şi urinare (stări de după tratamentul infecţiilor urinare, acolo 

unde nu au existat leziuni sau dereglări renale).1 

 
 

❖ Izvorul 300 de scări:  

• Caracterizare chimică: apă oligo-metalică, cu mineralizare foarte 

redusă; 

• Indicaţii terapeutice: Apa este folosită în cura de diureză. 

❖ Izvorul 1 - numit și Izvorul ”Mihai” - de la descoperitorul său, serdarul 

Mihalache Spiridon - iese dintr-o stâncă de la Piciorul Boroişului, pe malul 
drept al Pârâului Slănic, la circa 1 km de staţiune.  

• Caracterizare chimică: Apă sulfuroasă, sodică, clorurată, carbo-

gazoasă, bicarbonatată, iodurată, hipotonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă; 

• Afecţiuni gastrice: Gastroduodenite cronice, ulcer, tratament de repaus 

funcţional al ficatului; 

• Afecţiuni hepatobiliare: Colecistită cronică simplă sau litiază, diskinezie 

biliară, pancreatită cronică; 

• Boli metabolice: gută, obezitate, dislipidemii; 

• Acţiune antialergică: urticarii, alergii alimentare. 

 
1 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/izvoarele-minerale-slanic-moldova/ 
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❖ Izvorul 1-BIS - denumit Izvorul ,,Alexandru” în amintirea lui Alexandru 

Vârnav, care a avut o contribuție importantă la propășirea stațiunii 

• Caracterizare chimică: Apă slab sulfuroasă, borică, carbo-gazoasă, 

bicarbonatată, iodurată şi hipertonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă, afecţiuni gastrice, colecistită 

cronică, constipaţii, ulcer gastric şi duodenal, sechele după ficat operat, 

boli metabolice. 

 

❖ Izvorul nr. 2 – numit şi ”Clocotişul” după zgomotul pe care-l face degajarea 

în cantităţi mari de dioxid de carbon, se află la 50 m de izvorul nr. 1. 

 

❖ Izvorul 3 - numit ”Regele Izvoarelor Minerale” din Slănic-Moldova. 

• Caracterizare chimică: Apă iodurată, clorurată, sodică, carbo-gazoasă, 

bicarbonatată şi hipertonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Se recomandă prudenţă terapeutică 

pentru: vârstnici, denutriţi, surmenaţi, hipertensivi. Afecţiuni ale 

tubului digestiv. 

 

❖ Izvorul 5 - izvoraște din Piciorul Boroișului. 

• Caracterizare chimică: Apă oligominerală, feruginoasă, carbo-gazoasă 

şi hipotonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură externă. Inflamaţii cronice oculare sub formă 

de aerosoli, inhalaţii, pulverizanţi. 

 

❖ Izvorul 6 - iese la suprafaţă din muntele Pufu Mare. 

• Caracterizare chimică: Apă iodurată, sodică, clorurată, bicarbonatată şi 

hipertonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Concentraţie foarte mare, trebuie 

folosită cu mare prudenţă, după investigaţii atente. Gastrite cronice, 

hipoacide, însoţite de constipaţie, constipaţie obişnuită, boli de nutriţie 

şi metabolism, colecistite cronice, hipotone. 

 

❖ Izvorul 8 

• Caracterizare chimică: Apă bicarbonatată, clorurată, sodică, carbo-

gazoasă, slab sulfuroasă şi hipotonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Măreşte secreţia gastrică dar nu 

modifică acidul clorhidric. Gastrite cronice, hipoacide, însoţite de 

constipaţie, constipaţie obişnuită, boli de nutriţie şi metabolism, 

colecistite cronice, hipotone. 
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❖ Izvorul 10 

• Caracterizare chimică: Apă iodurată, sodică, clorurată, bicarbonatată şi 

hipertonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Concentraţie foarte mare, trebuie 

folosit cu mare prudenţă după investigaţii atente. Gastrite cronice, 

hipoacide, însotite de constipaţie, constipaţie obişnuită, boli de nutriţie 

şi metabolism, colecistite cronice, hipotone. 

 

❖ Izvorul 14 

• Caracterizare chimică: Apă bromurată, iodurată, conţine fier, puţin 

sulfuroasă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Se recomandă prudenţă terapeutică 

pentru: vârstnici, denutriţi, surmenaţi, hipertensivi. Afecţiuni ale 

tubului digestiv. Se recomandă bolnavilor cu anemie feriprivă şi celor 

care nu suportă sulful. 

 

❖ Izvorul 15 

• Caracterizare chimică: Apă cloruosodică, alcalină, iodurată, carbo-

gazoasă, slab sulfuroasă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Afecţiuni gastrointestinale, mai ales 

cu spasme. Apă de elecţie pentru vârstnici cu afecţiuni gastroduodenale 

însoţite de hiperaciditate şi spasme digestive. 

 

❖ Izvorul Sonda 2 – este unul dintre cele mai importante izvoare de tip alcalin 

pur, o formă rar întâlnită pe glob. 

• Caracterizare chimică: Apă alcalină pură, bicarbonatată, de 

concentraţie medie şi hipotonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Afecţiuni renale şi ale căilor renale, 

afecţiuni digestive, afecţiuni hepatice; 

• Precauţii terapeutice la: debilităţi, nevrotici şi la cei proaspăt operaţi de 

stomac şi ficat. 

 

❖ Izvorul Ciuget (Sonda 3) – apă unică în ţară. 

• Caracterizare chimică: Apă alcalină, slab clorurată, carbo-gazoasă şi 

hipotonă; 

• Indicaţii terapeutice: Cură internă. Boli hepatobiliare, hepatice cronice, 

diabet, gută, litiaze renale. 
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Pârtia de schi Nemira a fost realizată de Judeţul Bacău în parteneriat cu Oraşul 

Slănic-Moldova în cadrul proiectului “Schi 

Parc Slănic-Moldova”, finanţat prin 

Programul Operaţional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea 

durabilă si promovarea turismului. 

Obiectivul este situat în partea de 

nord a staţiunii Slănic-Moldova, la o 

altitudine de 720m (punctul cel mai înalt 

de plecare). Are o lungime pe înclinare 

de 1414m, lăţime medie de 38m, o 

diferenţă totală de nivel de 240 metri şi 

o pantă medie de 17,6%, înclinaţie ce o 

încadrează în categoria pârtiilor uşoare.  

Pentru asigurarea unor condiţii optime de practicare a schiului, pârtia este 

prevăzută cu: instalaţie de transport pe cablu, instalaţie de înzăpezit artificial, 

maşină de bătut zăpadă, instalaţie de iluminat pentru nocturnă, parcare auto și 

serviciu de salvamont.1 

 

Sala de sport a stațiunii Slănic-Moldova  – este situată în centrul orașului, 

are o suprafață de 1800 mp și o 

capacitate de 150 locuri. Aici îşi 

desfăşoară activitatea echipe de 

fotbal/handbal/ping-pong/minifotbal 

precum şi festivităţi şcolare. 

Dintre activitățile sportive 

desfășurate în stațiune, menționăm: 

 Maratonul Legendele Nemirei; 

 Concurs de Mountain Bike; 

 Minicross – 1 iunie; 

 Off Road; 

 Mountain Bike; 

 Campionat de Table și Backgammon. 

 

 
1 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/partia-de-schi-nemira-slanic-moldova-2/ 
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Bazinul didactic de înot Slănic-Moldova – a fost realizat după un proiect tip 

- Programul de investiții „Bazine de înot” care se deruleaza prin Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL) și Compania Nationala de 

Investitii (CNI) - și se adresează 

uzului didactic, cu posibila utilizare 

publică în perioada de timp din afara 

orarului școlilor din localitate și nu se 

adresează activităților competiționale. 

Bazinul de înot are o adâncime 

variabilă între 1,20 si 1,80 m si o 

dimensiune de 25 * 12,5 m, este 

prevăzut cu 5 culoare de 2,5 m lățime 

și cu blocstarturi la capatul de 1,80 m 

adancime în conformitate cu normele 

europene.  

 De asemenea, elevii care vor folosi bazinul vor avea acces la 2 vestiare, diferenţiate 

pe sexe, prevăzute cu dotări moderne, dușuri și grupuri sanitare, iar profesorii vor 

avea propriul vestiar. Totodată, în clădire se regăsește și un cabinet de prim ajutor. 

Capacitatea acestuia este de 65 de persoane, construcția fiind proiectată pentru a 

fi utilizată simultan de două clase de elevi, împreună cu profesori și personalul de 

întreținere.1 

 

De asemenea, se mai pot desfășura și alte activități în zonă, precum:  

 vizitarea și tratamentul cu ajutorul mofetei și a microclimatului de grotă; 

 observarea păsărilor, sau a florei; 

 vizitarea Salinei de la Târgu Ocna; 

 vizitarea mănăstirilor și a monumentelor comemorative și de artă plastică; 

 participarea la diferitele evenimente culturale și spectacole organizate de 

Primăria Orașului Slănic-Moldova. 

 

Clădirile emblematice ale orașului Slănic-Moldova - unele 

considerate monumente istorice - sunt: 

 Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova - Amplasat în centrul staţiunii Slănic-

Moldova, sanatoriul oferă servicii de recuperare medicală pentru adulţi şi 

copii, în regim de spitalizare şi ambulatoriu, cu predilecţie pe profilele de 

patologie respirator şi hepato-digestiv. 

 
1 Sursa: https://www.cni.ro/proiecte/bazin-didactic-de-inot-localitatea-slanic-moldova-id-12-cmsid-61 
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 Clădirea Epitropiei Romanului - Clădirea care aparține Epitropiei 

Romanului a fost sediu al primăriei până la construcția celei noi, actualmente 

fiind sediu al Poliției Locale și arhivă. 

 Clădirea Cazinoului a fost ridicată în anii 1892-1894, în stilul ,,Art Nouveau’ 

după planurile cunoscutului arhitect George Sterian, devenind ,,inima’ 

staţiunii, o clădire cu valoare istorică și de arhitectură inclusă în patrimoniul 

cultural. 

 Pavilionului central Racoviță - este o clădire monumentală, care îmbină 

stilul baroc cu elemente de arhitectură veche românească. Inhalatorul este 

o construcţie masivă din piatră şi cărămidă cu elementele decorative 

orientale.  

Obiectivele religioase au caracter de reper de interes local, dar și de interes 

turistic. Acestea constituie locurile de desfășurare a obiceiurilor religioase, 

identitare pentru tradiție, generând fluxuri sursă regulate de oameni atât la sfarșit 

de săptămână, cât și în timpul sărbătorilor.  

Biserici importante din Orașul Slănic-Moldova: 

❖ Biserica Ortodoxă „Sfântul Ilie” - Slănic-Moldova; 

❖ Biserica Catolică „Adormirea Maicii Domnului” – Slănic-

Moldova; 

❖ Biserica Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” - Cerdac; 

❖ Biserica Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare” - Cerdac; 

❖ Biserica Catolică „Sfânta Ana” – Cireșoaia; 

❖ Mănăstirea „Ştefan cel Mare şi Sfânt” de pe muntele Bolovanu. 

 

Alte instituții de interes public:  

 Primăria Orașului Slănic-Moldova; 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Slănic-Moldova; 

 I.P.J. Bacău - Poliția stațiunii Slănic-Moldova; 

 Jandarmeria Montană; 

 Salvamont Bacău; 

 Casa de cultură; 

 Serviciul Public de Asistență Socială Slănic-Moldova; 

 1 cabinet medical școlar; 

 2 cabinete medicină de familie. 

 

 

 



  

 

 

93 

 

2.3. Profilul demografic 

 

  Populație – evoluție, mărime, structură 

Evoluțiile demografice din România sunt îngrijorătoare, cu trenduri 

negative pe termen lung. Potrivit estimărilor realizate la nivel național și 

internațional, fără a lua în considerare migrația externă, dar admițând o creștere a 

speranței de viață la naștere, populația României ar putea să scadă la 20,8 milioane 

în anul 2020 si la 19,7 milioane în anul 2030, urmând să ajungă la 16,7 milioane la 

mijlocul secolului. 

Consecințele acestor evoluții sunt considerabile în toate domeniile vieții 

economico-sociale: forță de muncă, educație și formare profesională, servicii 

sociale și de sănătate, dezvoltare regională, etc. 

Ținând seama de aceste elemente, este o prioritate de interes național 

elaborarea unei Strategii privind populația României pe termen lung (până în anul 

2050) și foarte lung (până la sfârșitul secolului), care ar trebui să vizeze trei 

obiective principale: 

 Ameliorarea stării de sănătate 

 Reducerea mortalității și creșterea duratei medii de viață 

 Evitarea unei emigrații importante ca dimensiune. 

Pentru a asigura cresterea calității vieții cetățenilor și persoanelor rezidente 

în România și pentru reducerea și inversarea declinului demografic, vor fi urmărite 

următoarele obiective orientative: 

 reducerea ratei sărăciei la un nivel comparabil cu media UE din acel an; 

 tendință sigură de diminuare a reducerii numărului populației generale; 

 asigurarea accesului tuturor cetățenilor și rezidenților la servicii de 

sănătate, educație și sociale de calitate; 

 asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor pe piața 

muncii; 

 cuprinderea tuturor persoanelor apte de muncă în sistemul de educație și 

formare profesională continuă, inclusiv a celor în vârstă de peste 50 ani.1 

Populația reprezintă elementul de bază al potențialului economic al unui 

teritoriu. Prin urmare, cunoașterea aspectelor privind numărul, structura și evoluția 

acesteia în timp reprezintă punctul de pornire al tuturor analizelor.  

 
1 Sursa: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 
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În conformitate cu datele oferite de Institutul Național de Statistică, 

populația Regiunii Nord-Est era, la data de 1 ianuarie 2020, de 3.993.221 

persoane, ceea ce reprezintă 18% din populația României.  

În ceea ce privește județul Bacău, potrivit aceleași surse, populația stabilă 

totală era, la data de 1 ianuarie 2020, de 735.576 persoane, reprezentând 

aproximativ 3,32% din populația totală a României. 

La Recensământul Populației şi Locuințelor din 20 octombrie 2011, populația 

orașului Slănic-Moldova număra 5.265 locuitori, reprezentând 0,70% din 

populația județului Bacău, iar la 1 ianuarie 2020, populația orașului Slănic-

Moldova număra 5.077 locuitori1, aproximativ 0,68% din populația întregului 

județ Bacău. 

În ceea ce privește evoluția populației, se constată o dinamică negativă la 

nivel de oraș și județ, dar nu și în regiune (care înregistrează o tendință crescătoare 

a numărului populație), situație evidențiată grafic mai jos: 

 
           Fig. 11.  Evoluția populației în Regiune/Județ/Oraș în perioada 2010 – 2020 2 

Tendința de scădere din ultimii ani (cca. 4,23%) se datorează mai multor 

factori: rata mică a natalității, migrarea unora dintre locuitori către alte zone din 

cadrul judeţului și/sau către zone ale altor județe ce oferă oportunităţi economice, 

dar și plecarea în străinătate din cauza sărăciei.  

Numărul locuitorilor și repartiția geografică în interiorul orașului Slănic-

Moldova a variat în decursul timpului în funcție de oscilațiile valorice ale celor doi 

indicatori demografici determinanți: mișcarea naturală și mișcarea migratorie. 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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La recensământul din 2011, ponderea populației orașului Slănic-Moldova în 

total județ era de 0,70% în scădere față de recensământul anterior, din 2002, când 

se înregistraseră 5.502 de locuitori, adică o pondere de 0,72%. 

 
              Fig. 12.  Populația Orașului Slănic-Moldova în perioada 2002-2020 1 

După cum se poate observa din graficul de mai sus, a fost determinat un 

trend continuu de scădere a populației în perioada 2002-2020. 

 

Organizarea pe grupe de vârstă a județului Bacău evidențiază ponderi mai 

ridicate deținute de populația adultă (63%), urmată de populația vârstnică (22%) 

și o pondere și mai mică deținută de populația tânără (15%). 

 
  Fig. 13.  Structura populației județului Bacău pe grupe de vârstă la 1 iulie 2020 2 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2020 

5502 5438
5265 5176 5077

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Anul 2002 Anul 2006 Anul 2011 Anul 2015 Anul 2020

Populația tânără 
(0-14 ani)

15%

Populația 
adultă (15-59 

ani)
63%

Populația 
vârstnică (60 
ani și peste)

22%



  

 

 

96 

 

Dacă ne referim la structura populației stabile din orașul Slănic-Moldova, 

ultimele 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 2020, în 

ceea ce privește populația cu domiciliu. 

Astfel, în anul 2020, structura demografică pe grupe de vârstă a 

orașului Slănic-Moldova se prezintă după cum urmează: 

 

Vârste și grupe 

de varsta 

Localitate Număr 

persoane 

Pondere 

0- 4 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 235 

14,32 5- 9 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 230 

10-14 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 261 

15-19 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 315 

64,25 

20-24 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 284 

25-29 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 340 

30-34 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 435 

35-39 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 375 

40-44 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 395 

45-49 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 405 

50-54 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 432 

55-59 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 276 

60-64 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 320 

21,42 

65-69 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 288 

170-74 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 201 

75-79 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 137 

80-84 ani ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 97 

85 ani si peste ORAȘUL SLĂNIC-MOLDOVA 43 
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  Fig. 14.  Structura demografică pe grupe de vârstă în Orașul Slănic-Moldova în anul 

20201 

 

După cum se observă în graficul de mai sus, structura populației pe grupe de 

vârstă din Slănic-Moldova relevă o pondere mai ridicată a populației adulte 

(64,25%) față de situația la nivel județean (63,00%). 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. 

Pentru populația vârstnică din orașul Slănic-Moldova se remarcă, de 

asemenea, o pondere mai mică (21,42%) față de nivelul județean (22,00%), dar 

diferența nu este semnificativă. 

Cea mai mică pondere se înregistrează în cazul populației tinere, unde 

valoarea înregistrată la nivelul stațiunii este de 14,32%, față de cea consemnată 

la nivel județean (15,00%). 

În cazul în care se are în vedere gruparea populaţiei numai în două categorii 

distincte, sub 40 de ani şi mai mare de 40 de ani (inclusiv 40 de ani), atunci 

obţinem, de asemenea, un indicator reprezentativ privind gradul de îmbătrânire al 

populaţiei. Datele rezultate în acest caz, au următoarele valori pentru orașul Slănic-

Moldova, în anul 2020: 2.475 locuitori au vârsta mai mică de 40 de ani, iar restul, 

2.594 locuitori au vârsta mai mare sau egală cu 40 de ani. Procentual, aceste valori 

reprezintă 48,82% şi 51,17%. Concluzia este şi de această dată clară: populaţia 

orașului Slănic-Moldova este preponderent adultă. 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2020 
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  Fig.15. Repartiția pe grupe de vârstă și sexe, orașul Slănic-Moldova, 2020 1 

 

Din evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă, se poate deduce și faptul că 

orașul Slănic-Moldova deţine o populaţie adultă într-o scădere ușoară față de anii 

anteriori, ceea ce arată potenţialul forţei de muncă, și o populație de peste 60 de 

ani în creștere, ceea ce denotă o populație îmbătrânită în creștere accenuată. În 

acelaşi timp, scăderea masivă a populaţiei tinere denotă o speranţă de viaţă scăzută 

a populaţiei orașului. 

Distribuţia pe sexe a populaţiei Regiunii Nord-Est este în concordanță cu 

distribuţia la nivelul ţării, dar şi la nivelul Uniunii Europene, unde se înregistrează o 

pondere uşor mai crescută a femeilor în totalul populaţiei.  

Cu toate acestea, dacă la nivelul României diferenţa procentuală între sexe 

este de 2,31% în favoarea femeilor, la nivelul Regiunii Nord-Est diferenţa este de 

doar 0,20%, marcând o distribuție mult mai echilibrată a populației.2  

Structura pe sexe a populaţiei la nivelul județului Bacău, manifestă aceeași 

preponderență a persoanelor de sex feminin, pentru ca situația din Slănic-Moldova 

să fie similară celei din regiune, respectiv o diferență mică între numărul de femei 

și bărbați: 

Tab. 2.3. Structura populației pe sexe, anul 2020 3 

  Judeţul Bacău Slănic-Moldova 

Feminin 50,57% (375.264) 49,89% (2.549) 

Masculin 49,42% (366.725) 50,10% (2.560) 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2020 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2020 
3 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2020 
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  Mișcarea naturală și migratorie a populației  

Populația umană reprezintă un sistem dinamic supus în permanență 

schimbărilor ca urmare a influenței mișcării naturale (nașteri și decese) și a mișcării 

migratorii (imigrări și emigrări). 

Se poate afirma că migrația, privită ca mișcare în spațiu a unei populații, 

reprezintă o componentă principală a acesteia, alături de natalitate și mortalitate. 

Totuși, importanța mișcării migratorii este mai redusă, dacă avem în vedere 

procesul reproducerii populației, deoarece, prin intermediul acesteia se realizează 

numai o deplasare a unor efective de populație dintr-o colectivitate în alta. 

 

2.3.2.1. Mișcarea naturală a populației 

Tendința  de  îmbătrânire  a  populației  din  Regiunea  Nord-Est  este  

evidentă  și  din  analiza mișcării naturale a populației, constatându-se o scădere 

continuă a numărului de copii născuți vii în anul 2019, față de anul 2015, atât în 

mediul urban, cât și în mediul rural.  

 

Tab. 2.4. Mișcarea naturală a populației din mediul urban și rural la nivelul Regiunii Nord-

Est 

Mișcarea naturală a 

populației din mediul 

urban și rural 

An 
Născuți vii Spor natural 

Rata la 1000 locuitori 

urban rural urban rural 

Regiunea Nord - Est 2015 18,20 22,18 2,64 -6,38 

2019 17,91 21,59 2,04 -6,60 

Județul  Bacău 2015 3,24 3,89 -0,04 -1,45 

2019 2,89 3,59 -0,42 -1,80 

Județul Botoșani 2015 1,84 2,47 0,10 -1,67 

2019 1,73 2,36 -0,05 -1,51 

Județul Iași 2015 5,13 5,20 1,53 -0,32 

2019 5,23 5,36 1,59 0,01 

Județul Neamț 2015 1,78 3,16 -0,43 -1,61 

2019 1,77 2,87 -0,44 -1,89 

Județul  Suceava 2015 3,50 4,92 0,50 -0,04 

2019 3,45 5,10 0,37 0,15 

Județul  Vaslui 
2015 2,69 2,52 0,96 -1,28 

2019 2,81 2,29 1,00 -1,56 
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De asemenea, sporul natural înregistrează o degradare în aceeași perioadă, 

scăzând la nivelul regiunii de la 2,64 la 2,04, în mediul urban, respectiv de la -6,38 

la -6,6-, în mediul rural. Scăderea este valabilă pentru patru din cele șase județe 

ale regiunii, excepție făcând județele Iași (urban și rural) și Vaslui (doar urban). Cu 

toate acestea, județul Bacău înregistrează o scădere semnificativ mai mică în 

intervalul analizat. 

Situația de la nivelul Orașului Slănic-Moldova este prezentată în tabelul 

și graficul de mai jos: 

 

 

Tab. 2.5. Evoluții demografice la nivelul Orașului Slănic-Moldova, în perioada 2015-20191 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Populația totală stabilă (la 1.01) 5202 5168 5149 5139 5109 

Femei 2603 2584 2567 2562 2549 

Născuți vii 45 54 53 44 41 

Decedați - total 61 59 64 67 64 

 

 

 

 
  Fig.16. Evoluții demografice la nivelul Orașului Slănic-Moldova, în perioada 2015-20192 

 

 

 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Tab. 2.6. Sporul natural în Orașul Slănic-Moldova în perioada 2015-20191 

Indicator demografic 2015 2016 2017 2018 2019 

Născuți vii la 1000 locuitori 0,045 0,054 0,053 0,044 0,041 

Decedați total la 1000 locuitori 0,061 0,059 0,064 0,067 0,064 

Spor natural -0,016 -0,005 -0,011 -0,023 -0,023 

 

Și la nivelul orașului se constată aceeași tendință de scădere a numărului 

de născuți vii în intervalul 2015 – 2019 și o fluctuație a mortalității, cu tendință 

crescătoare, ceea ce implică un spor natural negativ. 

În cazul orașului Slănic-Moldova rata natalităţii 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 2019. Rata natalității înregistrează o scădere cu 

47,85%, din anul 1992 și până în 2019. Rata mortalităţii 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 2019 – rata lua 

valoarea de 13,13‰. Așadar, se constată o creștere a ratei mortalității din 1992 

până în 2019. 

Situaţia demografică arată că şansele de revigorare demografică prin 

creşterea numărului de naşteri sunt foarte scăzute, tendinţa fiind de reducere 

continuă a numărului de copii pe care o familie decide să îi aibă, cât şi faptul că 

populaţia mătură a oraşului este în creştere. 

 

2.3.2.2.  Mișcarea migratorie a populației 

Mișcarea migratorie în interiorul unui stat se manifestă prin două 

componente, și anume mișcarea internă ce se desfășoară pe teritoriul acestuia, 

între regiunile sale, și migrația externă reprezentată de emigrarea locuitorilor 

statului respectiv către alte state. 

Emigrația este dificil de surprins pe baza surselor administrative, deoarece 

în legislația națională nu există obligația cetățenilor de a anunța autoritățile în cazul 

stabilirii reședinței obișnuite în altă țară. Înregistrarea în evidențele Direcției 

Pașapoarte se face numai în cazul în care cetățeanul român solicită stabilirea 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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domiciliului (reședința permanentă) în alt stat, membru al Uniunii Europene, sau 

nu. 

Pentru emigrație, datele existente din surse administrative nu acoperă 

întregul fenomen al emigrației, existând o subevaluare severă a numărului de 

emigranți. Lipsa disponibilității cifrelor exacte privind emigrația a condus la 

necesitatea unei noi gândiri statistice, bazate pe metode de estimare, la 

recomandarea Comisiei Europene, prin care se permite institutelor naționale de 

statistică utilizarea, în cadrul procedurii statistice, a unor „metode de estimare 

statistică bine documentate, bazate pe date științifice”. 

În ceea ce privește migrația internă, se remarcă faptul că și Regiunea Nord-

Est prezintă o migrație negativă, fiind regiunea aflată pe locul 1 în cadrul României, 

la nivelul anului 2019. Astfel, Regiunea Nord-Est a înregistrat un număr de 72.942 

de persoane plecate şi doar 33.468 de persoane sosite, pierzând 39.474 locuitori 

în favoarea altor zone ale României.  

În privința mediilor de rezidență ale persoanelor care își schimbă domiciliul 

dintr-o regiune în alta, se remarcă faptul că în anul 2020 majoritatea zonelor urbane 

au pierdut locuitori în favoarea zonelor rurale, soldul în mediul urban fiind de -

19.479 de persoane și în mediul rural de 19.479 persoane, în întreaga țară. Dintre 

acestea, Regiunea Nord-Est a furnizat un sold negativ atât în mediul urban 

(-5.934 persoane) cât și în mediul rural (-714 persoane). În mediul urban cea 

mai mare scădere de populație a fost înregistrată în județele Bacău și Iași 

și cea mai mică scădere în județul Neamț1. 

Evoluția mișcării migratorii la nivelul Regiunii Nord-Est și al județelor 

componente este evidențiată în tabelul de mai jos. 

 

Tab. 2.7. Evoluția mișcării migratorii a populației Regiunii Nord-Est și județelor 

componente, 2011-2019 (nr. persoane)2 

Stabiliri cu 

domiciliul 

(inclusiv 

migrația 

externă) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea 

Nord-Est 
54.780 70.184 79.624 92.281 74.864 79.739 89.290 98.088 101.395 

Jud. Bacău 9.980 11.094 11.232 13.564 11.913 12.259 13.241 12.451 12.562 

Jud. Botoșani 5.398 6.574 6.490 6.566 6.147 7.845 7.675 11.592 11.317 

Jud. Iași 15.299 23.742 29.300 35.539 26.747 25.726 27.447 29.934 33.316 

Jud. Neamț 7.982 8.635 7.962 8.614 8.154 8.922 8.388 9.186 9.407 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 



  

 

 

103 

Jud. Suceava 9.595 10.543 10.490 12.281 11.396 11.734 15.901 16.790 14.620 

Jud. Vaslui 6.526 9.596 14.150 15.717 10.507 13.253 16.638 18.135 20.173 

Plecări cu 

domiciliul 

(inclusiv 

migrația 

externă) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea 

Nord-Est 
56.831 62.710 62.366 66.860 65.236 71.131 69.636 74.431 78.887 

Jud. Bacău 10.926 11.816 11.746 12.275 12.333 13.312 12.868 13.120 14.245 

Jud. Botoșani 6.444 7.325 7.274 7.681 7.504 8.172 7.811 8.110 8.495 

Jud. Iași 13.537 15.318 15.713 18.038 17.516 18.969 18.702 20.491 21.761 

Jud. Neamț 8.745 9.218 8.838 9.231 8.842 9.975 9.867 9.863 10.292 

Jud. Suceava 9.633 10.884 10.255 11.080 10.302 10.889 10.574 11.506 12.273 

Jud. Vaslui 7.546 8.149 8.540 8.555 8.739 9.814 9.814 11.341 11.821 

Soldul 

schimbărilor 

de domiciliu 

(inclusiv 

migrația 

externă) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea 

Nord-Est 
-2.051 7.474 17.258 25.421 9.628 8.608 19.654 23.657 22.508 

Jud. Bacău -946 -722 -514 1.289 -420 -1.053 373 -669 -1.683 

Jud. Botoșani -1.046 -751 -784 -1.115 -1.357 -327 -136 3.482 2.822 

Jud. Iași 1.762 8.424 13.587 17.501 9.231 6.757 8.745 9.443 11.555 

Jud. Neamț -763 -583 -876 -617 -688 -1.053 -1.479 -677 -885 

Jud. Suceava -38 -341 235 1.201 1.094 845 5.327 5.284 2.347 

Jud. Vaslui -1.020 1.447 5.610 7.162 1.768 3.439 6.824 6.794 8.352 

 

Analizând datele prezentate, se constă un sold pozitiv al schimbărilor de 

domiciliu, inclusiv migrația externă, atât la nivelul regiunii, cât și al majorității 

județelor. Singurele județe cu un sold negativ constant sunt Jud. Bacău și Jud. 

Neamț. În ceea ce privește județul Bacău, se constată o valoare îngrijorător de 

mare pentru anul 2019, în raport cu valorile înregistrate în perioada 2017-2018. 

Evoluția în timp a numărului și structurii populației este și rezultatul mișcării 

migratorii. Mișcarea migratorie desemnează forma de mobilitate geografică, care 

constă în schimbarea statului rezidențial. 

La nivelul Orașului Slănic-Moldova soldul schimbărilor de reședință 

(diferența algebrică între numărul persoanelor sosite și cele plecate din oraș) este 

negativ, plecările cu reședința fiind mai mari, existând tendința de a părăsi orașul. 
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Din datele statistice existente, se constată că în anul 2019 au părăsit orașul, 

prin schimbarea de domiciliu, 155 persoane. Dintre aceștia, cei mai mulți s-au 

deplasat în localitățile apropiate, reprezentând în mare parte actualul proces de 

trecere de la oraș la sat, ca urmare a pierderii locurilor de muncă.  

Fenomenul emigrației nu este atât de accentuat în oraș comparativ cu cel la 

nivel regional. Cu toate acestea, bilanțul este unul pozitiv. Astfel, în anul 2019, la 

nivel regional acesta a fost de 22.508 persoane. Pentru județul Bacău însă, a fost 

calculat un sold migrator de –1.683 persoane comparativ cu -36 persoane pentru 

orașul Slănic-Moldova. 

 

Tab. 2.8. Fenomenul migrației în Orașul Slănic-Moldova (nr. persoane)1 

Nr.crt. Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Stabiliri cu domiciliul în localitate 8 14 13 20 20 

2. Plecări cu domiciliul din localitate 51 56 48 62 56 

3. Sold migrator (rând 1-rând2) -43 -42 -35 42 -36 

4. Emigranți 87 141 161 153 155 

5. Imigranți 28 41 33 149 97 

6. Bilanț (rând 4-rând5) 59 100 128 4 58 

 

Deși comparativ cu media pe județ, în Orașul Slănic-Moldova rata plecărilor 

la 1000 locuitori este mult mai mică, aceasta a contribuit la scăderea numărului 

total de locuitori din județul Bacău și reprezintă un fenomen constant. 

De asemenea, din tabelul de mai sus se constată o intensificare accentuată a 

imigrației, marcată printr-o creștere a celor care se stabilesc în oraș, în mod 

deosebit în cursul anului 2018. 

 

2.3.2.3. Densitatea populației 

Din perspectiva densității populației, observăm la nivel regional o dinamică 

negativă în intervalul 2015-2019. Din analiza densității populației pe județe, 

observăm că există diferențe semnificative la nivel județean, care se păstrează pe 

tot intervalul de analiză. Astfel, județul Bacău se situează în partea superioară a 

intervalului între cel mai populat județ al Regiunii: Iași - cu 174,07 locuitori/km2 – 

și județul Suceava – situat la polul extrem, cu o densitate de 89,06 locuitori/km2. 

 

 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Tab. 2.9. Densitatea populației Regiunii Nord-Est1 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Regiunea 

Nord-Est 
106,51 106,76 106,98 107,53 107,98 

Bacău 113,24 113,05 112,67 112,54 112,07 

Botoșani 92,14 91,61 91,27 91,01 91,27 

Iași 166,37 168,42 170,04 172,10 174,07 

Neamț 98,51 98,09 97,64 97,11 96,59 

Suceava 86,95 87,24 87,56 88,41 89,06 

Vaslui 90,27 90,69 91,31 92,59 93,58 

 

 

Densitatea populației pentru orașul Slănic-Moldova, pentru anul 2020, 

este de 44,50 loc./kmp, față de 46,24 loc./kmp înregistrați la recensământul 

anului 2011.2  

 
 

  Structura etnică 

Regiunea Nord-Est prezintă o structură etnică diversificată, aici fiind 

reprezentate majoritatea etniilor din România. Totodată, se remarcă diferențe 

majore între ponderile anumitor etnii în această regiune, față de media națională: 

etnii bine reprezentate la nivel național – maghiarii - sunt slab reprezentate în 

Regiunea Nord-Est, iar etnii slab reprezentate la nivel national - turcii sau tătarii - 

sunt bine reprezentate în regiune.  

Conform datelor statistice obținute în cadrul recensământului general al 

populației din anul 2011, populația Regiunii Nord-Est declarată de altă etnie decât 

cea română număra 260.000 de persoane, adică 7,85% (dintre aceștia 5,45% au 

refuzat să își declare etnia). 

Tab. 2.10. Repartiția populației de altă etnie decât cea română, în Regiunea Nord-

Est, 20113 

Etnie Număr locuitori 

Romi 55.216 

Ucrainieni 6.695 

Ruși-Lipoveni 5.296 

Maghiari 4.725 

Polonezi 1.966 

 
1 Sursa: Eurostat 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
3 Sursă: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 
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Germani 1.017 

Ceangăi 849 

Alte etnii 3.721 

Etnie nedeclarată 179.881 

 

La nivelul Orașului Slănic-Moldova, în urma recensământului din anul 2011, 

analiza structurii pe etnii relevă următoarea situație: 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. 

Pentru a concluziona, putem spune că Orașul Slănic-Moldova înregistrează 

o scădere a populației totale comparativ cu situația de la nivelul judeţului Bacău. 

Acest fapt se poate datora migrării populaţiei către alte zone din cadrul judeţului 

și/sau către zone ale altor județe ce oferă oportunităţi economice..  

Există, de asemenea, o tendință de scădere a natalității în oraș, ceea ce 

poate influența negativ viitorul zonei. Situaţia demografică arată că şansele de 

revigorare demografică prin creşterea numărului de naşteri sunt foarte scăzute, 

tendinţa fiind de reducere continuă a numărului de copii pe care o familie decide să 

îi aibă, cât şi faptul că populaţia mătură a oraşului este în creştere. 

Din punct de vedere al densității, aceasta, în timp, evoluează descendent. 

Structura populației este omogenă, fiind predominată de cetățeni români. 

Indicatorii demografici prevăd pe de o parte, pe termen mediu și lung, 

scăderea numărului populației apte de muncă și creșterea numărului 

persoanelor vârstnice care poate genera un deficit de forță de muncă, iar pe de 

altă parte va însemna o creștere a cererii pentru servicii pentru persoane în 

vârstnice, dar și o scădere a competitivității, atât pentru investitorii în căutare de 

piețe de consum – o populație îmbătrânită având tendința de a consuma mai puțin 

-  cât și pentru cei în căutare de forță de muncă. 
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2.4.  Profilul economic al orașului Slănic-Moldova 

 

  Perspectiva de ansamblu a activităților economice 

Modul în care performează un stat din punct de vedere economic este dat de 

nivelul său actual de dezvoltare, de productivitatea afacerilor și, într-o lume a 

piețelor integrate, de capacitatea sa de a exporta bunurile și serviciile pe care le 

produce.  

Industria contribuie la crearea de locuri de muncă, inovare și exporturi și este 

interdependentă cu activitățile de servicii. Multe activități de servicii, cum ar fi 

transport, informații și comunicații, depind de industria care produce echipamente 

și tehnologii pe care ulterior le folosim în diferite servicii.  

Piața internă a mărfurilor este unul dintre cele mai importante priorități ale 

UE, scopul ei major fiind crearea unui mediu prietenos pentru întreprinderi și 

consumatori. Crearea unei piețe unice pentru sectorul serviciilor - unul dintre 

principalele motoare ale economiei UE - se bazează în mare măsură pe 

oportunitățile disponibile pentru persoanele juridice de a presta servicii pe întreg 

teritoriul Uniunii, precum și pentru alte întreprinderi și persoane fizice de a accesa 

astfel de servicii.  

Potrivit Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Orizonturi 2013-2020-2030, obiectivul general prevăzut pe baza indicațiilor 

Uniunii Europene, se referă la „Promovarea unor practici de consum și producție 

sustenabile”. O abordare realistă a acestei arii presupune evaluarea modelului de 

producție și consum pe care s-a bazat evoluția economiei Românesti în ultima 

perioadă de timp, în scopul identificării soluțiilor pentru reducerea consumului de 

resurse materiale pe unitate de valoare adaugată brută (VAB) și decuplării dinamicii 

produsului intern brut (PIB) de cea a consumului integrat de resurse materiale și 

energetice, precum și de impactul negativ asupra mediului. 

Estimarile preliminare conduc la concluzia că, prin aplicarea unor instrumente 

adecvate de politică economică, în perioada 2008-2030 productivitatea resurselor 

materiale și energetice consumate poate crește cu o rata medie anuala de 3-4% 

prin: 

❖ ajustarea macrostructurii economiei - creșterea ponderii serviciilor la 70% în 

anul 2030 precum și a structurilor intrasectoriale (reducerea ponderii 

subsectoarelor energo și material intensive în industrie); 

❖ reducerea cu minimum 1,2-1,5% pe an a consumurilor specifice de materiale 

și energie și a pierderilor în industria prelucratoare, în sectoarele energetic și 

rezidențial, transporturi și construcții; 

❖ creșterea cu 2-3% pe an a ponderii produselor cu valoare adaugată mare; 
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❖ ameliorarea semnificativă a performanțelor tehnico-economice și a calității 

produselor și serviciilor; 

❖ îmbunatățirea managementului comercial, a procedurilor de achiziție a 

materiilor prime, materialelor, componentelor și serviciilor. 

Prin realizarea acestor obiective, care sunt pe deplin fezabile, se estimează 

că peste 60% din creșterea economică se poate realiza fără consumuri suplimentare 

de resurse materiale și energetice.. 

Dacă obiectivul național Orizont 2020 a presupus „decuplarea creșterii 

economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de 

resurse și crearea de valoare adaugată și apropierea de indicii medii de performanță 

ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției.” 

Obiectivul național Orizont 2030, are în vedere: „apropierea de nivelul 

mediu realizat la acea data de țările membre UE din punctul de vedere al producției 

și consumului durabile.” 

În completarea dezideratelor de mai sus vine și Strategia Națională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030, potrivit căreia pe plan economic este 

nevoie de garantarea unei creșteri economice pe termen lung de care să beneficieze 

cetățenii României. Deși economia unei țări adeseori se măsoară prin cifre, care nu 

iau în considerare potențialul cetățeanului, transformarea economiei într-una 

durabilă și competitivă necesită un nou mod de acțiune care să se centreze pe 

inovație, optimism și reziliența cetățenilor. O asemenea abordare va crea o cultură 

a antreprenoriatului în care cetățeanul se poate realiza material și aspirațional. 

În ceea ce privește activitatea economică a Regiunii Nord-Est, în ultimii ani 

aceasta se caracterizează prin intrare în declin a activităților industriale, generând 

lichidarea și/sau restructurarea marilor întreprinderi (cu impact negativ asupra 

șomajului) și înființarea de întreprinderi mici și mijlocii.  

În ultimii ani, potrivit datelor statistice la nivel regional, ponderea în economia 

regiunii o dețin micro-întreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii. Majoritatea 

întreprinderilor mari activează în industria prelucrătoare, construcții, transport și 

depozitare.  

Indicatorul tradițional pentru compararea regiunilor din punct de vedere al 

nivelului de dezvoltare la nivelul Uniunii Europene este produsul intern brut 

(PIB), care reprezintă potrivit Studiului de caz ”Alocarea către statele membre a 

finanțării aferente politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027”: „o măsură 

standard a bogăției unei țări, exprimată prin valoarea monetară a tuturor bunurilor 

și serviciilor produse într-o anumită perioadă de timp în cadrul economiei”. 

Economia regiunii Nord‐Est se caracterizează printr‐un trend de creștere, 

însă indică un dinamism mult mai scăzut comparativ cu media națională. Cu un PIB 
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regional, calculat conform CAEN Rev.2, care reprezintă doar 10,35% în anul 

2017 (ultimul an disponibil în statistica INSSE – Tempo Online) din economia ţării, 

Regiunea Nord-Est se situează pe locul 5, în timp ce, pe locuitor acest indicator 

se situează sub media naţională (62,80%). Valoarea acestui indicator în Regiunea 

Nord - Est o clasează în categoria regiunilor mai puţin dezvoltate, deoarece PIB-ul 

regional pe locuitor trebuie sa fie mai mic decât 75% din PIB-ul mediu al UE-27, 

conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului pentru perioada 

de implementare 2021-2027.  

Tab. 2.11. PIB Regiunea Nord-Est si județele componente - calculat conform 

CAEN Rev.2 

Regiuni de 

dezvoltare si 

judete 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Milioane lei prețuri curente 

ROMÂNIA 
559.244,

8 

593.742,

9 

635.459,

4 

668.590,

1 

712.587,

8 

765.135,

4 

857.895,

7 

REGIUNEA 

NORD-EST 

56.473,

2 

61.334,

8 

65.222,

2 

67.636,

7 

71.626,

9 

77.337,

4 

88.847,

7 

Bacău 
11.140,

5 
12.592 

12.431,

8 

12.955,

4 

14.056,

5 

14.680,

6 
16.086 

Botoșani 6.087,1 5.943,1 6.676,9 6.642,6 6.921,3 7.416,4 8.600,5 

Iași 16.046,7 17.587 19.636,2 20.659,5 21.780,5 23.737 28.515,1 

Neamț 7.586,1 8.308,7 8.792,7 8.961,8 9.790,6 10.546,5 12.022,4 

Suceava 10.562 11.085,1 11.843,4 12.385,4 12.761,5 13.932,8 15.821,7 

Vaslui 5.050,8 5.818,9 5.841,2 6.032 6.316,5 7.024,1 7.802 

 

 
  Fig. 17. Produsul intern brut al Regiunii Nord-Est în perioada 2011-2017 1 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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După cum se poate observa în analiza de mai sus, în anul 2017, judeţul Bacău 

se situează pe locul 2 din Regiune în ceea ce priveşte creşterea PIB-ului calculat pe 

activități ale economiei naționale conform CAEN Rev.2. Astfel, potrivit 

clasamentului, judeţul Bacău contribuie cu 18,10% la PIB-ul regional şi cu 

1,87% la cel naţional, valoare datorită căreia se situează pe locul 20 între cele 

42 de judeţe (inclusiv capitala).  

Unul din indicatorii care furnizează informații relevante cu privire la situația 

economică a regiunii este produsul intern brut regional pe locuitor (PIBR/loc), 

întrucât nu este influențat de diferențele existente între populația diferitelor 

regiuni.1 

Tab. 2.12. PIB/locuitor, mil. lei preturi curente/loc. 

 20072 2012  2013 2014  2015  2016  20173  

România 19.765 
29.679,

1 
31890,8 33569.7 35948,9 38826,5 43811,1 

Regiunea Nord 

- Est 

12.340,

9 

18.682,

1 

19.948,

8 

20.528,

1 

21.884,

4 

23.754,

4 

26.921,

8 

Indice de 

disparitate,% 
62,4 62,9 62,6 61,2 60,9 61,2 61,5 

Sursa: Prelucrări conturi naționale regionale 2007-2017, INS baza de date TEMPO 

După cum se observă, în perioada 2012-2017, PIBR pe cap de locuitor a 

crescut în termeni nominali de la 18.682 lei la 26.921 lei, urmând trendul existent 

la nivel național. Cu toate acestea valoarea acestuia este inferioară nivelului 

național – diferențele indicatorului pentru cele doua paliere, regional – național fiind 

exprimate prin indicele de disparitate. În județul Bacău,  PIBR-ul era, la nivelul 

anului 2017, de 16.086 milioane lei, iar PIB-ul pe cap de locuitor a înregistrat 

o valoare de 21.570,89 lei/locuitor 4. Pondere ridicată în PIB-ul județean o deține 

sectorul IMM cu capital autohton. Majoritatea firmelor sunt afaceri mici de familie 

cu un număr de 1-2 salariați înregistrați (microîntreprinderi). 

În perioada analizată, nivelul indicelului de disparitate în regiune a fost 

relativ constant, plasându-se în intervalul 61-63%. Totodată, în raport cu acest 

indicator, Regiunea Nord-Est este ultima dintre regiunile de dezvoltare ale 

României. La nivel intraregional, județele Iași și Bacău se plasează în mod constant 

deasupra mediei regionale în ceea ce priveste indicele de disparitate, pentru toată 

perioada analizată. Cele mai adânci disparități față de nivelul național se regăsesc 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 
2 Indicele de disparitate pentru 2007 s-a calculat utilizand populatia stabila (nu exista date privind populatia 
rezidenta la nivel regional pentru 2007) si PIB rectificat de catre INS 
3 Date semidefinitive 
4 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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la nivelul jud. Vaslui și Botoșani, iar în jud. Vaslui indicele a scazut continuu până 

în anul 2015, anul 2016 marcând o ușoară revenire.1 

În ceea ce privește valoarea adăugată brută (VAB) la nivel regional, în 

anul 2017, cel mai mare aport la constituirea VAB l-a avut sectorul serviciilor cu o 

pondere de 65,59% - nivel ușor superior nivelului național (cu 2 p.p.) și cu 12 p.p. 

mai mult față de nivelul din 20112. Urmează industria, cu un aport de 20,98%, nivel 

mai mic cu 6 p.p. atât față de situația existentă la nivel național, cât și față de 

nivelul înregistrat în regiune în 2011. Deși în agricultură activează o treime din 

populația ocupată a regiunii, aportul sectorului la VABR este de numai 7.31% (în 

scădere de la 11,72% în 2011), datorită nivelului scăzut de productivitate, al 

practicării în mare mare masură a agriculturii de subzistență și autoconsumului. 

Totodată, nivelul inregistrat este cu 2,3 puncte procentuale mai mare față de nivelul 

național.  

Valoarea adăugată brută (VAB) pe activităţi ale economiei naţionale 

la nivel de secţiune CAEN Rev.2 în perioada 2013-2017 se prezintă astfel: 

 

Tab. 2.13. Valoarea adăugată brută (VAB) pe activităţi ale economiei naţionale 

la nivel de secţiune CAEN Rev.2 în perioada 2013-2017 3 

Denumire 2013 2014 2015 2016 2017 

Milioane lei prețuri curente 

Total valoare adăugată brută 7750,3 7922,8 8597,3 9450,4 10867 

Agricultură, silvicultură şi pescuit  877 794.2 750,7 794 987,3 

Industria extractivă; industria 

prelucrătoare; producţia şi 

furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat; distribuţia apei; 

salubritate, gestionarea deşeurilor, 

activităţi de decontaminare 

2159 1927,5 2168,3 2201,7 2459,6 

Construcţii 438,7 400,9 443,8 486,8 483,8 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor; transport şi 

depozitare; hoteluri şi restaurante 

1597,4 1790,9 2153 2515.9 2948 

Informaţii şi comunicaţii 133,5 107,4 123,7 125,4 129,4 

Intermedieri financiare şi asigurări 151 131,2 137,6 167,3 127,1 

Tranzacţii imobiliare 717,3 743,7 854.8 942.8 1025 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice; activităţi de servicii 
277,7 310,5 385,7 363,2 423,7 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 
2 Nivel de referinta in PDR Nord-Est 2014-2020 
3 Sursa: Direcția Regională de Statistică 
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administrative şi activităţi de 

servicii suport 

Administraţie publică şi apărare; 

asigurări sociale din sistemul 

public; învăţământ; sănătate şi 

asistenţă socială 

1236,6 1432 1287,5 1587,3 1953 

Activităţi culturale şi spectacole; 

reparaţii de produse de uz casnic şi 

alte servicii  

162 284,5 292 266 330,3 

 

Analizând la nivel județean contribuția fiecărui sector la constituirea valorii 

adaugate brute se constată ca în județele Botoșani, Suceava, Vaslui și Neamț 

aportul agriculturii și industriei la economia județeană depășește valoarea 

înregistrată la nivel regional. În schimb, în construcții, județul Bacău asigură 

contribuții la economia județeană mai mari decât aportul ramurii la economia 

regională. În domeniul serviciilor, județele Iași și Bacău se remarcă prin aporturi 

ridicate la economia județeană, mai mari sau egale față de nivelul regional și 

național.1 

Din punct de vedere al contribuției sectoarelor economiei la VAB-ul fiecărui 

județ, se desprind următoarele:  

 inversarea contribuțiilor sectoarelor economice la formarea VAB județean: 

serviciile sunt în continuă creștere și tind să fie majoritare în defavoarea 

celorlalte domenii; 

 contribuția agriculturii, chiar și în județele predominant agricole este în 

scădere;  

 contribuția industriei este, de asemenea, în scădere;   

 contribuția construcțiilor a scăzut în majoritatea județelor. 

 

La momentul elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului 

Slănic-Moldova 2021-2027 și regiunea Nord-Est se confrunta cu criza sanitară 

și economică generată de virusul SARS-CoV-2, măsurile de răspuns la 

pandemie afectând sever consumul individual, producția, investițiile, comerțul 

intracomunitar și fluxurile de capital. Numeroase domenii de activitate au fost 

oprite/diminuate, fiind afectate în special industria prelucratoare, comerțul cu 

amanuntul, transporturile, serviciile hoteliere, de restaurant și catering.  

Totodată, o bună parte din populație, datorită măsurilor de șomaj tehnic sau 

a disponibilizărilor operate se confruntă cu o reducere severă a veniturilor. 

Combinat cu anticipațiile negative ale populației și firmelor privind intrarea 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 
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economiei într-o perioadă marcată de recesiune și șomaj a rezultat o contracție 

importantă a consumului, componentă care în ultimii ani a fost principalul motor al 

creșterii economice în regiune.  

În recentul plan de redresare economică1 , Comisia Europeană estimează că 

o serie de domenii precum turismul, industriile culturale și creative, economia 

socială vor suferi cele mai mari pierderi în anul 2020. Șomajul va crește, afectând 

în special tinerii, persoanele cu calificări reduse, sezonierii și persoanele care 

locuiesc în gospodării aflate la limita sărăciei – grupuri care în regiune dețin ponderi 

semnificative.2 

 

Economia județului Bacău a cunoscut  o evoluție continuă, favorizată fiind 

de resursele naturale, dar și de cele umane.  

Din punct de vedere economic este evidentă o polarizare a celor mai mari trei 

centre urbane: Municipiul Iași, Municipiul Bacău și Municipiul Suceava. Efectul de 

polarizare, împreună cu fenomenul de suburbanizare, creează disparități între 

localități, în ideea în care localitățile din imediata apropriere a orașelor au un număr 

de firme active economic mai mare decât localitățile mai îndepărtate de oraș. 

Schimbările structurale previzibile în economia județului vor muta accentul 

pe dezvoltarea serviciilor, construcțiilor și a unor ramuri din industria prelucrătoare 

precum: industria alimentară, industria materialelor de construcții, industria 

lemnului, etc. 

Astfel, dacă ne raportăm la județul Bacău, la sfârșitul anului 2019 se aflau în 

evidența Oficiului Registrului Comerțului (ORC) Bacău 12.292 profesioniști activi 

din punct de vedere juridic, respectiv persoane juridice și persoane fizice 

autorizate. 

Pentru analizele realizate în continuare, a fost utilizată repartiția domeniilor 

de activitate pe cele 3 sectoare ale economiei, respectiv: 

 

A. Repartiția pe sectoare economice și domenii de activitate, număr firme, 

județul Bacău, anul 2019 3 

Sector 

economic 
Domeniu de activitate 

Număr 

Firme 
% 

Număr 

Firme 

TOTAL 

% 

TOTAL 

Sector 

primar 

Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
388 3,15% 388 3,15 % 

Sector 

secundar 

Industria extractivă 18 0,66% 
2.707 22,02% 

Industria prelucrătoare 1.276 47,13% 

 
1 Sursa: European Commission – Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation 
2 Sursa: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL NORD-EST 2021-2027 
3 Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului Bacău, anul 2019 
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Producția și furnizarea de 

energie electrică și termică, 

gaze, apă caldă și aer 

condiționat 

7 0,25% 

Distribuția apei, salubritate, 

festionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 

66 2,43% 

Construcții 1.340 49,50% 

Sector 

terțiar 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și 

motocicletelor 

4.001 43,50% 

9.197 74,83% 

Transport și depozitare 929 10,10% 

Hoteluri și restaurante 576 6,26% 

Informații și comunicații 366 3,98% 

Intermedieri financiare și 

asigurări 
261 2,83% 

Tranzacții imobiliare 367 3,99% 

Activități profesionale, 

științifice și tehnice 
1.138 12,37% 

Activități de servicii 

administrative și activități de 

servicii suport 

405 4,40% 

Învățământ 130 1,41% 

Sănătate și asistență socială 485 5,27% 

Activități de spectacole, 

culturale și recreative 
188 2,04% 

Activități ale organizațiilor și 

organismelor extrateritoriale 
0 0,00% 

Activități ale gospodăriilor 

private în calitate de 

angajator de personal 

casnic; activități ale 

gospodăriilor private 

0 0,00% 

   

Alte activități de servicii 351 3,81% 
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  Fig.18. Ponderea firmelor în principalele sectoare economice  

din județul Bacău, anul 2019 

 

B. Repartiția pe sectoare economice și domenii de activitate, număr salariați, 

județul Bacău, anul 2019 1 

 

Sector 

economic 
Domeniu de activitate 

Număr 

salariați 
% 

Număr 

salariați 

TOTAL 

% 

Sector 

primar 

Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
3.091 2,76% 3091 2,76% 

Sector 

secundar 

Industria extractivă 1.471 3,46% 

42.476 38,04% 

Industria prelucrătoare 26.532 62,46% 

Producția și furnizarea de 

energie electrică și termică, 

gaze, apă caldă și aer 

condiționat 

1.106 2,60% 

Distribuția apei, salubritate, 

festionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 

2.298 5,41% 

Construcții 11.069 26,05% 

Sector 

terțiar 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și 

motocicletelor 

21.372 32,34% 

66.086 59,18% 

Transport și depozitare 3.998 6,05% 

Hoteluri și restaurante 2.997 4,53% 

Informații și comunicații 1.633 2,47% 

 
1 Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului Bacău, anul 2019 

Sector primar
3%

Sector secundar
22%

Sector terțiar
75%

Ponderea sectoarelor economice, număr firme, județul 
Bacău, 2019

Sector primar Sector secundar Sector terțiar
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Intermedieri financiare și 

asigurări 
1.307 1,98% 

Tranzacții imobiliare 507 0,77% 

Activități profesionale, 

științifice și tehnice 
2.077 3,14% 

Activități de servicii 

administrative și activități de 

servicii suport 

4.222 6,39% 

Administrație publică și 

apărare, asigurări sociale din 

sistemul public 

4.613 6,98% 

Învățământ 10.913 16,51% 

Sănătate și asistență socială 10.301 15,59% 

Activități de spectacole, 

culturale și recreative 
1.151 1,74% 

Activități ale organizațiilor și 

organismelor extrateritoriale 
0 0,00% 

Activități ale gospodăriilor 

private în calitate de 

angajator de personal casnic; 

activități ale gospodăriilor 

private 

0 0,00% 

Alte activități de servicii 995 1,51% 

 

 

 
  Fig.19. Ponderea salariaților în principalele sectoar economice  

din județul Bacău, anul 2019 

 

3%

38%

59%

Ponderea sectoarelor economice, număr 
salariați, Județul Bacău, 2019

Sector primar Sector secundar Sector terțiar
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C. Repartiția pe sectoare economice și domenii de activitate, cifra de afaceri, 

județul Bacău, anul 2019 1 

Sector 

economic 

Domeniu de 

activitate 

Cifra de 

afaceri (lei) 
% 

Cifra de afaceri 

(lei) 

% 

TOTAL 

Sector 

primar 

Agricultura, 

silvicultura și 

pescuit 

- - - - 

Sector 

secundar 

Industria 

extractivă 
28.000.000 0.40% 

7.034.000.000 32,88% 

Industria 

prelucrătoare 
4.947.000.000 70.33% 

Producția și 

furnizarea de 

energie 

electrică și 

termică, gaze, 

apă caldă și 

aer condiționat 

65.000.000 0.92% 

Distribuția 

apei, 

salubritate, 

festionarea 

deșeurilor, 

activități de 

decontaminare 

322.000.000 4.58% 

Construcții 1.672.000.000 23.77% 

Sector 

terțiar 

Comerț cu 

ridicata și cu 

amănuntul; 

repararea 

autovehiculelor 

și 

motocicletelor 

11.488.000.000 80.02% 

14.357.000.000 67,12% Transport și 

depozitare 
962.000.000 6.70% 

Hoteluri și 

restaurante 
293.000.000 2.04% 

Informații și 

comunicații 
396.000.000 2.76% 

Tranzacții 

imobiliare 
706.000.000 4.92%  

 
1 Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului Bacău, anul 2019. Notă: Nu există date disponibile 
pentru Sectorul primar - Agricultura, silvicultura și pescuit 



  

 

 

118 

Activităţi 

profesionale, 

știinţifice şi 

tehnice 

Activități de 

servicii 

administrative 

și activități de 

servicii suport 

Învățământ 32.000.000 0.22% 

Sănătate și 

asistență 

socială 

228.000.000 1.59% 

Alte activități 

de servicii 
252.000.000 1.76% 

 

  Fig.20. Ponderea sectoarelor economice, după cifra de afaceri,  

județul Bacău, anul 2019 

 

După cum se poate observa, sectorul terțiar ocupă primul loc, după toate 

criteriile de analiză, urmat de sectorul secundar. Ponderea în economia județului o 

deține comerțul en-gros și cu amănuntul (43,50%), urmat de industria 

prelucrătoare (47,13%), construcții (49,50%), transporturi și depozitare (10,10%), 

activități profesionale, științifice și tehnice (12,37%). 

Din punct de vedere al numărului de salariați, diferențele între sectorul terțiar 

și cel secundar sunt relativ mici. Se observă faptul că cei mai mulți salariați își 

0%

33%

67%

Ponderea sectoarelor economice, după cifra 
de afaceri, județul Bacău, anul 2019

Sector primar Sector secundar Sector terțiar
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desfășoară activitatea în industria prelucrătoare (62,46%), urmați de lucrătorii din 

comerț (32,34%) și din construcții (26,05%). 

De asemenea, și din punct de vedere al cifrei de afaceri, primele locuri sunt 

ocupate de întreprinderile din comerț, industria prelucrătoare și construcții, urmate 

de cele din transporturi și alte servicii.  

Valoarea procentuală ridicată pentru sectorul terțiar din punct de vedere al 

numărului de întreprinderi relevă doar faptul că în acest sector activează un număr 

mare de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. 

Potrivit datelor statistice puse la dispoziție de site-ul TOPFIRME 

https://www.topfirme.com/judet/bacau/, prezentăm mai jos  top-ul celor 20 de 

firme din județul Bacău, în 2019, după numărul de angajați: 

 

Tab. 2.14. Top firme din județul Bacău, după numărul de angajați, anul 2019 

NR.CRT. COMPANIE NUMĂRUL DE 

ANGAJAȚI 

1 DEDEMAN S.R.L. 10.769 angajați 

2 CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI 2.039 angajați 

3 AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. 2.012 angajați 

4 AEROSTAR SA. 1.735 angajați 

5 TEHNOSTRADE S.R.L. 1.170 angajați 

6 INDUSTRIES YIELD S.R.L. 1.162 angajați 

7 VIMERCATI EAST EUROPE S.R.L. 738 angajați 

8 COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. 685 angajați 

9 HS BACO PANELS S.R.L. 681 angajați 

10 TROTUŞTEX S.R.L. 615 angajați 

11 CONEXTRUST S.A. 593 angajați 

12 PAMBAC S.A. 531 angajati 

13 SIMBA INVEST S.R.L. 480 angajați 

14 RHINO WORK S.R.L. 454 angajați 

15 INTERTRADE GROUP LTD S.R.L. 432 angajați 

16 WILLY IMPEX S.R.L. 422 angajați 

17 SOMA SRL 406 angajați 

18 BARLINEK ROMÂNIA S.A. 393 angajați 

19 SALBAC S.A. 377 angajați 

20 BARRIER S.R.L. 340 angajați 

 

În ceea ce privește economia orașului Slănic-Moldova, acesta deține 

importante resurse naturale care pot fi valorificate și exploatate, precum: izvoarele 

minerale, lemnul, gipsul, gresia de la cariera de piatră, sarea, hidrocarburile, etc. 

https://www.topfirme.com/judet/bacau/
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Exploatarea acestor resurselor naturale reprezintă cea mai importantă 

modalitate de dezvoltare economică a orașului, prezentând și un potențial enorm 

de dezvoltare din punct de vedere turistic. Astfel, resursele minerale – izvoarele 

minerale – sunt elementele în jurul cărora s-a dezvoltat sectorul turismului balnear 

și de tratament, fond balnear cu un specific aparte. Lemnul și piatra sunt alte 

elemente extrem de importante ale localității, de aici derivând cele două meserii 

tradiționale, de bază, ale locuitorilor zonei: lemnari și pietrari. Cariera de piatră din 

Slănic-Moldova reprezintă sursa veniturilor pentru mulți locuitori ai orașului. 

La nivelul oraşului Slănic-Moldova, structura pe domenii de activitate va fi 

analizată prin raportare la structura economică la nivel de județ, luând în calcul 

câțiva indicatori relevanți pentru intervalul de ani 2010 - 2019, după cum urmează: 

✓ Număr de societăţi comerciale; 

✓ Cifra de afaceri; 

✓ Număr de angajaţi; 

✓ Profitul net. 

Analizând situația actuală, potrivit datelor puse la dispoziție de Oficiul 

Registrului Comerțului Bacău, la nivelul Orașului Slănic-Moldova au fost 

înregistrați la finalul anului 2019 un număr de 131 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.  

Din numărul total de 131 de agenți economici locali activi din punct de vedere 

juridic, activitate economică în anul 2019 au avut doar 98 de agenți 

economici din orașul Slănic-Moldova. 

Structura agenților economici activi din punct de vedere juridic pe forme 

juridice este:  

▪ 64 societăți comerciale cu răspundere limitată – 64,94% 

▪ 5 societăți pe acțiuni - 5,15% 

▪ 4 persoane fizice autorizate – 4,12% 

▪ 14 întreprinderi individuale – 14,43% 

▪ 9 întreprinderi familiale – 9,27% 

▪ 1 societate cooperativă de consum – 1,03%. 

 

În orașul Slănic-Moldova, în anul 2019, erau concentrați numai 0,7% dintre 

agenții economici activi din județul Bacău, în scădere față de nivelul anului 2015, 

când existau 208 agenți economici activi din punct de vedere juridic (1,69%). 



  

 

 

121 

Astfel, la data de 31.12.2019, s-a obținut de la Oficiul Registrului 

Comerțului Bacău partajarea numărului total de firme și instituții din Orașul 

Slănic-Moldova, pe domenii de activitate, respectiv:  

 

A. Repartiția pe sectoare economice și domenii de activitate, număr firme, 

Orașul Slănic-Moldova, anul 2019 

Sector 

economic 
Domeniu de activitate 

Număr 

Firme 
% 

Număr 

Firme - 

Total 

% 

Total 

Sector 

primar 

Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
- 0,00% - 0,00% 

Sector 

secundar 

Industria extractivă - 0,00% 

2 2,04% 

Industria prelucrătoare 1 1.02% 

Producția și furnizarea de 

energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă 

și aer condiționat 

- 0,00% 

Distribuția apei, 

salubritate, festionarea 

deșeurilor, activități de 

decontaminare 

1 1.02% 

Construcții - 0,00% 

Sector 

terțiar 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și 

motocicletelor 

34 34,69% 

96 97,96% 

Transport și depozitare 3 3,06% 

Hoteluri și restaurante 50 51,02% 

Informații și comunicații - 0,00% 

Intermedieri financiare și 

asigurări 
1 1,02% 

Tranzacții imobiliare - 0,00% 

Administrație publică și 

apărare, asigurări sociale 

din sistemul public 

- 0,00% 

Activități de servicii 

administrative și 

activități de servicii 

suport 

- 0,00% 

Învățământ 1 1,02% 

Sănătate și asistență 

socială 
5 5,10% 
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Activități de spectacole, 

culturale și recreative 
2 2,04% 

Alte activități de servicii - 0,00% 

 TOTAL 98 100,00% 98 100,00% 

 

În cadrul oraşului Slănic-Moldova, serviciile reprezintă cea mai mare parte 

din sectorul terțiar (55,68%). 

 

   Fig. 21. Ponderea sectoarelor economice, după numărul de firme, Slănic-Moldova, anul 

2019 

Structura numărului de agenți economici pe sectoare de activitate din orașul 

Slănic-Moldova s-a schimbat în perioada 2015 - 2019, în sensul că ponderea cea 

mai mare - 52,08% - se mută la firmele care se ocupă cu hoteluri și restaurante, 

urmate de cele care au ca domeniu de activitate comerțul (35,41%), 5,20% sunt 

ocupate în sănătate și asistență socială, 3,12% în transport și depozitare, 2,08% 

în activități de spectacole, culturale și recreative, în timp ce 1,04% dintre unitățile 

active înregistrate au activități în învățământ și intermedieri financiare și asigurări. 

 

 

 

 

1,02% 1,02%

34,69%

3,06%

51,02%

1,02%
1,02%

5,10%

2,04%



  

 

 

123 

B. Repartiția pe sectoare economice și domenii de activitate, număr salariați, 

Orașul Slănic-Moldova, anul 2019 1 

Sector 

economic 
Domeniu de activitate 

Număr 

salariați 
% 

Număr 

salariați 

TOTAL 

% 

Sector 

primar 

Agricultura, silvicultura și 

pescuit 
- 0,00% - 0,00% 

Sector 

secundar 

Industria extractivă - 0,00% 

41 9,15% 

Industria prelucrătoare 4 9,75% 

Producția și furnizarea de 

energie electrică și termică, 

gaze, apă caldă și aer 

condiționat 

- 0,00% 

Distribuția apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, 

activități de decontaminare 

37 90,25% 

Construcții - 0,00% 

Sector 

terțiar 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea 

autovehiculelor și 

motocicletelor 

52 12,77% 

407 90,85% 

Transport și depozitare 3 0,73% 

Hoteluri și restaurante 182 44,71% 

Informații și comunicații - 0,00% 

Intermedieri financiare și 

asigurări 
3 0,73% 

Tranzacții imobiliare - 0,00% 

Activități profesionale, 

științifice și tehnice 
- 0,00% 

Activități de servicii 

administrative și activități de 

servicii suport 

45 11,05% 

Administrație publică și 

apărare, asigurări sociale din 

sistemul public 

21 5,15% 

Învățământ 46 11,30% 

Sănătate și asistență socială 30 7,37% 

Activități de spectacole, 

culturale și recreative 
4 0,98% 

Activități ale organizațiilor și 

organismelor extrateritoriale 
- 0,00% 

 
1 Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului Bacău, anul 2019 
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Activități ale gospodăriilor 

private în calitate de 

angajator de personal casnic; 

activități ale gospodăriilor 

private 

- 0,00% 

Alte activități de servicii 21 5,15% 

 TOTAL 448  448 100% 

 

 
  Fig. 22. Ponderea salariaților în principalele sectoar economice  

din Slănic-Moldova, anul 2019 

După cum se poate observa, și la nivelul orașului Slănic-Moldova sectorul 

terțiar ocupă primul loc, după criteriul număr de salariați, urmat de sectorul 

secundar. Diferențele, însă, între sectorul terțiar (90,85%) și cel secundar sunt 

foarte mari (9,15%). Se observă faptul că în sectorul secundar cei mai mulți 

salariați își desfășoară activitatea în domeniul distribuției apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (90,25%), în timp ce în sectorul 

terțiar majoritari sunt lucrătorii din hoteluri și restaurante (44,71%), urmați de 

salariații din comerț (12,77%). 

Principalele “motoare economice” din Orașul Slănic-Moldova, în anul 

2019, au fost companiile care au realizat cele mai mari cifre de afaceri, cele mai 

mari profituri și de asemenea companiile care au fost cei mai mari angajatori - în 

număr de 131 - dintre care vom prezenta în tabelul de mai jos primele 20 de 

firme în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri.1 
Valoarea cifrei de afaceri realizată în orașul Slănic-Moldova, în anul 2019, 

reprezintă numai 1,95% din valoarea celei județene. Este de remarcat că, dintre 

toate sectoarele economice, orașul Slănic-Moldova a contribuit cel mai mult 

 
1 Sursa : Date furnizate de Primăria Orașului Slănic Moldova 

Sector primar
0%
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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%. 

Pe baza datelor financiare raportate de unitățile active înregistrate în orașul 

Slănic-Moldova, s-a realizat un top al firmelor cu cele mai mari valori ale cifrei de 

afaceri înregistrate în cursul anului 2019. Din numărul total al agenților economici 

înregistrați în anul 2019 în orașul Slănic-Moldova, 20 au realizat o cifră de afaceri 

mai mare sau egală de 2.000.000 lei. În total, cei 20 agenți economici au obținut 

aproximativ 80% din valoarea cifrei de afaceri totală de la nivel orășenesc, având 

angajați aproximativ 80,0% din numărul total al salariaților. 

Top agenți economici din orașul Slănic-Moldova, cu cifră de afaceri mai mare de 

2.000.000 lei, realizată în anul 2019 1 

NUME 
Cifra de afaceri  

(RON) 

Profit net  

(RON) 

Număr 

angajați 

GEONET SRL 44.905.733 1.261.040 151 

PANIMON SA 34.124.495 66.333 158 

EUROZONE METAL SRL 27.356.701 749.982 27 

ALFA HOTELS SRL 23.238.582 1.617.902 213 

BVB GAME SRL 15.296.725 2.061.613 42 

AICBAC SA 15.019.593 421.267 79 

AMBER INTERNATIONAL 

SRL 
14.335.451 48.477 2 

MALP SRL 8.858.229 686.255 49 

HOTEL PERLA MOLDOVEI 

SRL 
7.959.418 319.128 53 

CRAMA SLANIC SRL 3.952.975 664.539 16 

KARI & ANDREI & CO 

SRL 
3.870.274 1.143.739 9 

ROSID PROD SRL 3.859.200 199.349 37 

EURO VACANTA SRL 3.234.209 179.221 25 

RELATIV IMPACT SRL 3.222.336 731.840 20 

MOUNTAIN RESORT SRL 2.972.434 609.527 16 

DRX CAD PROIECT SRL 2.895.602 416.845 4 

BETACOM PROD SRL 2.505.032 54.560 36 

MADIRAL SRL 2.097.688 723.059 3 

BIOLIAMA TUR SRL 2.035.701 850.012 16 

SELF INF SERV SRL 1.968.027 112.048 2 

 

 

 
1 Sursa : Date furnizate de Primăria Orașului Slănic Moldova 
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 Profilul activităților economice 

2.4.2.1. Agricultura și silvicultura 

Unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 – 

FOAMETE ZERO - prevede „eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, 

îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi sustenabile”. În acest sens, 

Strategia Națională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030 vizează 

dezvoltarea unui sector 

agroalimentar durabil și competitiv 

pentru îmbunătățirea calității vieții 

și asigurării unor condiții de viață în 

mediul rural apropiate de cele din 

mediul urban, promovarea 

producției autohtone și ecologice și 

valorifi carea produselor tradiționale 

și montane cu valoare adăugată. 

Agricultura ocupă un loc 

important în economia României și are perspective considerabile de dezvoltare în 

context european, datorită condițiilor pedoclimatice favorabile și potențialului în 

sfera producției ecologice.  

În ciuda productivității scăzute, România este printre principalii exportatori 

de porumb și grâu la nivel mondial, datorită mărimii suprafeței agricole disponibile. 

Astfel, provocarea viitoare este de a îmbunătăți nivelul productivității agricole, fără 

a periclita factorii de mediu (aer, apă, calitatea solului, biodiversitatea), prin 

eliminarea principalilor factori limitatori ai randamentului producției: fragmentarea 

exploatațiilor agricole și lipsa cooperării între fermieri, nivelul de pregătire al 

fermierilor, nivelul redus de capitalizare, statutul profesional nedefinit cu claritate 

al agricultorului, nivelul de dotare tehnologică al fermelor.  

România este, însă, mult în urma altor țări europene din punctul de vedere 

al sistemului de irigații, în condițiile în care seceta afectează frecvent peste 50% 

din terenul agricol, iar numai 12% din terenul agricol dispune de irigații viabile. 

Suprafața totală a Regiunii Nord-Est este, la nivelul anului 2014, de 

3.684,9 mii hectare (15,45% din suprafața totală a României), din care 2.124,7 mii 

hectare reprezintă suprafață agricolă (14,52% din suprafața agricolă a 

României), împărțită pe categorii de utilizare. Cele mai mari suprafațe agricole din 

regiune se înregistrează în judetele Vaslui, Botoșani și Iași, fiecare deținând aprox. 

18% din suprafața agricolă totală a regiunii. Cele mai mari suprafețe arabile 
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aparțin județelor Botoșani și Vaslui, unde la 100 ha suprafață agricolă corespund 

78, respectiv 79 ha suprafață arabilă. Județele Vaslui și Iași dețin cele mai mari 

suprafețe viticole, împreună având 74% din suprafața totală viticolă a regiunii. 

În ceea ce privește suprafața agricolă efectiv irigată, aceasta a cunoscut 

un trend ascendent în perioada 2007-2018. Astfel, la finalul anului 2018, suprafața 

agricolă irigată efectiv a crescut cu 251% față de anul 2007 și cu 202% față de 

anul 2013. 

La nivel regional, în anul 2018, cea mai mare parte a suprafeței cultivate 

era formată din cultura cerealelor pentru boabe (56,60%), plante uleioase 

(17,70%), furaje verzi din teren arabil (17,70%) și furaje perene (14,31%).  

În ceea ce privește valoarea producției agricole animale, aceasta a 

cunoscut la nivelul Regiunii o creștere cu 26% în perioada 2007-2013, urmată de 

o creștere mai lentă, de doar 5% între anii 2013-2018. 

În schimb, numărul întreprinderilor care activează în agricultură este redus și 

se concentrează în jumătatea vestică a regiunii și în partea de sud-est a jud. Vaslui. 

O alta problemă este capacitatea insuficientă a regiunii de a procesa materiile prime 

din agricultură, de a le promova și vinde utilizând tehnicile specifice de marketing, 

în scopul câștigării unor segmente stabile de piață și a lărgirii pieței de desfacere în 

ansamblu. 

Totodată, există numeroase zone în regiune care dispun de potențial agricol, 

însă insuficient valorificat întrucât, fie nu există un sistem de colectare și depozitare 

eficient al produselor, fie capacitatea de procesare existentă a producției vegetale, 

pomicole, viticole sau zootehnice este insuficientă. 1 

Din totalul suprafeței agricole a județului Bacău, suprafața 

terenurilor agricole din Slănic-Moldova reprezintă 0,51%, iar terenurile 

neagricole reprezintă 2,83%. 

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, după cum se poate observa în tabelul de mai jos, suprafața agricolă 

a orașului Slănic-Moldova ocupă 1.744 ha, 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.  

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027  
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Pe de altă parte, suprafața neagricolă a orașului Slănic-Moldova se întinde 

pe 9.669 ha, 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%. 

 

Tab. 2.15. Structura fondului funciar al Orașului Slănic-Moldova 1 

 

INDICATOR UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Suprafața 

totală 
ha 11.413 11.413 11.413 11.413 11.413 11.413 11.413 11.413 

Suprafață 

intravilan 
ha 52 

52 52 52 52 52 52 52 

Suprafața 

agricolă, 

după modul 

de folosire: 

ha 1.507 1.507 1.507 1.570 1.744 1.744 1.744 1.744 

Suprafața 

arabilă 
ha 164 164 164 130 130 130 130 130 

Livezi și 

pepiniere 

pomicole 

ha - - - 1 1 1 1 1 

Pășuni ha 980 980 980 1.060 1.022 1.022 1.022 1.022 

Fânețe ha 363 363 363 379 591 591 591 591 

Suprafața 

neagricolă 
ha - - - 9.843 9.669 9.669 9.669 9.669 

Păduri și 

altă 

vegetație 

forestieră 

ha - - - 9.192 9.192 9.192 9.192 9.192 

Ocupată cu 

ape, bălți 
ha - - - 66 66 66 66 66 

Ocupată cu 

construcții 
ha - - - 326 152 152 152 152 

Căi de 

comunicații 

si căi ferate 

ha - - - 149 149 149 149 149 

Terenuri 

degradate și 

neproductive 

ha - - - 110 110 110 110 110 

 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Fondul funciar agricol nu oferă posibilități semnificative de dezvoltare a 

economiei oraşului Slănic-Moldova. La nivelul anului 2014, cea mai mare pondere 

în structura fondului funciar agricol a fost deținută de păduri şi altă vegetație 

forestieră (9.192 ha), urmate de păşuni (1.022 ha). Suprafața terenurilor arabile 

reprezintă 130 ha - o pondere de 7,45% din suprafața agricolă a oraşului – și 

aceasta în scădere începând cu anul 2010. 

 

Silvicultura, respectiv resursele forestiere, reprezintă un element 

important al capitalului natural, care, în condiții de exploatare rațională, pot genera 

numeroase beneficii la nivelul protecției mediului – combaterea eroziunii solului, 

îmbunătățirea calității aerului, protecția resurselor de apă, precum şi avantaje 

sociale – oportunități de recreere pentru populație.  

Cea mai mare suprafață cultivată cu păduri și vegetații forestiere aparține 

județului Suceava (425,20 mii ha), reprezentând 36,27% din suprafața pădurilor 

din regiunea Nord-Est. Urmează județele Neamț și Bacău, fiecare cu câte 22-23%. 

La nivelul județului Bacău sectorul forestier reprezintă 21,5% din suprafața 

totală a terenurilor, iar în oraşul Slănic-Moldova suprafața ocupată de 

sectorul forestier reprezintă 80,53%, aceasta reprezentând 1,39% din 

suprafața județului.  

O concentrare a activității se observă în Slănic-Moldova, unde 4 firme cu 

CAEN de agricultură își desfășoară activitatea în domeniul silviculturii. Unul 

din principalii operatori în domeniul silviculturii din Slănic-Moldova este ICIBA 

S.R.L, companie de exploatare forestieră, aceasta având cei mai mulți angajați din 

totalul firmelor agricole-profil forestier, mai exact 1 angajat (anul 2010), respectiv 

1 angajat (anul 2018)1. 

 

2.4.2.2. Industria 

Asemănător altor centre urbane din România, la dezvoltarea economică 

participă şi ramura industrială, respectiv industria prelucrătoare.  

Industria, din punct de vedere structural, cuprinde următoarele activități 

economice: industria extractivă, prelucrătoare, producția și furnizarea de energie 

electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și distribuția apei.  

Conform datelor oferite de ORC Bacău, în anul 2019, în județul Bacău își 

desfășurau activitatea 2.707 unități locale active cu profil industrial, reprezentând 

22,02% din numărul total al acestora înregistrat la nivel județean. Datele statistice 

 
1 Sursa: Planul Uirbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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arată și faptul că acest domeniu are o pondere de doar 2,04% în Slănic-Moldova. 

În același an, unitățile din acest domeniu au realizat o cifră de afaceri de 7.034 

milioane de lei și un număr de 42.476 angajați. 

Industria prelucrătoare reprezintă un pilon important în structura 

economică a județului Bacău, firmele din această activitate înregistrând cele mai 

bune rezultate economice. Cele 1.276 unități, ce reprezintă 47,13% din numărul 

total al unităților din industrie, au înregistrat, în anul 2019, o cifră de afaceri de 

4.947 milioane lei și 26.532 angajați. În profil teritorial, s-a observat cu ușurință o 

concentrare a firmelor în anumite domenii de activitate.  

În oraşul Slănic-Moldova activează 13 firme de profil – dintre care SORIN 

ȘI RALUCA IMPEX SRL (2019 - cifră de afaceri: 271.151, număr de angajați: 0) 

și IOMARDAN IMPEX SRL (2018 – cifră de afaceri: 47.222, număr de angajați: 

3). 

În industria alimentară predomină firmele care produc pâine și produse din 

patiserie - majoritatea dintre acestea au ca domeniu principal de activitate 

”Fabricarea pâinii”. 

Fabricarea produselor textile este un domeniu de activitate foarte slab 

dezvoltat în Microregiunea Valea Muntelui din care face parte şi oraşul Slănic-

Moldova, aici neexistând nici o firmă de acest tip. 

Prelucrarea lemnului este punctul tare atât la nivel regional și județean, 

cât și la nivelul orașului Slănic-Moldova. 

În regiune iși desfășoară activitatea numeroase firme al căror obiect de 

activitate îl reprezintă exploatarea și prelucrarea lemnului, majoritatea fiind axate 

pe producția de mobilă, jucării, parchet stratificat și îmbinări din lemn. Exportul de 

lemn și produse din lemn este dirijat în special către alte state membre: Germania, 

Austria, Italia, Olanda, Suedia. Regiunea reprezintă cel mai mare furnizor de masă 

lemnoasă din Romania - 5.499,2 mii m³ recoltați în 2018 - reprezentând mai mult 

de un sfert din masa lemnoasă totală a României (28,26%). Volumul de lemn 

recoltat în Regiunea Nord-Est a înregistrat o creștere cu 12,79% în anul 2018 față 

de 2007 și o creștere cu 1,60% față de anul 2013.1 

În județul Bacău activează firme cu profil de prelucrare a lemnului cu 

activitate intensă în microregiunile delimitate, precum: 

 Microregiunea Valea Siretului – Bacău, Sascut, Faraoani; 

 Microregiunea Valea Muntelui – Târgu Ocna, Moinești, Comănești, Ghimeș-

Făget, Slănic-Moldova; 

 Microregiunea Valea Trotușului – Onești, Cașin. 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027  
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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.  

Lemnul este una din resursele importante de care dispune orașul Slănic-

Moldova, dată fiind ponderea mare a terenurilor acoperite de păduri și vegetație 

forestieră. La acest moment, activează 9 de firme cu acest profil, cea mai 

importantă dintre acestea fiind firma SORIN ȘI RALUCA IMPEX S.R.L, care în 

anul 2019 deține cea mai mare cifră de afaceri - 271.151 RON. 

Fabricarea mobilei este o activitate care reușește să determine o anumită 

concentrare teritorială a firmelor. Astfel, în județul Bacău există 148 de firme în 

acest domeniu, dintre care 15 sunt active în Municipiul Bacău. În oraşul Slănic-

Moldova se află două firme de profil, iar dintre acestea, INDUMART S.R.L a 

avut cea mai mare cifră de afaceri în anul 2018 - 2.856 RON - şi un număr de 0 

angajați.1  

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, lucrătorii în piatră creând în acest sens Asociația Pietrarilor Slănic-

Moldova. 

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. 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.  

  

 
1 Sursa: Planul Uirbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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2.4.2.3. Construcții  

În Slănic-Moldova sunt active 11 firme din domeniul construcțiilor, dintre care 

MION ELECTRO CONSTRUCT SRL este firma cu cea mai mare cifră de afaceri în 

anul 2019 – 544.470 RON și cu un număr de 17 angajați (sursa: listafirme.ro). 

Construcțiile reprezintă circa 22,83% din cifra de afaceri la nivelul anului 2018, în 

oraşul Slănic-Moldova această activitate nu este însă una caracteristică.1 

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.  

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.  

2.4.2.4. Serviciile 

Sectorul serviciilor este unul din cele mai dinamice sectoare existente în 

prezent în economia românească. Și în domeniul economic al orașului Slănic-

Moldova predomină sectorul serviciilor.  

În anul 2019, la nivelul județului Bacău, activau 5.196 unități locale în 

sectorul serviciilor, reprezentând o pondere de 31,33% din sectorul terțiar. Restul 

de 4.001 unități își desfășoară activitatea în comerțul cu ridicata și amănuntul, 

având o pondere de 43,50% din întreg sectorul terțiar. 

Cifra de afaceri realizată de firmele din domeniul serviiciilor a reprezentat 

2.869 milioane lei (12,90% din cifra de afaceri totală a acestui sector), respectiv 

11.488 milioane lei (80.02% din total sector terțiar) cifră de afaceri aferentă 

comerțului. Numărul angajaților a fost repartizat astfel: 26,84% salariați în servicii 

și 32,34% salariați ocupați în comerțul județului Bacău. 

La nivelul oraşului Slănic-Moldova, în anul 2019 cea mai mare 

pondere din totalul firmelor o aveau cele din domeniul hotelurilor și 

restaurantelor cu 52,08%, urmate de cele care au ca domeniu de activitate 

comerțul (35,41%). În consecință și cifra de afaceri realizată de unitățile hoteliere 

și de tip alimentație publică a avut ponderea cea mai mare din totalul înregistrat la 

nivelul stațiunii, precum și 2,1% din cifra de afaceri a acestui sector din județ. 

 
1 Idem 
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Față de anul 2010, se observă o schimbare a cifrei de afaceri a activităților 

economice, printr-o creștere exponențială a ramurii hoteluri și restaurante cu 

88,27%, o creștere cu 38,05% a domeniului CAEN Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor şi o creștere 

cu 52.39% a domeniului industriei prelucrătoare. 

De asemenea, se observă o schimbare a domeniilor de activitate și pe profitul 

net. Astfel, cel mai mare profit s-a înregistrat în domeniul turismului – hoteluri și 

restaurante (38.67%) urmată de domeniul informaţii și comunicaţii (20.43%) şi de 

domeniul activităţilor de spectacole culturale și recreative (15.82%).1 

În concluzie, în momentul de față, cel mai profitabil domeniu de 

activitate din oraşul Slănic-Moldova este cel al serviciilor - turismul 

(hoteluri și restaurante), fapt explicabil datorită cadrului natural favorabil 

și al prezenței resurselor naturale, orașul Slănic-Moldova fiind o staţiune 

balneo-climaterică de interes naţional. 

 

 Forța de muncă 

 

Structura forței de muncă este în strânsă legătură cu dinamica populației, și 

constituie o premisă importantă în atragerea investițiilor și dezvoltarea unei regiuni. 

Din punct de vedere statistic, populația activă reprezintă acea parte din populație, 

care se încadrează în limitele legale de vârstă și sănătate, care potențial poate fi 

angajată la un moment dat. 

Schimbările în structura populației active, pe ramuri de activitate în sensul 

migrării accentuate spre sectorul de servicii comerciale și prestări servicii au fost 

determinate de fenomenele deosebite apărute în perioada de tranziție. Populația 

ocupată este indicatorul care măsoară doar acea parte din populația activă care 

lucrează efectiv în economie. 

Numărul total de salariați ai agenților economici activi din punct de vedere 

economic din orașul Slănic-Moldova, înregistrat de ONRC la finalul anului 2019, 

a fost de 448 persoane, adică numai 0,4% din numărul total al angajaților 

înregistrați în județul Bacău.  

Efectivul angajaților din oraș s-a majorat cu 21,20% în anul 2019 comparativ 

cu anul 2015 și cu 9,37% față de anul 2014, dar a scăzut cu 9,37% față de anul 

2018 și cu 22,54% față de anul 2010, când s-a înregistrat maximul orășenesc al 

perioadei 2010 – 2019.  

 
1 Sursa: Planul Uirbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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  Fig.23. Numărul de salariați în Orașul Slănic-Moldova în perioada 2010-2019 1 

 

Din datele analizate, rezultă ca la nivelul orașului numărul mediu total al 

salariaților a înregistrat o tendință descrescătoare în perioada 2010-2019, total 

diferit de trendul crescător înregistrat la nivelul județului în perioada analizată 

(excepție face perioada 2013-2014).  

Se pot constata anumite caracteristici ale participării populației Orașului 

Slănic-Moldova la activitatea economică, astfel: 

 s-a redus numărul persoanelor active, fenomen determinat de schimbările 

structurale ale populației pe sexe, vârstă, medii de viață; 

 a apărut pentru prima dată un surplus de forță de muncă în cadrul populației 

de vârstă activă, ca urmare a dezechilibrelor apărute pe piața muncii; 

 s-a modificat structura persoanelor active pe ramuri de activitate, ocupații și 

statut profesional determinată de schimbările profunde petrecute în ultimii 

ani; 

 a crescut numărul de persoane inactive ca urmare, în principal, a accentuării 

fenomenului de îmbătrânire demografică; 

 s-a schimbat structura populației inactive pe seama creșterii populației 

școlare și preșcolare. 

 

Structurarea populației, după criteriul economic, oferă măsura potențialului 

demografic economic de care dispune localitatea. Șomerii sunt o categorie de 

persoane care nu au loc de muncă, dar își caută, nu realizează venituri, sunt dispuse 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică 
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să înceapă lucrul în perioada următoare dacă ar găsi de muncă și sunt înregistrate 

la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. 

Evoluția numărului de șomeri în orașul Slănic-Moldova și comparativ 

în județul Bacău în perioada 2010-2019 este prezentată în graficul de mai jos: 

 

 

Fig.24. Numărul de șomeri în Orașul Slănic-Moldova și Județul Bacău în perioada 2011-

2019 

 

După cum se poate observa, la nivelul Orașului Slănic-Moldova numărul 

de șomeri este relativ mic și se remarcă un trend general de scădere, mai 

ales la nivelul anului 2019, situație similară și județului Bacău. Totodată, în perioada 

analizată, 2010 – 2019, numărul de șomeri înregistrați în orașul Slănic-Moldova a 

reprezentat mai puțin de 1% din efectivul județean. 

Dacă ne referim la ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul 

resurselor de muncă, aceasta a reprezentat, în anul 2019, aproximativ 1,1%, la 

nivelul orașul Slănic-Moldova, în timp ce la nivel județean a fost de 2,3%, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. 

 

Evolutia numărului de șomeri în Orașul Slănic-Moldova, În anul 2019, poate 

fi analizată și din punct de vedere al distribuției lunare a acestora pe sexe: 

 

Tab. 2.16. Șomeri înregistrati la sfârșitul lunii, pe sexe în Orașul Slănic-Moldova, anul 

20191 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Luna Numar total 

șomeri, d.c. 

Din total, femei 

Ianuarie 60 38 

Februarie 62 36 

Martie 54 30 

Aprilie 55 30 

Mai 40 22 

Iunie 30 22 

Iulie 30 21 

August 30 11 

Septembrie 39 15 

Octombrie 33 11 

Noiembrie 31 10 

Decembrie 37 10 

 

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire al persoanelor şomere, acesta este în 

general unul scăzut, cei mai mulţi fiind absolvenţi de şcoală primară, gimnazială 

sau profesională, urmaţi de cea de-a doua mare categorie de șomeri - cei cu nivel 

liceal. Acest lucru denotă faptul că cerinţele/ofertele angajatorilor se adresează, în 

special, persoanelor ce au un nivel de pregătire superior, însă şi faptului că 

populaţia îmbătrânită este nevoită să se adapteze noilor sectoare de activitate 

economică. 
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2.5. Infrastructura și echiparea teritoriului 

 

 Capacitatea administrativă  

2.5.1.1. Aspecte generale  

 

Cerințele privind dezvoltarea capacității administrative sunt subliniate în 

orientările strategice ale Uniunii Europene privind coeziunea, în Strategia de la 

Lisabona revizuită și în Strategia pentru Dezvoltare Durabilă reînoita a UE.  

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030 stabilește următoarele obiective naționale de urmat:  

Dacă obiectivul național Orizont 2020  a presupus: „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 locale.”  

Obiectivul național Orizont 2030 are în vedere: „apropierea semnificativă 

de nivelul mediu al celorlalte state membre ale UE în privința performanței 

administrației publice centrale și locale în furnizarea serviciilor publice.”  

Consolidarea capacității administrative este esențială pentru asigurarea unor 

servicii publice de calitate, în condiții de eficiență și accesibile beneficiarilor finali. 

 

2.5.1.2. Administrația publică locală  

Autoritățile administrației publice din Orașul Slănic-Moldova sunt 

Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.  

Primarul, viceprimarul, secretarul orașului și aparatul de specialiate al 

Primarului constituie structura funcțională numită Unitatea Administrativ 

Teritorială Orașul Slănic-Moldova.  

Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Orașului Slănic-

Moldova cuprinde un număr total de funcții din aparatul de specialitate al 

Primarului  și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local de 115, din care 85 

funcții publice și 30 funcții contractuale.  
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Organigrama a fost structurată pe servicii, birouri și compartimente, după 

cum urmează 1. 

 

 

Consiliului Local al Orașului Slănic-Moldova funcționează și prin cele 3 

comisii de specialitate și anume: 

❖ Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al orașului; 

❖ Comisia pentru administrația publică locală, urbanism și amenajarea 

teritoriului, agricultură și silvicultură, gospodărie comunală, protecția 

mediului, servicii, comerț și turism; 

❖ Comisia juridică, pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, apărarea 

drepturilor și libertăților cetățenești, ordine și liniște publică, protecție socială, 

activități sportive și de agrement; 

De asemenea, pe parcursul anului 2019, Consiliul Local al Orașului Slănic-

Moldova, a adoptat un număr de 154 de hotărâri de consiliu, care au fost postate 

pe site-ul oficial al instituției  www. https://primariaslanicmoldova.ro . Totodată, în 

anul 2019 au fost emise o serie de dispoziții ale Primarului Orașului Slănic-Moldova. 

 
1 Sursa: Site-ul oficial al Primăriei Orașului Slănic Moldova - https://primariaslanicmoldova.ro/organigrama/ 

file:///F:/Dropbox/MIHAELA/SDD%20SLĂNIC%20MOLDOVA/www.%20https:/primariaslanicmoldova.ro
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Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la 

informațiile de interes public 1: 

▒ Numărul total de solicitări de informații de interes public : 5          

▒ Numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes : 5 

➢ Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc.): 3 

➢ Acte normative, reglementări : 1 

➢ Diverse (Lista străzilor înființate după 1989) : 1. 

▒ Numărul de solicitări rezolvate favorabil : 5 

▒ Numărul de solicitări respinse, defalcat în funcție de motivația respingerii : 0                                                                                                                                                                                                                                   

▒ Numărul de solicitări adresate  : 5 

➢ pe suport de hârtie :  5 

➢ în format electronic : 5 

▒ Numărul de solicitări adresate de persoane fizice : 5 

▒ Numărul de solicitări adresate de persoane juridice : 1 

▒ Numărul de reclamații administrative : 0   

▒ Numărul plângerilor în instanță : 0   

▒ Costurile totale ale compartimentului de informare și relații publice - 0 lei 

▒ Sumele încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public 

solicitate: 4 lei. 

 

Activitatea desfășurată în cadrul Biroului de Impozite și taxe2 

În anul 2019, în cadrul Biroului de impozite și taxe s-au emis: 

 

▒ La persoane juridice, un număr de: 

➢ 150 certificate fiscale 

➢ 189 decizii de impunere 

➢ 141 înștiințări de plată 

➢ 7 note de plată 

➢ 2 sistări de înființare a popririi 

➢ 1 adrese de înființare a popririi 

➢ 159 somații 

➢ 164 titluri executorii 

➢ 9 adrese radiere mijloc de transport 

➢ 55 facturi 

➢ din supraimpozitare s-a încasat suma de 306.817 lei 

➢ suma de 644.114 lei încasată de la S.C. PERLA TURISM S.R.L, societate în faliment 

în urma executării silite a acesteia. 

 
1 Sursa: Raport de evaluare a implementăriiLegii 544/2001, în anul 2019 
2 Sursa: Raport de activitate al Primarului orașului Slănic Moldova pentru anul 2019 
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▒ La persoane fizice, un număr de: 

➢ 628 certificate fiscale 

➢ 2 decizii de impunere 

➢ 126 înștiințări de plată 

➢ 12 înștiințări privind înființarea popririi 

➢ 3 note de plată 

➢ 80 facturi 

➢ 19 sistări de înființare a popririi 

➢ 20 adrese de înființare a popririi 

➢ 1843 somații 

➢ 1851 titluri executorii 

➢ din supraimpozitare s-a încasat suma de 23.003 lei. 

La finele anului 2019, U.A.T. Slănic-Moldova nu a prezentat datorii la bugetul 

de stat. De asemenea, nici firmele de utilităţi nu au înregistrat datorii, ceea ce 

contribuie la planul de dezvoltare a localităţii. 

Pentru încurajarea plății taxelor către stat, primii 200 de cetățeni care au 

achitat cuantumul impozitelor și a taxelor pe anul 2019 au primit cadou câte un 

pom fructifer. 

2.5.1.3. Stadiul proiectelor depuse de UAT Orașul Slănic-

Moldova în perioada 2010 – 2020 

 

Tab. 2.17. Stadiul proiectelor depuse pentru finanțare din fonduri nerambursabile de 

către UAT Slănic-Moldova, în perioada 2010-2020 

NR. 

CRT. 
AXA PRIORITARĂ 

DENUMIRE 

PROIECT 

VALOARE 

(LEI) 
STADIU 

1. 

PO DCA 2007-2013 - Axa 

prioritară 2: Îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice, 

descentralizare 

Sistem de 

management al 

calitatii in 

conformitate cu 

SR EN ISO 

9001:2008 ai SR 

EN 

ISO14001:2005 - 

Primaria Slanic-

Moldova 

249.999 

Proiect 

finalizat 

 

2. 

PO DCA 2007-2013 - Axa 

prioritară 2: Îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei furnizării 

Slănic-Moldova - 

succesul unei 

dezvoltări 

durabile prin 

791.345 

Proiect 

finalizat 
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serviciilor publice, 

descentralizare 

planificare 

strategică 2010-

2020 

3. 

PO DCA 2007-2013 - Axa 

prioritară 2: Îmbunătăţirea 

calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor publice, 

descentralizare 

Modernizarea 

activității de lucru 

cu publicul și 

introducerea unui 

program 

informatic pentru 

buna 

gestionare a 

documentelor în 

cadrul Primăriei 

orașului Slănic-

Moldova 

335.230 

Proiect 

finalizat 

 

4. 

POC/882/2/4/Îmbunatăţirea 

conţinutului digital şi a 

infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educaţie, 

eincluziune, e sănătate si e-

cultură – Axa Prioritară: 

Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

(TIC) pentru o economie 

digitală 

competitivă 

Îmbunătăţirea 

accesului la 

învăţământ online 

pentru elevii şi 

profesorii din 

Şcoala gimnazială 

nr.1 Slănic-

Moldova, din 

oraşul Slănic-

Moldova, jud. 

Bacău 

451.329,48 

În 

procedura 

de 

evaluare 

5. 
CNI subprogram “Lucrari in 

prima urgenta” 

Reabilitare torenți 

zona Slănic-

Moldova, județul 

Bacău 

15.401.070 

Finalizat 

procedura 

achiziție 

CNI 

6. 

MINISTERUL MEDIULUI  

ADMINISTRATIA FONDULUI 

PENTU MEDIU 

Realizare sistem 

de colectare și 

transport ape 

uzate în orașul 

Slănic  Moldova, 

jud. Bacau, zona 

stațiune 

3.517.874,22 
Proiect 

finalizat 

7. 

Programului Național de 

Dezvoltare  

Locală, subprogramul 

Regenerarea urbană a 

municipiilor și orașelor, 

domeniul realizare 

modernizare / reabilitare de 

Amenajare poduri 

de beton armat, 

punți pietonale, 

localitatea Slănic-

Moldova, județul 

Bacău 

9.287.615,50 
Proiect  în 

derulare 
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poduri, podețe sau punți 

pietonale 

8. 
CNI subprogram “Bazine de 

înot” 

Bazin didactic de 

înot localitatea 

Slănic-Moldova 

7.747.977,45  
Proiect 

finalizat 

9. 
CNI subprogram “Așezăminte 

culturale” 

Cămin cultural în 

localitatea Slănic-

Moldova 

1.194.921,00 
Proiect 

finalizat 

 

De asemenea, în tabelele de mai jos prezentăm stadiul de implementare al 

acțiunilor întreprinse de UAT Orașul Slănic-Moldova având ca surse de 

finanțare bugetul de stat și local: 

PROIECTE CARE AU FOST IMPLEMENTATE/ÎN DERULARE 

▪ Construire teren de sport multifuncţional şi amenajare incintă Şcoala nr.2 

Cireşoaia 

▪ Actualizare Plan Urbanistic General 

▪ Lucrări de explorare pentru apă minerală terapeutică în perimetrul Slănic-

Moldova, reamenajare captări izvoare 

▪ Modernizare străzi şi infrastructură aferentă 

▪ Intervenţie în primă urgență refacere sursă de apă potabilă – dren 

camping 

▪ Iluminat public 

▪ Retehnologizare staţie de tratare filtrare apă din surse de suprafață 

▪ Reabilitare izvoare cu apă minerală terapeutică Slănic-Moldova 

▪ Parteneriate cu Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi cu Ingenius 

Hub ce au ca scop dezvoltarea proiectelor din staţiunea Slănic-Moldova 

PROIECTE CE URMEAZĂ A FI IMPLEMENTATE 

▪ Construire capelă mortuară Slănic-Moldova 

▪ Extindere reţele apă - canalizare și retehnologizare stație epurare 

▪ Modernizare rețea canalizare în orașul Slănic-Moldova 
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▪ Amenajare copertină peste Izvorul 300 scări şi Izvorul Sonda 2 

▪ Renovare imobil Vila Rândunica 

▪ Renovare imobil şi amenajare muzeu 

▪ Amenajare incintă şi împrejmuire Şcoala Slănic 

▪ Înființare punct de informare turistică şi parcare 

▪ Amplasare 10 căsuţe comerciale din parcul central al staţiunii Slănic-

Moldova 

▪ Reabilitare clădire ISU 

▪ Amenajare parcare Sonda 2 şi amenajare acces către Sonda 2 

▪ Reabilitare sisteme de distribuție ape minerale 

▪ Amenajare obiective turistice noi: patinoar multifuncțional cu parcare 

aferentă și amenajare peisagistică 

 

 

2.5.1.4. Comunicare. Relația cu cetățenii  

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Slănic-Moldova menține o atitudine 

transparentă și manifestă deschidere instituțională către cetățeni, asigurând o 

comunicare constantă a activității administrației publice locale prin utilizarea de 

mijloace de comunicare în masă, afișarea în cadru instituțional.  

Pentru UAT Orașul Slănic-Moldova, atragerea cetățenilor în decizia publică 

reprezintă unul din obiectivele de consultare publică de bază pentru dezvoltarea 

socială și economică a orașului. Liberul acces la informațiile de interes public, 

conform Legii nr. 544/2001, este asigurat prin intermediul Serviciului de Relații cu 

Publicul.  

Serviciul Relații cu Publicul, reprezintă un nod de comunicare și informații 

în cadrul instituției administrației publice, asigurând interfața dintre cetățean și 

administrația locală, dar și ca un element de legătură între diferitele compartimente 

ale instituției. 

Totodată, Primăria Orașului Slănic-Moldova dorește dezvoltarea relației de 

parteneriat cu organizațiile patronale și societatea civilă pentru a înțelege mai bine 

nevoile mediului de afaceri local.   
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 Fondul locativ 

Fondul de locuințe este caracterizat de indicatori statistici precum: locuințe 

existente, locuințe în proprietate majoritară de stat, locuințe în proprietate 

majoritar privată, suprafața locuibilă în proprietate majoritară de stat și suprafața 

locuibilă în proprietate majoritar privată.  

Indicatorii care se referă la fondul locativ sunt extrem de sugestivi atât în 

evaluarea calității vieții, cât și pentru analiza evoluției acesteia. Astfel, conform 

graficului următor se poate observa faptul că Regiunea Nord-Est se situează la 

mijlocul clasamentului pe regiuni la acest capitol, cu un numar total de 1.135.882 

locuințe în anul 2019. 

 
Fig.25. Numărul de locuințe, în profil teritorial, în anul 2019 1 

 

Evoluția fondului locativ în ultimii ani a fost una pozitivă, în trend cu evoluția 

fondului de locuințe la nivel național. După cum se observă din graficul de mai jos, 

în perioada 2015-2019 numărul de locuințe a crescut constant în regiune: de la 

1.440.141 în anul 2015, la 1.468.801 în anul 2019. 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Fig.26. Evoluția fondului de locuințe în Regiunea Nord-Est în perioada 2015-2019 

 

În perioada 2015-2019, și situația locuințelor existente în județul Bacău 

înregistrează o evoluție ascendentă, atât a numărului locuințelor aflate în 

proprietate privată, cât și a celor aflate în proprietate publică, monopolul deținându-

l locuințele construite din fondurile populației, situație prezentată în tabelul 

următor: 

 

Tab. 2.18. Locuințe existente în Jud. Bacău pe forme de proprietate în perioada 2015-

2019 

Forme de 

proprietate 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Număr 

Total 280.562 281.536 282.348 283.174 284.003 

Proprietate publică 2.621 2.777 2.882 3.023 3.196 

Proprietate privată 277.941 278.759 279.466 280.151 280.807 

 

La nivelul anului 2017, în orașul Slănic-Moldova aproximativ 97,7% din 

unitățile locative sunt în proprietate privată. Numărul total de locuințe existente în 

2017 era de 2.049, din care un număr de 48 locuințe în proprietate majoritar de 

stat și un număr de 2.001 locuințe în proprietate majoritar privată. În ceea ce 

privește indicatorii numărul total al locuințelor existente și suprafața locuibilă totală, 

se observă o evoluție ascendentă, la nivelul anului 2019, cu 0,34% a numărului de 

locuințe și cu 0,66% a suprafeței locuibile.  
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În tabelul următor se prezintă fondul de locuințe din orașul Slănic-Moldova în 

perioada 2017 - 2019: 

Tab. 2.19. Locuințe existente în orașul Slănic-Moldova pe forme de proprietate în 

perioada 2017-2019 

Indicator 
 

Valoare 

2017 2018 2019 

Număr total locuințe, din care: - 2.049 2.055 2.056 

Locuințe în proprietate majoritar 

de stat 
- 48 48 48 

      Locuințe în proprietate 

majoritar privat 
- 2.001 2.007 2.008 

Suprafață locuibilă totală, din 

care: 
m2 102.546 103.106 103.224 

Suprafață totală locuibilă 

locuințe proprietate majoritar 

privată 

m2 101.218 101.778 101.896 

Suprafață totală locuibilă 

locuințe proprietate majoritar de 

stat 

m2 1.328 1.328 1.328 

Număr total case individuale 

(locuințe proprietate majoritar 

privată) 

- 1.341 1.347 1.348 

Număr total blocuri (locuințe 

proprietate majoritar privată) 
- 39 39 39 

Număr total apartamente în 

blocuri (locuințe proprietate 

majoritar privată) 

- 660 660 660 
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Număr blocuri ANL (locuințe 

proprietate majoritar de stat) 
- 3 3 3 

Număr apartamente în blocuri 

ANL (locuințe proprietate 

majoritar de stat) 

- 48 48 48 

Număr blocuri reabilitate termic - 0 0 0 

 

 
Fig.27. Formele de proprietate ale fondului de locuințe în Orașul Slănic-Moldova, în anul 

2019 1 

 

În concluzie, în anul 2019, doar circa 1% din numărul total de locuințe era în 

proprietate majoritar de stat. Corelat cu tendința de scădere a indicatorilor referitori 

la proprietatea de stat, cei referitori la proprietatea majoritar privată au cunoscut 

o creştere continuă în perioada de analiză. 

În perioada analizată s-a înregistrat o creştere procentuală de doar 0,66% la 

suprafaţa locuibilă în proprietate majoritar privată și o stagnare în ceea ce privește 

suprafața locuibilă proprietate de stat.  

Din punct de vedere al construirii de noi locuințe în orașul Slănic-Moldova - 

de stat și private – situația prezentată în tabelul și graficul de mai jos este 

îngrijorătoare în sensul că dăcă în anul 2014 au fost finalizate 9 locuințe, în anul 

2019 a fost finalizată o singură locuință și toate acestea numai din fondurile private 

ale populației. 

  

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Naţional de Statistică, anul 2019 
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Tab. 2.20. Evoluția numărului de locuințe terminate în orașul Slănic-Moldova, în 

perioada 2014-2019 1 

Surse de finantare 

Ani 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

UM: Numar 

Total 9 5 10 9 6 1 

Din fonduri publice 0 0 0 0 0 0 

Din fonduri private 9 5 10 9 6 1 

Din care: din fondurile 

populatiei 
9 5 10 9 6 1 

 

Fig.28. Evoluția numărului de locuințe terminate în orașul Slănic-Moldova 

  

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Naţional de Statistică 
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 Infrastructura de Transport și Comunicații 

2.5.3.1. Reţeaua stradală 

2.5.3.1.1. Infrastructura rutieră 

Orașul Slănic-Moldova este aflat în proximitatea culoarului coridorului pan-

european IX (Giurgiu-București-Ploiești-Buzău-Bacău-Roman-Iași-Sculeni), la vest 

de acesta (poziționarea orașului Slănic-Moldova este la Sud-Vest față de municipiul 

Bacău). 

Principalele drumuri care asigură accesibilitatea în orașul Slănic-Moldova 

sunt: 

 DN12B care traversează localitatea de-a lungul cursului pârâului Slănic 

și face legătura cu DN12A Miercurea Ciuc – Onești; 

 DJ116A care traversează munții spre localitatea Poiana Sărată din 

comuna Oituz, unde se intersectează cu DN11 Onești – Brașov. 

 

 

 

Fig.29. Încadrarea orașului Slănic-Moldovaîn reţeaua județeană de drumuri 

 

Orașul are o conectivitate redusă, nefiind conectat primar sau secundar la 

rețeaua TEN T din județul Bacău.  Slănic-Moldova este conectat direct cu orașul 

Târgu Ocna, prin DN12B, care are o lungime de 21,174 km, după care se ajunge 

prin intermediul DN2G în reședința județului, Municipiul Bacău. 
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Prin DC116B se asigură legătura cu Poiana Sărată, după care, prin DN11, se 

ajunge în orașul Târgu Secuiesc. 

Trama stradală a orașului este compusă din străzi de categorii diferite, 

începând de la străzi cu profiluri de câte o bandă pe sens, până la străzi înguste.  

Rețeaua stradală cuprinde străzi de categoria a III-a și a IV-a. Lungimea 

totală a străzilor orășenești, la nivelul anului 2020, era de 45 km, împărțite după 

cum urmează: strazi de categoria III cu o lungime de 15,25 km (DN 12B) și străzi 

de categoria IV cu o lungime totală de 29,75 km. 

În ceea ce privește starea rețelei rutiere, doar 53,7% reprezintă drumuri 

orășenești modernizate (străzi cu îmbrăcăminți din astfal sau beton). Conform 

datelor furnizate de Primăria orașului Slănic-Moldova, în anul 2020 s-au asfaltat în 

total 15,25 km pe DN 12B și mai există o lungime de 0,771 km de străzi asfaltate 

parțial. Străzile neasfaltate au o lungime aproximativă de 24 km și reamenajarea 

lor trebuie asigurată în perioada următoare. 

 

2.5.3.1.2. Traficul 

În urma procesului de colectare a datelor a rezultat faptul că traficul auto nu 

prezintă volume care să conducă la congestii de circulație, în timpul săptămânii. 

O caracteristică a traficului pentru orașul Slănic-Moldova o reprezintă, însă, 

volumele mari de trafic din weekend și zile libere, rezultate ca urmare a fluxului 

mare de turiști care accesează stațiunea. 

Astfel, din măsurătorile de trafic realizate, se constată că în weekend 

volumele de trafic cresc de aproximativ 7 ori, față de valorile normale din timpul 

săptămânii. 

Prin urmare, proiectele și măsurile stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă al orașului Slănic-Moldova vor propune acțiuni prin care să se asigure o 

reducere a numărului de deplasări cu autovehiculul, prin oferirea și promovarea 

alternativelor durabile de deplasare, respectiv transportul public, mersul cu bicicleta 

și mersul pe jos. 

 

2.5.3.1.3. Sistemul de parcări 

În ceea ce privește sistemul de parcări, în momentul de față, în Orașul Slănic-

Moldova există următoarele facilități pentru parcare: 

 Parcări rezidențiale: locuri de parcare amenajate în cvartalele de locuințe 

colective, destinate parcării de reședință (259); 
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 Parcări publice plasate în locațiile specificate în tabelul de mai jos (642); 

 

Tab. 2.21. Tabel centralizator al locurilor de parcare 

Nr. crt. Locație 

1 Parcare Partie de schi 

2 Parcare Piata 

3 Parcare Primarie 

4 Parcare Nemira 

5 Parcare Autogara 

6 Parcare Cazino 

7 Parcare Alee Castani 

8 Parcare Vila Ioana 

9 Parcare Banc Post 

10 Parcare Hotel Venus 

11 Parcare Vila Siam 

12 Parcare Hotel Perla 

13 Parcare Parc 

14 Parcare Sonda 2 

15 Parcare Cascada 

16 Parcare Camping 

 

Taxele pentru accesul autovehiculelor în parcările amenajate sunt 

reglementate prin HCL nr.152/29 decembrie 2020, după cum urmează: 

 60 minute  se taxează cu 3 lei sau 0,65 euro + TVA; 

 pentru 24h se taxează cu 10 lei sau 2 euro + TVA; 

Tarifele anuale pentru parcările de reședință, aprobate de Consiliul Local al 

Orașului Slănic-Moldova, sunt de 60 lei pentru persoane fizice ce dețin bunuri 

imobile și 350 lei pentru persoane juridice. 

În orașul Slănic-Moldova nu este implementat un sistem inteligent de 

management al parcărilor și de informare a utilizatorilor asupra disponibilității 

spațiilor de parcare. 

Pe cale de consecință, se impune introducerea unui sistem de management 

al parcărilor și adoptarea unor politici care să conducă la degrevarea sistemului de 

circulație în zonele cele mai solicitate și crearea de locuri de parcare accesibile, dar 

care să nu afecteze negativ capacitatea de transport a infrastructurii rutiere și care 

va avea ca efect creșterea mobilității generale la nivelul orașului, cu impact pozitiv 

asupra calității mediului și vieții cetățenilor orașului. 



  

 

 

152 

 

 

2.5.3.2. Transport public 

Modurile de transport public funcționale în Orașul Slănic-Moldova sunt 

următoarele: 

▒ Transport auto interurban 

▒ Taxi 

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 pot continua drumul cu 

transportul în comun, 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, 

situat la aproximativ 75 km, Aeroportul Internațional George Enescu din Bacău, a 

cărui reabilitare și dezvoltare este inclusă în documentele strategice sectoriale. 

 

2.5.3.2.1. Transportul public interurban 

Cursele pe trasee județene au drept loc de plecare/sosire autogara care 

funcționează în Slănic-Moldova. Autogara este utilizată de companiile private de 

transport care operează servicii regulate de legătură pe rețeaua rutieră cu alte 

orașe sau cu comunele din zonă. 

În tabelul următor sunt specificați operatorii de transport și traseele pe care 

execută aceștia curse regulate. 

 

Tab. 2.22. Operatorii de transport pentru cursele județene/regulate în orașul Slănic-

Moldova 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

OPERATOR 
TRASEU 

Punct îmbarcare/ 

debarcare 

1 SC CULIARDO SRL 
001 Slănic-Moldova - 

Bacău 
Autogara Slănic-Moldova 

2 SC GRUP ATYC SRL 
002 Slănic-Moldova – Tg. 

Ocna 
Autogara Slănic-Moldova 

3. 
SC SAMI TRANS 

SRL 
003 Slănic-Moldova - Iași Autogara Slănic-Moldova 

 

Din punct de vedere al mobilității, interesează orele la care  autogara 

atrage/generează călătorii. Pentru evidențierea acestor date, în tabelul următor 
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sunt marcate traseele pentru care există curse regulate interurbane, numărul de 

curse pe fiecare traseu și orarul de circulație al acestora.  

 

Tab. 2.23. Graficul curselor județene/regulate în Orașul Slănic-Moldova 

Traseu Plecare 
Nr. curse 

tur/retur 
Ore plecare 

Tg Ocna – Slănic-

Moldova 

Din Tg Ocna 10 

06.30 – 07.00 – 08.10 – 09.45 

– 11.00 – 12.30 – 14.30 – 

15.30 – 17.45 – 19.10 

Din Slănic-

Moldova 
10 

05.50 – 07.00 0 08.20 – 09.45 

– 11.00 – 12.10 – 14.00 – 

16.15 – 1915 – 21.15 

Bacău – Slănic-

Moldova 

Din Bacău 2 07.30 – 12.30 

Din Slănic-

Moldova 
2 10.00 – 15.00 

Iași – Slănic-

Moldova 
Din Iași 1 18.25 

 
Din Slănic-

Moldova 
1 12.20 

 

În ceea ce privește evoluția numărului de călători raportată de operatorii de 

transport, aceasta este evidențiată în tabelul de mai jos: 

 

Tab. 2.24. Evoluția numărului anual de călători 

Denumire societate 
Număr anual de călători 

2017 2018 2019 

SC CULIARDO SRL 7.280 8.736 6.914 

SC GRUP ATYC SRL 109.200 101.920 116.480 

SC SAMI TRANS SRL 3.264 4.360 4.500 
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2.5.3.2.2. Transportul public local 

În prezent, în orașul Slănic-Moldova nu există un serviciu de transport 

public local. 

Infrastructura locală de transport public este reprezentată de stațiile de 

transport public utilizată de cursele interurbane. Stațiile prezintă nivele diferite de 

dotare și nu sunt dotate cu sisteme inteligente de transport specifice. 

 

Principalele aspecte negative/disfuncționalități rezultate în urma analizei 

efectuate asupra transportului public, a căror remediere trebuie asigurată prin 

proiectele și măsurile introduse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului 

Slănic-Moldova sunt următoarele: 

➢ Lipsa serviciului de transport public local; 

➢ Lipsa corelării graficului de cu cererea de transport public reală; 

➢ Procentul redus de călătorii utilizând transportul public; 

➢ Lipsa informațiilor în timp real asupra transportului public; 

➢ Inexistența unor stații intermodale, care să faciliteze transferul între 

alte moduri de transport și transportul public; 

➢ Inexistența soluțiilor alternative de mobilitate și integrarea acestora cu 

transportul public; 

➢ Gradul de atractivitate redus al transportului public. 

 

2.5.3.3. Transport de marfă 

Transportul de marfă pe teritoriul orașului Slănic-Moldova reprezintă 

aproximativ 7% din totalul vehiculelor, așa cum a rezultat din măsurătorile de trafic 

realizate în cadrul procesului de colectare a datelor. 

Ținând cont de aceste aspecte, în portofoliul de proiecte al Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al orașului vor fi incluse măsuri organizaționale care să 

asigurea limitarea accesului vehiculelor poluante în intravilan, precum și un 

regulament referitor la circulația vehiculelor de marfă. 
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2.5.3.4. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu 

bicicleta, mersul pe jos şi deplasarea persoanelor cu 

mobilitate redusă) 

Dimensiunile orașului Slănic-Moldova conduc la existența unui mare număr 

de călătorii pe distanțe scurte, ceea ce reprezintă un mediu propice pentru utilizarea 

modurilor de transport nemotorizate, contribuind astfel la realizarea unei mobilități 

durabile. O alternativă la modul de transport motorizat îl reprezintă mersul cu 

bicicleta sau pe jos. Aceste mijloace de mobilitate sunt promovate prin PMUD, unul 

din obiectivele acestuia fiind adaptarea infrastructurii necesare deplasării cu 

bicicleta sau pe jos, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă. Încurajarea 

mijloacelor alternative de mobilitate contribuie și la sporirea atractivității zonei prin 

facilitarea accesului la obiective turistice, culturale, istorice sau de agrement. 

Infrastructura pietonală, respectiv trotuarele, sunt inexistente pe cea mai 

mare parte a arterelor rutiere principale, ceea ce conduce la o accesibilitate redusă 

a acestui mod de deplasare, precum și la un grad foarte mic de siguranță a 

deplasării. 

În momentul de față, în orașul Slănic-Moldova nu există infrastructură 

specifică pentru mersul pe bicicletă, care să faciliteze și să crească gradul de 

atractivitate al acestui mod de transport. Ca urmare a acestei situații, cota modală 

a deplasărilor cu bicicleta, rezultată în urma sondajelor realizate în procesul de 

culegere a datelor, este de doar 3% din totalul deplasărilor. Totodată, lipsa pistelor 

de biciclete conduce la un confort redus, precum și la un risc mare asociat acestui 

tip de deplasări. 

2.5.3.5. Managementul traficului 

Managementul traficului la nivelul orașului Slănic-Moldova poate fi realizat 

prin folosirea următoarelor instrumente: 

✓ asigurarea semnalizării rutiere statice corespunzătoare, incluzând 

semnalizarea specifică pentru deplasările pietonale și cu bicicleta; 

✓ politica privind parcarea – oferta de locuri de parcare, 

interzicerea/posibilitatea parcării în anumite zone; 

✓ măsuri privind siguranța rutieră – educație rutieră, măsuri corective, 

monitorizare, etc. 

În ceea ce privește staționarea, așa cum s-a menționat anterior, în oraș nu 

este implementat niciun sistem inteligent de transport pentru monitorizarea 

spațiilor de parcare/semnalizarea și informarea asupra locurilor libere sau pentru 

taxare automată. 
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  Rețele de comunicații 

 

În prezent, la nivelul orașului Slănic-Moldova, se poate considera că reţeaua 

de telefonie corespunde teoretic cerinţelor de dezvoltare, oferta furnizorilor de 

servicii „acoperind” cerinţele de comunicaţie pentru o perspectivă de dezvoltare 

economică şi cerințele de implementare a legislației Uniunii Europene. 

 

 
 

O tehnologie cheie pentru buna funcționare a tuturor sistemelor este 5G.  

5G este numele generației a cincea de tehnologie pentru rețelele celulare fără 

fir, aceasta fiind succesoarea tehnologiei 4G. 

Pentru o mai bună gestionare a sistemului de telecomunicații, pentru a reduce 

întreruperile și pentru un aspect vizual plăcut, cablurile rețelelor vor fi trecute în 

subteran. 

Telecomunicațiile reprezintă elementele esențiale pentru evoluția către 

conceptul de Smart City, ele asigurând următoarele funcționalități: 

 

 Acces de mare viteză în bandă largă 

 Interfațarea echipamentelor și aplicațiilor 

 Stimulent pentru afaceri și investiții 

 Suport pentru mobilitate 

 Suport pentru infrastructura wireless a orașului 

 Suport pentru utilizarea eficientă a energiei și apei. 
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 Infracționalitate 

 

Nivelul infracționalității reprezintă un indicator al nivelului de siguranță, dar 

în același timp surprinde și nivelul de integrare civică al comunitățății locale.  

În anul 2019, activitățile Poliției Orașului Slănic-Moldova  au avut ca scop 

realizarea celor patru priorități instituționale : 

➢ Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și 

siguranța transporturilor; 

➢  Prevenirea și combaterea infracționalității organizate și transfrontaliere, 

destructurarea grupărilor infracționale; 

➢  Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea 

evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a 

infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice precum și prin protecția 

intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

➢ Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și 

informaționale necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a 

Poliției Române. 

Criminalitatea sesizată a înregistrat o scădere cu 20% a numărului de 

infracțiuni, evidențiindu-se o menținere a trendului pe toată perioada analizată 

(2015 – 2020), înregistrându-se scăderi atât la  criminalitatea economico-

financiară, cât și la cea judiciară și la cea de altă natură, situație prezentată în 

tabelul de mai jos: 

Tab. 2.25. Criminalitatea în orașul Slănic-Moldova  

în perioada 2015-2020 1 

AN NUMĂR DOSARE PENALE 

2015 175 

2016 129 

2017 131 

2018 108 

2019 113 

2020 104 

 

Siguranța circulației a fost analizată în raport cu accidentele înregistrate în 

perioada 2015-2020. Valorile prezentate în continuare se referă la accidentele 

 
1 Sursa: Inspectoratul de Poliție Județean Bacău – Poliția stațiunii Slănic Moldova 
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produse pe raza orașului Slănic-Moldova, în zona intravilană acoperită cu 

dispozitivul rutier, precum și pe drumurile naționale și județene din zona 

administrativă a orașului, în afara localității. 

În perioada analizată, numărul de accidente a rămas constant, în total în 

această perioada fiind raportate 20 de accidente. 

Consecințele accidentelor sunt prezentate în graficul de mai jos. 

 

Fig.30. Variația consecințelor accidentelor, 2015-2020 

În ceea ce privește cauzele producerii accidentelor grave/ușoare, acestea au 

fost identificate detaliat pentru anul 2020, sancțiunile contravenționale acordate 

fiind specificate în tabelul următor: 

✓ Indisciplină pietonală 

✓ Neacordare prioritate pietoni 

✓ Neacordare prioritate auto  

✓ Depășire neregulamentară 

✓ Nerespectarea regimului legal de viteză  

✓ Conducere sub influența alcoolului 

✓ Abateri comise de bicicliști 

✓ Căruțași. 
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2.6. Infrastructura Socială a Orașului Slănic-Moldova 

Potrivit Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

2030, din punct de vedere social este nevoie de o societate coezivă, care să 

beneficieze de îmbunătățirea sistemului 

de educație și sănătate, de reducerea 

inegalităților dintre bărbați și femei, 

dintre mediul urban și rural, care să 

conducă la promovarea unei 

societăți deschise, în care cetățenii 

se pot simți apreciați și sprijiniți. E 

nevoie de cultivarea rezilienței 

populației, în așa fel încât 

cetățeanul, într-un cadru 

instituțional echitabil, să își poată 

realiza visurile acasă. În același 

timp, statul trebuie să ajute la 

sporirea potențialului cetățeanului 

prin abordarea problemelor legate de sănătate, de educație și de limitele pieței 

libere, probleme la care se poate răspunde prin politici publice, rezultatul fiind un 

nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii. Sporirea capitalului social – crearea 

unui simț civic definit prin încredere între cetățeni - va conduce la deblocarea 

potențialului cetățenilor români pentru a se realiza prin forțe proprii, asigurând 

totodată și dezvoltarea durabilă a comunităților lor. 

 

 

  Sistemul educațional 

 Potrivit UNESCO, educația pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă „un 

instrument cheie pentru realizarea ODD-

urilor”. Dezvoltarea Durabilă reprezintă o 

paradigmă bazată pe etică și educație pentru 

Dezvoltare Durabilă și are ca scop dezvoltarea 

competențelor care ajută indivizii să reflecteze la 

propriile lor acțiuni, ținând seama de impacturile 

lor actuale și viitoare, sociale, culturale, 

economice și de mediu.1 

 
1 Sursa: Educație pentru Obiectivele Dezvoltării Durabile: Obiective de învățare - UNESCO 
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Un obiectiv prioritar de importanță strategică și o condiție obligatorie pentru 

transpunerea în fapt a principiilor dezvoltarii durabile pe termen mediu si lung îl 

reprezintă îmbunătațirea radicală și diversificarea ofertei educaționale a întregului 

sistem de învățământ și formare profesională din România.  

Educația reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a țării prin 

contribuția sa esențială la modelarea multidimensională și anticipativă a capitalului 

uman. Îmbunătațirea radicală și diversificarea ofertei educaționale a întregului 

sistem de învățământ și formare profesională din România este recunoscută ca un 

obiectiv prioritar de importanță strategică și o condiție obligatorie pentru 

transpunerea în fapt a principiilor dezvoltarii durabile pe termen mediu si lung. 

Ținând cont de aceste considerente și de faptul că educația este percepută ca 

o cale spre dezvoltarea durabilă, în Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 sunt stabilite o serie de 

obiective la nivel național, pentru anii 2020 și 2030. 

Dacă obiectivul național Orizont 2020  a presupus: ”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 ”, obiectivul național Orizont 2030 are în vedere: 

”situarea sistemului de învățământ și formare profesională din România la nivelul 

performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE 

în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural și pentru persoanele 

provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilități ”. 

În același context - potrivit Strategiei naționale pentru dezvoltarea 

durabilă a României 2030 - accesul și participarea la educație de calitate sunt 

esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este 

doar un proces premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie 

tratată ca un proces care pregătește generațiile tinere pentru provocările viitorului 

și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea 

critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.  

Țintele 2030 din domeniul educațional potrivit Strategiei naționale 

pentru dezvoltarea durabilă a României 2030: 

 

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

• Învățământ axat pe competențe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie 

oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu; 

• Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile și stiluri de viață durabile; 
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• Accentuarea rolului educației civice, a principiilor despre o societate durabilă 

pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației, prevenția discriminării,  

importanța eradicării violenței în școli; 

• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-

învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional; 

• Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 

dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit 

cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate; 

• Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe 

tot parcursul vieții; 

• Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către 

autoritățile locale; 

• Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

relevante care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul; 

• Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 

• Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți 

durabile. 

 
 

 

2.6.1.1. Structura și evoluția populației școlare 

Regiunea Nord-Est cuprinde toate formele de învățământ. Conform Planului 

de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, în anul școlar 2018-2019 numărul 

elevilor înscriși în învățământul preuniversitar era de 547.077 elevi (18,1% din 

totalul national), iar în învățământul superior, în cele trei centre universitare își 

desfășurau studiile 67.427 studenti, reprezentând doar 12,6% din numărul total la 

nivel național.  

La nivelul Regiunii Nord-Est se constată o tendință de scădere constantă a 

populației școlare, similară cu cea la nivel național și cu a celorlalte regiuni, așa 

cum este evidențiat în graficul de mai jos. De asemenea, din grafic se observă că 

în Regiunea Nord-Est se regăsesc valorile cele mai mari ale populației școlare, pe 

toate nivelurile de educație. 
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Fig.31. Evoluția populației școlare totale pe regiuni de dezvoltare, 2010-2019 1 

 

În perioada analizată, se constată o scădere a populației școlare la nivelul 

regiunii cu 14,1%, superioară mediei la nivel de țară (21,5%). Județul Bacău este 

pe locul patru din punct de vedere al scăderii populației școlare, cu 16,62%, fiind 

depășit de jud. Vaslui (22,7%), jud. Neamț (18,70%) și jud. Botoșani (18,47%). 

De asemenea, în tabelul de mai jos, prezentăm și situația populației 

școlare la nivelul Regiunii Nord-Est și a județului Bacău înregistrate în anul 

școlar 2018-2019. 

 

Tab. 2.26. Populația școlară pe niveluri de învățământ în Regiunea Nord-Est și Județul 

Bacău,în anul școlar 2018-2019 2 

Nr. 

Crt. 
NIVELURI DE EDUCAȚIE 

Numar persoane 

REGIUNEA 

NORD-EST 

JUDET 

BACĂU 

1. Copii înscriși în creșe 2.546 587 

2. Copii înscriși în gradinițe 92.327 16.305 

3. 
Elevi înscriși în învățământul preuniversitar 

TOTAL din care: 
442.694 77.021 

4. 

Elevi înscriși în învățământul primar și 

gimnazial (inclusiv învățământ special) 

TOTAL din care: 

297.815 52.389 

 
1 Sursă: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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5. 

Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv 

invatamant special) - clasele I-IV 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial (inclusiv 

invatamant special) - claseleV-VIII - secundar ciclul 1 

162885 

 

134.930 

28.853 

 

23.536 

6. 
Elevi înscriși în învățământul primar și 

gimnazial 
294.559 51.988 

7. 
Elevi înscriși în învățământul special primar și 

gimnazial 
3.256 401 

8. 
Elevi înscriși în învățământul secundar ciclul 2 

(liceal și profesional) 
132.731 22.465 

9. Elevi înscriși în licee și colegii teoretice 55.239 10.503 

11. 
Elevi înscriși în învățământul profesional 

secundar ciclul 2 
24.427 4.097 

12. 
Elevi înscriși în școli profesionale  - secundar 

ciclul 2 
23.164 4.072 

13. 

Elevi înscriși în școli speciale de reeducare / 

centre școlare de educație incluzivă - secundar 

ciclul 2 

200 25 

14. 
Elevi înscriși în învățământul postliceal și de 

maiștri 
12.148 2.167 

15. Elevi înscriși în școli postliceale 11.622 2.117 

16. Elevi înscriși în școli de maiștri 526 50 

18. 

Studenți și cursanți înscriși în învățământul 

universitar (licență, master, cursuri 

postuniversitare, doctorat si programe 

postdoctorale de cercetare avansată) 

70.116 6.189 

19. 
Studenți înscriși în învățământul universitar de 

licență 
52.441 4.174 

20. 
Cursanți înscriși în învățământul universitar de 

master și  în învățământul postuniversitar 
14.901 1.970 

21. TOTAL POPULAȚIE ȘCOLARĂ 607.683 100.102 
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Fig.32. Populația școlară pe niveluri de învățământ în județul Bacău, 2015-2019 1 

După cum se poate observa din analiza datelor prezentate mai sus, în 

perioada 2015 – 2019 la nivelul județului Bacău, tendința este vizibil 

descrescătoare la categoriile de copii înscriși în grădinițe, de elevi din învățământul 

primar și gimnazial  și de elevi înscriși în învățământul postliceal și de maiștri. În 

schimb, se constată o creștere a numărului de copii înscriși în creșe, a elevilor 

înscriși în licee și colegii, precum și a persoanelor înscise în învățământul 

profesional. 

 

În ceea ce privește sistemul educațional din orașul Slănic-Moldova, 

prioritatea a fost concentrată pe îmbunătățirea actului educațional din fiecare 

unitate școlară, elevii fiind beneficiari direcți ai eforturilor umane și financiare 

realizate de instituțiile abilitate și responsabile în mod direct. 

Numărul de copii/elevi pe niveluri de învățământ din Orașul Slănic-

Moldova, în anul școlar 2018-2019, a fost structurat astfel 2: 

 preșcolar (4 – 6 ani): 90 preșcolari                 

 primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV): 150 elevi 

 gimnazial (clasele V – VIII): 142 elevi. 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Fig.33. Ponderea populației școlare pe niveluri de învățământ din Orașul Slănic-Moldova, 

în anul școlar 2018-2019 1 

 

În sistemul de învățământ au fost înscriși în anul școlar 2018 - 2019 un număr 

de 382 de elevi, din care ponderea cea mai mare o au elevii înscriși în învățământul 

primar, inclusiv cel special (39%), urmat fiind de cei din învățământul gimnazial, 

inclusiv special (37%).  

 

Tab. 2.27. Populația școlară în Orașul Slănic-Moldova în perioada 2010-2019 2 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
 

Copii înscriși În 
grădinițe

24%

Elevi înscriși în  
învățământul 

primar
39%

Elevi înscriși în  
învățământul  

gimnazial
37%

Indicatori 

(nr.) 

201

0 

201

1 

201

2 
2013 

201

4 

201

5 
2016 2017 

201

8 
2019 

Copii înscriși în 

grădinițe 
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Elevi înscriși primar 

și gimnazial 
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Elevi înscriși în  

învățământul primar 

(inclusiv  învățământul 

special) 

215 225 240 228 214 171 154 173 167 150 

Elevi înscriși în  

învățământul gimnazial 

(inclusiv  învățământul 

special) 

189 194 200 195 194 182 152 165 150 142 

TOTAL PREȘCOLARI 

ȘI ȘCOLARI 
589 589 561 530 505 456 415 424 413 382 
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Fig.34. Evoluția populației școlare din Slănic-Moldova, în perioada 2010-20191 

Se constată și la nivel municipal același trend descrescător al elevilor cuprinși 

în diferite stadii de învățământ - primar și secundar - și totodată, similar regiunii și 

județului, o scădere a numărului de copii înscriși în grădinițe.  

Un alt indicator al situației învățământului îl reprezintă numărul de cadre 

didactice care activează în unitățile din învățământ. 

Astfel, în ceea ce privește numărul de cadre didactice în anul școlar 2018 

– 2019, situația se prezintă astfel: 

 Total personal didactic – 22 persoane 

 Personal didactic în învățământ preșcolar – 6 persoane; 

 Personal didactic în învățământ primar (inclusiv învățământul 

special) – 9 persoane; 

 Personal didactic în învățământ gimnazial (inclusiv învățământul 

special) –  7 persoane. 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Fig.35. Personalul didactic din Orașul Slănic-Moldova, 2010-2019 1 

Ca urmare a analizei efecuate, se constată faptul că în ansamblu și numărul 

cadrelor didactice din unitățile școlare a cunoscut, în perioada de timp analizată, 

aceeași tendință descrescătoare ca și a numărului de elevi, respectiv de la 38 

personal didactic în anul 2010, la 22 personal didactic în anul 2019. Se constată 

doar o ușoară creștere de la un an la altul a numărului de cadre didactice care 

activează în ciclul gimnazial. 

 

2.6.1.2. Structura și evoluția unităților de învățământ. 

Dotări 

La nivelul Regiunii Nord-Est, situația actuală se caracterizează prin 

existența instituțiilor de învățământ de toate gradele (preșcolar, primar și 

gimnazial, liceal, profesional, postliceal, superior) aflate atât în sector public, cât și 

privat, a centrelor de reeducare și reorientare profesională, inclusiv a instituțiilor 

de învățământ special pentru copiii cu deficiențe. Ceea ce este important și trebuie 

să se sublinieze, este lipsa infrastructurii de învățământ în unele zone rurale izolate. 

Prin urmare, în aceste zone, copiii familiilor sărace au acces limitat, sau deloc în 

instituțiile de învățământ.Totodată, există diferențe foarte mari între gradele de 

cuprindere în diferite forme de învățământ. Această regresivitate a serviciilor 

educaționale indică o inegalitate a șanselor copiilor proveniți din diferite medii 

sociale.  

Numărul unităților de educație din Regiunea Nord-Est a fost de 1.092 

de unități, reprezentând 15,6% din numărul total existent la nivel național. 

Evoluția numărului total de unități de învățământ în perioada 2010-2019, la nivel 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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național și al regiunii este prezentată mai jos, relevând o tendință similară, dar cu 

o scădere mai accentuată la nivelul Regiunii Nord-Est (12,2%) față de cea la nivelul 

țării (7,7%). 

 
Fig.36. Evoluția numărului de unități de învățământ la nivel național și al Regiunii Nord-

Est, 2010-2019 1  

La nivel județean, în 2019 cele mai multe unități școlare erau localizate în 

județul Iași (23,9%), județul Bacău ocupând locul III la nivel de regiune pentru 

acest indicator, cu 17,22% din totalul unităților de învățământ. 

Conform informațiilor oferite de baza de date INSSE în anul 2019, rețeaua 

județeană de învățământ cuprindea un număr total de 188 unități școlare, din 

care: 14 unități preșcolare, 130 școli primare și gimnaziale, 36 licee, 1 școală 

profesională, 5 unități pentru învățământul postliceal și de maiștri și 2 unități de 

învățământ universitar. 

 

În ceea ce privește numărul de unități școlare din orașul Slănic-Moldova, 

este prezentată în continuare situația actuală și evoluția pentru perioada 2015 - 

2020. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în orașul 

Slănic-Moldova, în anul 2019, 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 2020, cuprinde 1 unitate de 

învățământ publică cu personalitate juridică, respectiv Școala Gimnazială 

Nr. 1 Slănic-Moldova și 3 unități arondate acesteia: 

 Școala gimnazială Nr.2 Slănic-Moldova (Cireșoaia) 

 Grădinița cu program prelungit "Mărunțica" Slănic-Moldova 

 
1 Sursă: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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 Grădinița cu program normal Nr.2 Slănic-Moldova. 

De menționat faptul că în orașul Slănic-Moldova nu există nicio creșă. 

Orașul Slănic-Moldova deținea în anul 2019 aproximativ 2% din numărul total 

de unități de învățământ din județul Bacău (188 de unități).  

În anul 2020, unitățile de învățământ din orașul Slănic-Moldova, sunt dotate 

cu 28 săli de clasă, 2 laboratoare școlare, 20 de televizoare, 10 de PC-uri și 1 teren 

de sport la Şcoala din Cireşoaia, potrivit datelor furnizate de Primăria Slănic-

Moldova.  

De asemenea, potrivit datelor regăsite în ”Raportul de activitate al 

Primarului Orașului Slănic-Moldova pentru anul 2019”, din punct de vedere 

al investițiilor realizate în infrastructura de învățământ se pot menționa 

următoarele: 

❖ au fost reparate locurile de joacă ce au suferit defectări și au fost achiziționate 

alte 2 locuri pentru animarea copiilor; 

❖ s-au instalat sisteme de supraveghere la ambele şcoli şi la Grădiniţa 

Mărunţica;  

❖ toate clasele de grădiniţă au fost dotate cu laptopuri, televizoare conectate la 

internet și materiale educaționale pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei; 

❖ au fost aduse îmbunătățiri prin efectuarea unor reparaţii la Şcoala Gimnazială 

nr.1 Slănic-Moldova și a fost zugravită Școala Gimnazială nr.2 Cireșoaia; 

❖ la Gradinita Marunțica s-a efectuat amenajarea sălii de clasă, amenajarea 

sălii de mese, amenajarea cabinetului medical, inslatația termică, înlocuirea 

corpurilor de iluminat, reparații diverse; 

❖ au fost achiziționate centrale termice și tablouri electrice. 

 

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. 

 

2.6.1.3. Calitatea procesului educațional 

Potrivit statisticilor puse la dispoziție de ISJ Bacău, Școala Gimnazială Nr.1 

Slănic-Moldova, în anul școlar 2018 – 2019 elevii din oraș au obținut o serie de 

premii și mențiuni pentru activitatea depusă în cursul anului școlar: 

▒ Școala  Gimnazială Nr.1 

 Limba română :  1 Menţiune și 7 premii I  - la Concursul ”Comper”; 

 Matematică : 3 premii I la Concursul ”Comper”. 

▒ Școala  Gimnazială Nr.2 
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 Limba română :  1 Premiul III, 8 mențiuni și 18 premii I la Concursul 

”Comper”; 

 Matematică : 15 premii I la Concursul ”Comper”. 

Totodată, ca un argument al eforturilor susținute în domeniul educației se pot 

menționa rezultatele bune și foarte bune obținute de elevii din Slănic-Moldova la 

olimpiade și concursuri județene, percum: 

 Olimpiada la Limba Engleză - 1 premiu III obținut de Școala Gimnazială  

Nr.1 

 Olimpiada la Religie - 2 premii II obținut de Școala  Gimnazială Nr.1 și 2 

premiul III obținute de Școala Gimnazială  Nr.2. 

În anul școlar 2019 – 2020, având în vedere că a fost un an atipic ca urmare 

a izbucnirii Pandemiei de COVID-19, nu au fost obţinute rezultate deoarece 

cursurile s-au desfășurat în sistem on-line. 

 

 

2.6.1.4. Abandonul școlar 

 

România se luptă cu problema abandonului şcolar, care în ultimii ani a devenit 

un subiect important de analiză şi dezbatere. În acest context, statul propune o 

serie de politici educaţionale şi strategii concrete care să vină în întâmpinarea 

problemei, precum şi îmbunătăşirea sistemului de învăţământ. 

Abandonul şcolar rămâne o preocupare a sistemului educaţional, indiferent de 

nivelul de educaţie. 

Rata abandonului școlar la nivelul întregii regiuni are niveluri reduse 

pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, nivelurile înregistrate în 

ultimii cinci ani școlari fiind ușor inferioare nivelului național (cu excepția 

învățământului postliceal și de maiștri). Singurele forme de învățământ unde rata 

abandonului școlar are valori mai mari sunt învățământul profesional și cel 

postliceal.  

La nivel județean cele mai mari nivele pentru rata abandonului școlar 

în învățământul profesional s-au înregistrat în județele Suceava (6,9%), 

Neamț (6%) și Bacău (5,7%). Totodată, în anul scolar 2017-2018 se constată 

o dublare a abandonului școlar pentru acest nivel de învățământ în județul Neamt 

(12,5%), o rată ridicată înregistrându-se și în județul Vaslui (8,89%).  

Situația abandonului școlar pe niveluri de învățământ pentru anul școlar 

2017-2018 este prezentată în tabelul de mai jos: 
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Fig.37. Rata abandonului școlar în Regiunea Nord-Est și Județul Bacău 

 

Din evidențele inspectoratelor școlare județene rezultă că principalii factori 

care conduc la abandonul școlar sunt:  

➢ plecarea unuia sau ai ambilor părinți în străinătate și încredințarea copiilor în 

grija unor persoane lipsite de autoritate;  

➢ nivelul scăzut al veniturilor ce determină, pe de o parte, imposibilitatea 

asigurării mijloacelor necesare pentru urmarea școlii, iar, pe de altă parte, 

„orientarea” școlarilor către activitățile economice ale familiilor (situație 

specifică comunităților din zonele rurale unde se practică o economie de 

subzistență, pentru copii cu vârsta de 10-18 ani);  

➢ insuficienta consiliere asigurată de către școală; 

➢ lipsa unui model educațional oferit în familie;  

➢ lipsa de promovare a modelelor de succes din societate.  

 

Abandonul școlar se înregistrează și în comunitățile urbane în care există 

concentrată o pondere importantă a populației de etnie romă. Autoritățile locale au 

venit adeseori în sprijinul acestora prin măsuri care vizează reducerea fenomenului, 

precum:  

▪ implementarea de programe de reintegrare în sistemul educațional a acelora 

care au părăsit școala; 

▪ organizarea și derularea de programe tip „Școală după școală”;  

▪ implementarea programului de educație timpurie incluzivă – asigurarea 

accesului copiilor din grupurile dezavantajate la infrastructura și serviciile 

educaționale. 
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În ceea ce privește problema abandonului școlar în Slănic-Moldova, 

situația este prezentată în tabelul de mai jos: 

Tab. 2.28. Rata abandonului școlar în Orașul Slănic-Moldova, în perioada 2016-

2020 1 

Număr  elevi 
2016- 

2017 

2017- 

2018 
2018- 2019 2019- 2020 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Slănic-Moldova 
22 28 30 30 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 

Slănic-Moldova 
30 36 32 35 

ABANDON ȘCOLAR NU EXISTĂ 

 

Abandonul școlar reprezintă motiv de îngrijorare și în consecință, se 

recomandă monitorizarea permanentă cu atenție a acestui indicator de către 

autoritățile responsabile. 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.  

Astfel, 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). 

 

2.6.1.5. Formarea profesională și învățarea pe tot 

parcursul vieții 

Promovarea principiului educației permanente reprezintă pentru România o 

direcție de acțiune prioritară, dată fiind serioasa ramânere în urmă în privința 

participarii la diferite forme de calificare, recalificare, specializare sau perfecționare 

profesională (de peste 5 ori sub media UE), ca si de dezvoltare socială și personală.  

Preocuparile în acest domeniu sunt esențiale pentru dezvoltarea personală, 

civică și socială, precum și din perspectiva șanselor de obținere a unui loc de muncă 

mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învățării dobândite, de la educația 

timpurie pâna la studiile post-universitare și alte forme de educație a adulților în 

contexte formale cât și non-formale sau informale 2.   

 
1 Sursa: Date puse la dispoziție de ISJ Bacău, Şcoala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova 
2 Sursa: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 
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Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 prezintă 

situația Eurostat din anul 2019 care relevă faptul că doar 1,3% dintre persoanele 

ocupate cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani au urmat o formă de învățământ 

sau de formare profesională, în ultimele patru luni, în timp ce media europeană se 

situează la aproximativ 10,8%. O explicație posibilă este aceea că încă nu există 

tradiția de a oferi angajaților posibilitatea de formare și/sau dezvoltare a unor 

abilități.1 

Implicarea școlilor din învățământul profesional și tehnic în formarea adulților 

nu reflectă potențialul acestora. De menționat că România (și implicit regiunea) 

înregistrează cea mai scăzută rată de participare în formarea continuă a populației 

adulte.  Școlile sunt chemate să contribuie activ la ținta adoptată ca benchmark de 

UE și să se implice activ în programele de „A doua șansă” (adresate prioritar 

grupurilor țintă dezavantajate, pentru ca, pe lângă completarea pregătirii generale, 

tinerii respectivi să primească și o calificare). 

Ponderea importantă a populației ocupate în educație în prezent și impactul 

reducerilor de activitate pe fondul reducerii populației școlare obligă la identificarea 

și planificarea unor măsuri adecvate care să aibă în vedere faptul că: 

 analiza demografică indică un declin general al populației, în mod deosebit 

pentru grupele tinere de vârstă, însoțit de îmbătrânirea populației; 

 atât școala cât și factorii responsabili trebuie să acționeze pentru crearea 

condițiilor și a motivației în deplină egalitate a șanselor pentru continuarea 

studiilor de către absolvenții de învățământ primar și gimnazial; 

 ponderea mare a populației cu vârsta școlară din mediul rural ridică problema 

adaptării rețelei școlare de formare profesională inițială și a adoptării unor 

măsuri eficiente pentru asigurarea accesului la educație și formare 

profesională; 

 diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluții pentru asigurarea 

accesului la educație și formare profesională și sprijinirea grupurilor etnice 

defavorizate, în special pentru populația rromă; 

 preponderența populației feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, 

are implicații în structura ofertei de formare inițială; 

 decalajele privind nivelul de educație în mediul rural față de urban; 

 din analiza profilului economic se poate aprecia că domeniile de formare 

profesională inițială prioritare sunt: comerț, turism și alimentație, construcții, 

agricultura și industria alimentară; 

 
1 Sursa: 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_04_60&plugin=1 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/main-tables 
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 participarea scăzută a forței de muncă în programe de formare continuă oferă 

școlilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru 

adulți; 

 trebuiesc avute în vedere evoluțiile sectoriale în plan ocupațional, analizele și 

prognozele privind evoluția cererii și ofertei de forță de muncă; 

 situația bazei materiale a unităților școlare reprezintă o problemă prioritară, 

din perspectiva normelor obligatorii de siguranța, igienă și confort ale elevilor, 

standardelor de pregătire și exigențelor unui învățământ centrat pe elev; 

 abandonul școlar reprezintă motiv de îngrijorare și în consecință, se 

recomandă monitorizarea atentă a indicatorului și eforturi conjugate pentru 

prevenirea acestuia în mod deosebit în învățământul profesional și în special 

în mediul rural, comunitățile dezavantajate, zonele afectate de migrarea 

populației. 

 

Conform datelor puse la dispoziție de Autoritatea Națională pentru Calificări, 

la nivelul județului Bacău sunt autorizați 16 furnizori de servicii de formare 

profesională continuă – instituții/entități publice (AJOFM, Camera Agricolă 

Județeană, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”, DGASPC, Grupul Școlar Auto, OJCA), 

ONG-uri și structuri asociative ale mediului de afaceri (Asociația pentru Promovarea 

Învățământului European, Asociația REPERE – Filiala Bacău, Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură, Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar 

”Constantin Brâncoveanu”, Fundația „Sf. Ioan Bosco”), respectiv companii private 

(Astra Universal S.R.L., Cat Guard S.R.L., Group 4 Falck Valahia S.R.L., Dovale 

S.R.L., Perfect Body S.R.L.).  

La furnizorii înregistrați la nivel județean se adaugă și cei care își au sediul în 

alte zone din țară și care furnizează temporar servicii în Bacău. Aceștia oferă o 

paletă largă de cursuri de perfecționare și specializare (de ex. formator, manager 

de proiect, expert achiziții publice, expert accesare fonduri europene, 

administrator, limbi străine, inspector SSM, evaluator de competențe profesionale, 

consultant etc.), adresate în principal persoanelor cu studii superioare, respectiv de 

inițiere și calificare (ocupații din domeniul esteticii și igienei corporale, comerțului, 

turismului și alimentației publice, prelucrării lemnului, industriei textile, 

construcțiilor, industriei alimentare, prelucrării metalelor, contabilității, resurselor 

umane, prelucrării datelor, asistenței sociale și îngrijirii persoanelor, agriculturii, 

pazei și securității etc.).  

În pofida ofertei diversificate de servicii de formare profesională continuă, 

numărul de participanți la astfel de cursuri se menține scăzut.  

Activitatea de formare profesională continuă de la nivel județean a fost 

sprijinită semnificativ în ultimii ani de implementarea unor proiecte cu finanțare 
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POSDRU care au vizat activități orientate în general către persoanele provenind din 

grupuri defavorizate și cu acces dificil la servicii de educație, formare și ocupare.1  

Într-un mediu concurențial tot mai pronunțat, unitățile școlare vor trebui 

să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserția 

socioprofesională a absolvenților. În acest context, este necesară dezvoltarea 

parteneriatului cu agenții economici pentru asigurarea unei pregătiri în concordanță 

cu nevoile acestora 2. 

 

 

 Sistemul sanitar 

Îmbunătățirea serviciilor și accesului la asistența medicală de calitate este 

esențială pentru funcționarea unei societăți durabile centrate pe pacient și 

prevenție. Trebuie asigurat un cadru 

adecvat pentru promovarea unui mod 

de viață sănătos și proactiv, favorizarea 

activităților sociale și prevenția și 

educația medicală. Abordarea sănătății 

și bunăstării populației trebuie să 

includă și abordarea bolilor psihice și a 

dizabilităților. 

ODD 3 – Sănătate și Bunăstare 

- al Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 are 

în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea 

incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea 

și tratarea abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale, precum și 

atingerea țintelor propuse pentru anul 2030. 

România prezintă unele particularități specifice în context european din punct 

de vedere al sănătății populației. Pe de o parte, la indicatorul privind incidența 

bolilor cardio-vasculare, cancerului sau diabetului, cifrele, deși în creștere, sunt 

comparabile cu cele din țările dezvoltate, pe de altă parte, la indicatorul privind rata 

unor boli infecțioase, tuberculoză sau unele boli cu transmisie sexuală (așa-

numitele boli ale sărăciei, specifice unor grupuri sociale defavorizate) cifrele 

constatate în România se apropie mai mult de cele înregistrate în țările în curs de 

dezvoltare. Presiunea asupra sistemului medical este accentuată și de fenomenul 

de îmbătrânire a populației, ca rezultat al unor tendințe demografice nefavorabile 

 
1 Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bacău în Orizontul de Timp 2009-2021 
2 Sursa  PRAI al Regiunii de Dezvoltare Nord–Est 2016-2025 
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(scăderea natalității și emigrarea unei părți însemnate din populația activă, aflată 

la vârsta reproducerii). 

România este prinsă într-un proces de schimbare majoră la fel ca în cele mai 

multe țări din Europa Centrală, sistemul de sănătate din țară fiind subiect de 

dezbateri aprinse cu privire la direcția reformei în domeniul sănătății, care ar putea 

avea în vedere printre altele: 

✓ mai bună gestionare a finanțelor publice în spitale; 

✓ o mai bună disciplină la nivelul spitalelor; 
✓ stimularea mai bună a spitalelor; 

✓ întărirea mecanismelor de raportare și control; 
✓ introducerea sistemului de coplată a pacientului direct către furnizorul 

de asistență; 
✓ monitorizarea arieratelor în sectorul sănătate. 

 

În completarea acestor obiective, Strategia Națională pentru Dezvoltare 

Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 stabilește direcțiile principale 

de acțiune pentru însușirea și aplicarea principiilor dezvoltării durabile în perioada 

imediat următoare, cea mai importantă fiind ”Modernizarea accelerată a 

sistemelor de educație și formare profesională și de sănătate publică, 

ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile și de impactul 

acestora asupra pieței muncii.” 

Dacă Orizontul 2020 a stabilit ca 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 Românie.”, în perspectiva 

Orizontului 2030 se definește drept obiectiv național ”Alinierea deplină la 

nivelul mediu de performanță, inclusiv sub aspectul finanțării serviciilor de 

sănătate, al celorlalte state membre ale UE.” 

În urma măsurilor legislative administrative și sociale întreprinse în ultimii 

ani, s-au realizat unele progrese în dezvoltarea de spitale, policlinici, laboratoare; 

stabilizarea personalului medical și paramedical, printr-o mai bună remunerare; 

modernizarea serviciilor de ambulanță și a intervențiilor de urgență; extinderea 

rețelei de asistență medicală și socială, cu accent pe segmentele vulnerabile sau 

defavorizate ale populației. 

Continuarea reformei sistemului sanitar este strict necesară în scopul creșterii 

calității vieții și apropierii de indicatorii de sănătate și demografici ai țăriilor 

civilizate, în același timp cu scăderea patologiei specifice țărilor subdezvoltate. 
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2.6.2.1. Analiza situației actuale 

În privința numărului de unități sanitare Regiunea Nord-Est se situează pe 

al doilea loc (dupa București-Ilfov), deținând 14,8% din totalul unităților sanitare 

la nivel național (2018). Numărul total de unități sanitare din Regiunea Nord-Est 

era, în anul 2018, de 9.117 unitati, în creștere cu aproape 11% față de 2012.  

În Regiunea Nord-Est, infrastructura de sănătate are la bază atât unități 

publice, cât și private, care, la nivelul anului 2018, erau distribuite în teritoriu 

conform urmatorului grafic: 

 
Fig.38. Distribuția unităților sanitare pe județe, Regiunea Nord-Est, 2018 

 

În domeniul sănătății, județul Bacău, ca majoritatea județelor țării, nu se 

caracterizează prin indicatori foarte buni. Populația îmbătrânită, mortalitatea 

generală peste media țării, personal medical insuficient, dotarea precară cu 

aparatură medicală modernă și/sau performantă, toate acestea determină nivelul 

actual al indicatorilor stării de sănătate. La nivelul județului, se observă faptul că 

cele mai multe unități sanitare, în anul 2019, sunt din categoria cabinetelor 

stomatologice (389), urmate în ordine de cabinete medicale de familie (274), 

cabinete medicale de specialitate (268), farmacii (184), laboratoare de tehnică 

dentară (93), ș.a.m.d.1 

În ceea ce privește problemele din sectorul de sănătate cu care se confruntă 

orașul Slănic-Moldova sunt problemele specifice tuturor/majorității localităților 

urbane din România, produse în primul rând de subfinanțarea cronică a acestui 

sector de activitate.     

Accesul la serviciile de sănătate, alături de aspecte socio-economice, culturale 

sau de mediu reprezintă elemente ce influențează starea de sănătate a populației. 

 
1 Sursa: Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Calitatea serviciilor sanitare este condiționată de infrastructura specifică, de 

numărul personalului specializat, dar și de nivelul de salarizare din domeniu. 

Accesul la serviciile medicale este inegal ca urmare a diferențelor economice (costul 

tratamentului și al transportului), de așezare geografică (distanța față de unitățile 

medicale) și de calitate a serviciilor sanitare. 

În ceea ce privește indicatorii stării de sănătate în orașul Slănic-

Moldova situația se prezintă astfel:   

Natalitatea 

Natalitatea este frecvența nașterilor de copii vii în cadrul unei populații, 

exprimată prin raportul dintre numărul de nașteri dintr-un an și efectivul populației. 

Natalitatea este elementul dinamic, activ al  bilanțului natural și cunoaște o mai 

mare variabilitate în spațiu și timp, întrucât poate fi mai ușor de controlat și de 

influențat decât mortalitatea. 

 
Fig.39. Nataliatea în Orașul Slănic-Moldova 2015-2019 1 

 

 

UM 2015 2016 2017 2018 2019 

Născuți vii la 1000 

locuitori 
8,65‰ 10,44‰ 10,29‰ 8,56‰ 8,02‰ 

 

Rata brută de natalitate înregistrată în Orașul Slănic-Moldova, în anul 2019, 

are o valoare de 8,02‰ de locuitori, sub valoarea medie a țării (8,5‰ de locuitori). 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Acest indicator înregistrează o evoluție ușor descendentă datorită numărului în 

scădere de născuți vii. 

 

 

Mortalitatea 

Orașul Slănic-Moldova înregistrează per ansamblu o evoluție ascendentă a 

ratei brute de mortalitate în perioada 2015-2019. În anul 2019, rata brută de 

mortalitate la nivelul orașului înregistra o valoare de 12,52‰, într-o ușoară 

scădere față de anul 2018. 

 

Tab. 2.29. Rata de mortalitate la nivelul Orașului Slănic-Moldova 

Indicatori (nr.) 2015 2016 2017 2018 2019 

Decedați – număr 61 59 64 67 64 

Populație stabilă – număr 5.202 5.168 5.149 5.139 5.109 

Rata brută de mortalitate 11,72‰ 11,41‰ 12,42‰ 13,03‰ 12,52‰ 

 

 
Fig.40. Rata mortalității la 1000 de locuitori în Orașul Slănic-Moldova, 2015-2019 1 

 

Aceste creșteri ale indicatorului pot fi explicate prin creșterea ponderii 

persoanelor vârstnice de la an la an, dar și prin scăderea numărului populației, 

datorită fenomenului de migrație. 

Principalele cinci cauze de deces la nivelul orașului Slănic-Moldova se 

suprapun peste cauzele de deces de la nivelul țării și anume: bolile 

cardiovasculare, tumorile, bolile respiratorii, bolile digestive, accidentele.  

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Factorii de risc implicați în producerea acestor patologiii sunt: stilul de viață 

(alimentație necorespunzătoare, fumat, stress, sedentarism), adresabilitatea 

scăzută a populației la serviciile medicale în stadiile incipiente ale bolii, etc. Potrivit 

Comisiei Europene, factorii de risc comportamentali sunt răspândiți și reprezintă o 

amenințare serioasă la adresa sănătății populației. Alimentația deficitară și lipsa 

activității fizice sunt preocupări majore. Deși ratele de obezitate la adulți sunt 

printre cele mai scăzute din UE, nivelurile excesului de greutate și ale obezității în 

rândul copiilor au crescut semnificativ în ultimii ani. Peste 30% dintre bărbați 

fumează (dar procentul la femei este de numai 8%), iar fumatul regulat în rândul 

adolescenților se situează, de asemenea, la un nivel ridicat. Consumul de alcool 

este ridicat, 50% din bărbați consumand episodic alcool în exces în mod regulat. 

 

Mortalitatea infantilă 

Mortalitatea infantilă reprezintă un indicator specific de măsurare și descriere 

a stării de sănătate a copiilor și în același timp este considerat ca unul dintre cei 

mai sensibili indici ai nivelului de trai și stării de sănătate ai unei populații.  

Rata de mortalitate infantilă la nivelul orașului Slănic-Moldova 

înregistrează o scădere de 2,41 procente, între anii 2011 și 2015. Această scădere 

se datorează pe de o parte îmbunătățirii serviciilor de sănătate acordate grupei de 

vârsta 0-1 an și, pe de altă parte, creșterii numărului de născuți vii și a nivelului de 

trai.   

 

 
Fig.41. Rata mortalității infantile la 1000 nou născuți în Orașul Slănic-Moldova, 2015-

2019 1 

 
 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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Tab. 2.30. Rata de mortalitate infantilă la nivelul Orașului Slănic-Moldova 

Indicatori (nr.) 2015 2016 2017 2018 2019 

Decedați sub un an - număr 0 1 0 1 0 

Născuți vii - număr 45 54 53 44 41 

Rata de mortaliatate 

infantilă 

0,00

‰ 

18,51

‰ 

0,00

‰ 

22,72

‰ 

0,00 

‰ 

 

 

Sporul natural 

Din graficul de mai jos se poate observa că la nivelul orașului Slănic-Moldova 

sporul natural a fost, cel puțin în perioada analizată, în continuă scădere.  

De asemenea, diferența dintre natalitate și mortalitate tinde să se mărească, 

această valoare negativă a sporului natural reflectând o scădere naturală a 

populației.  

 
        Fig.42. Rata sporului natural la nivelul Orașului Slănic-Moldova 

 

Tab. 2.31. Rata sporului natural la nivelul Orașului Slănic-Moldova 

Indicatori (nr.) 2015 2016 2017 2018 2019 

Rata brută de mortalitate la 1000 locuitori 11,72‰ 11,41‰ 12,42‰ 13,03‰ 12,52‰ 

Nascuți la 1000 locuitori 8,65‰ 10,44‰ 10,29‰ 8,56‰ 8,02‰ 

Rata spor natural -3,07 -0,97 -2,13 -4,47 -4,50 
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2.6.2.2. Structura și evoluția unităților sanitare 

 

Activitatea în acest domeniu este evidențiată prin următoarele date, aferente 

orașului Slănic-Moldova, puse la dispoziție la nivelul anului 2019 de Institutul 

Național de Statistică: în sectorul public, există un număr de 45 de paturi și 20 

de paturi în sectorul privat, toate locurile aparținând Sanatoriului Balnear Slănic-

Moldova. 

În ceea ce privește personalul 

medical, în sectorul public există 1 medic, în 

cel privat 5 medici și 3 sunt medici de familie. 

De asemenea, în sectorul public sunt 

înregistrați 16 angajați ca personal mediu 

sanitar, iar în sectorul privat 1 farmacist, 2 

stomatologi și 7 salariați personal mediu 

sanitar. 

Sistemul medical din orașul Slănic-

Moldova cuprinde atât infrastructură de 

sănătate publică, cât și privată. Astfel, în 

Orașul Slănic-Moldova serviciile medicale 

sunt asigurate de:  

❖ Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova; 

❖ Cabinet Medic de familie ”Rape Dorel” 

❖ Cabinet Medic de familie ”Turcan Valentina”  

❖ Cabinet medical școlar 

❖ Farmacie. 

 

Starea de sănătate a populației este determinată pe de o parte de accesul la 

sănătate, dat de factorii genetici, de mediu, de dezvoltare economică sau socio-

culturali, iar pe de altă parte de accesul la serviciile de sănătate, care depinde 

aproape în totalitate de infrastructura sanitară.  

Situația completă a unităților sanitare din orașul Slănic-Moldova este 

prezentată în tabelul de mai jos: 
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Tab. 2.32. Structura unităților sanitare proprietate publică din Orașul Slănic-Moldova 1 

Categorii de 

unități sanitare 

Forme de 

proprietate 
2015 2016 2017 2018 2019 

Sanatorii 

balneare 

Proprietate 

publică 
1 1 - - - 

Cabinete 

medicale școlare 

Proprietate 

publică 
1 1 1 1 1 

 

După cum se observă, în ultimii 5 ani nu s-a schimbat nimic în structura 

sanitară, numărul de unități sanitare proprietate publică rămânând constant. 

Evoluția infrastructurii private de sănătate pe aceeași perioadă este 

evidențiată în tabelul următor: 

 

Tab. 2.33. Structura unităților sanitare proprietate privată din Orașul Slănic-Moldova 2 

Categorii de 

unități sanitare 

Forme de 

proprietate 
2015 2016 2017 2018 2019 

Sanatorii 

balneare 

Proprietate 

privată 
- 1 1 1 1 

Cabinete 

medicale de 

familie 

Proprietate 

privată 
2 2 2 2 2 

Farmacii 
Proprietate 

privată 
1 1 1 1 1 

 

Se observă că majoritatea unităților sanitare din Orașul Slănic-Moldova sunt 

în proprietate privată și se află într-o dezvoltare continuă, reprezentative fiind 

sanatoriul balnear, cabinetele medicale de familie și farmaciile. 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 



  

 

 

184 

 
Fig.43. Unități sanitare Orașul Slănic-Moldova, 20191 

 

După cum se observă și din graficul de mai sus, reprezentând cumulat 

unitățile sanitare publice și private pentru anul 2019, serviciile medicale private au 

o pondere mult mai mare decât cele publice în ceea ce privește: sanatoriul balnear, 

cabinetele medicale de familie și farmaciile. 

În schimb, în proprietate exclusiv publică se află doar un cabinet medical 

școlar. 

Disparitățile în accesul la serviciile sanitare apar din cauza diferențelor etnice, 

economice (coplăți, costurile tratamentelor și transportului, timpii de așteptare, 

etc.), de așezare geografică (distanța față de unitățile medicale) și de calitatea 

inegală a serviciilor de același tip. 

De asemenea, nivelul scăzut al calității serviciilor medicale este determinat 

de calitatea precară a infrastructurii specifice, de numărul redus al personalului 

medical specializat, dar și de nivelul de salarizare, în continuare foarte redus în 

acest domeniu. 

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.  

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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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 2019.  

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, la rândul lui în subordinea 

Ministerului Sănătății. 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: 1 

 Pneumoterapie: ultrasonoaerosoli şi inhalaţii cu ape minerale prelevate 

zilnic din regiunea Izvoarelor Staţiunii Slănic-Moldova; 

 Magnetoterapie: magnetodiaflux; 

 Electroterapie: ultrasunete, unde scurte, ionizări, curenţi diadinamici, 

faradici, exponenţiali, interferenţiali, TENS, STOCH, trabert, stimulare 

rusească; 

 Masoterapie: masaj regional/segmentar cu unguent terapeutic; 

 Fototerapie: UV, solux; 

 Termoterapie: aplicaţii parafină; 

 Hidroterapie: băi cu bule, băi galvanice 4 celulare. 

 Servicii de explorări funcționale: EKG, spirometrie, ecografie. 

 
1 Sursa: Site I.N.R.M.F.B. - http://www.inrmfb.ro/sectia-sanatoriala-slanic-moldova 
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Eficienţa tratamentului balnear oferit de sanatoriu este susţinută şi de 

asocierea cu tratamente prescrise de medicii curanţi bazate pe: 

▪ Aeroterapie – aerul bogat în aerosoli şi ioni negativi de care se bucură 

staţiunea Slănic-Moldova, situată pe versantul estic al Carpaţilor Orientali 

(masivul Nemira) la înălţimea de 530 m, pe valea Pârâului Slănic; 

▪ Crenetoterapie – cură cu apele minerale din Slănic-Moldova (20 de izvoare 

şi sonde de mică adâncime), cloruro-bicarbonatate, sodice, carbogazoase, 

uşor sulfuroase, atermale, de diverse compoziţii şi concentraţii cu o 

mineralizare totală între 0,5-17gr/l; 

▪ Mofetoterapie – la mofetele din Slănic-Moldova – emisii de gaz terapeutic, 

cu concentraţii de CO2 mai mari de 70% de utilizat în afecţiuni vasculare; 

▪ Speleoterapie – în Salina Tg-Ocna, situată la 18 km distanţă de Slănic-

Moldova.1 

 

2.6.2.3. Structura și evoluția personalului medical 

Datele privind personalul medical creează o imagine a resurselor umane 

disponibile să ofere asistență medicală pentru populație. 

Evoluția personalului medical din orașul Slănic-Moldova este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Tab. 2.34. Personalul medical pe categorii din Orașul Slănic-Moldova 2 

 

Indicatori (nr.) 
201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

Medici – proprietate publică – persoane total 2 1 1 1 1 

Medici – proprietate privată– persoane total 2 4 4 4 5 

Medici de familie – proprietate privată – persoane 2 2 3 3 2 

Farmaciști – proprietate privată  - persoane 1 1 1 1 1 

Personal mediu sanitar – proprietate publică 

persoane 

10 11 13 12 16 

Personal mediu sanitar – proprietate privată 

persoane 

3 6 7 6 7 

 

 
1 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/sanatoriul-balnear-slanic-moldova/ 
2 Sursă: Date INSEE 
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Pentru evidențierea evoluției personalului medical pe cele două tipuri de 

proprietate a infrastructurii (public/privat), datele din tabel au fost transpuse în 

graficele următoare 1: 

 

 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică / Primăria Slănic Moldova 
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După cum se observă, există un număr mai mare al personalului medical în 

sectorul privat în ceea ce privește medicii, medicii de familie, farmaciștii și 

personalul sanitar mediu, acest fapt datorându-se faptului ca majoritatea unităților 

sanitare sunt în proprietate privată. Pentru o parte dintre indicatori se constată o 

creștere a personalului care activează în domeniu în perioada 2015 - 2019.  

Pe de altă parte, pentru categoriile de personal medical din sistemul de stat 

- medici și personal sanitar mediu – cel din urmă a cunoscut o evoluție ascendentă 

în perioada analizată, comparativ cu numărul medicilor care a scăzut și a stagnat 

la aceeași valoare în aceeași perioadă.  

Una din principalele probleme cu care s-a confruntat comunitatea locală din 

orașul Slănic-Moldova până în anul 2020 a fost lipsa unei unități de primiri urgențe 

pe teritoriul localității, cetățenii fiind transportați în caz de nevoie la unități sanitare 

din orașele învecinate. Așadar, se impunea înființarea unui centru medical de 
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permanență, care să includă o cameră de gardă și o ambulanță locală, pentru 

urgențe, fapt care s-a și întâmplat în vara anului 2020 când a fost pusă piatra 

de temelie a Centrului de Permanență cu activitate medicală permanentă 

la nivel de doctori (24h din 24) din stațiunea balneoclimatică Slănic-

Moldova. 

Investiția este realizată de Prof. Univ. Dr. Cotîrleț Adrian Valentin, manager 

al Spitalului din Moinești și prevede un ambulatoriu de specialitate cu patru 

cabinete: medicină internă, reumatologie, nefrologie, balneofizioterapie și 

recuperare medicală, alături de un Centru de cercetare în Balneologie și 

Recuperare medicală, în care urmează să se alăture ca parteneri: SMU Moinești, 

Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Universitatea Vasile Alecsandri Bacău și 

Universitatea de Medicină și Farmacie Iași. 

Componenta medicală este parte a noului Complex Panoramic ce urmează a 

fi dat spre folosință, care va cuprinde un număr de 37 de camere, un amfiteatru cu 

o capacitate de 100 de locuri, restaurant de tip “steak house” cu o bucătărie open 

space și posibilitatea de a-ți alege mâncarea dorită și de a vizualiza modalitatea de 

pregătire a acesteia, spații de joacă atât outdoor cât și indoor, o cameră destinată 

exclusiv persoanelor cu handicap cu acces direct din parcare și multe alte facilități. 

 

Sistemul de sănătate din Orașul Slănic-Moldova, ca peste tot în România 

(cu excepția centrelor universitare), se confruntă cu o penurie de resurse umane, 

în special de medici, deficitul la nivel de țară fiind unul dintre cele mai scăzute din 

Europa. Această criză a resurselor umane reprezintă o problemă stringentă a 

sistemului de sănătate cu repercusiuni importante atât pe termen scurt (scăderea 

accesibilității la servicii de sănătate), cât și pe termen mediu și lung (înrăutățirea 

stării de sănătate a populației prin absența serviciilor medicale necesare). Atât 

decidenții din sănătate, cât și autoritățile publice locale, trebuie să se implice în 

rezolvarea acestei situații delicate cu care se confruntă sistemul de sănătate. 

 

În anul 2018, Guvernul a abordat acest aspect in cadrul unei ordonanțe de 

urgență, acordând majorări salariale substanțiale și rapide, care au determinat 

cresterea cu peste 100 % a remunerațiilor medicilor rezidenți din spitalele publice. 

Această masură a fost o reacție la proteste și se speră că îmbunătățirea salariilor 

va contribui la păstrarea personalului medical și la reducerea emigrației acestuia. 
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  Sistemul de asistență socială 

Asistența socială poate fi definită ca un asamblu de instituții, programe, 

măsuri, activități profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, 

grupurilor, comunităților cu probleme 

speciale, aflate temporar în dificultate, care 

din cauza unor motive de natura economică, 

socio-culturală, biologică sau psihologică nu 

au posibilitatea de a realiza prin mijloace și 

eforturi proprii un mod normal, decent de 

viață. 

Componentă a sistemului național de 

protecție socială, asistența socială cuprinde serviciile sociale și prestațiile sociale 

acordate în vederea dezvoltării capacitaților individuale sau colective pentru 

asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de 

coeziune și incluziune socială. 

Unul dintre cele mai importante concepte în cadrul asistenței sociale este 

incluziunea socială, ce este compusă, în viziunea Uniunii Europene, din construirea 

unei piețe a muncii inclusive, asigurarea unei locuințe decente pentru toți indivizii, 

eliminarea discriminărilor indivizilor cu dizabilități, a imigranților sau a minorităților 

etnice.  

Nevoia socială individuală sau de grup este contracarată de asistența  socială  

prin  prestația  socială, în bani sau în natură, ce cuprinde alocațiile familiale, 

ajutoarele sociale și speciale către familii  sau persoane, în funcție de nevoile și 

veniturile acestora. Categoriile de persoane care constituie în mod special obiectul 

intervenției activităților de asistență socială sunt următoarele: 

 

▒ familii sărace: familii fără venituri sau cu venituri mici în care unul dintre 

părinți este șomer, familii monoparentale, familii cu mulți copii al căror 

necesar depășește veniturile părinților; 

▒ copii care trăiesc în mediu familial și social advers, abandonați și 

instituționalizați; 

▒ minori delincvenți, tineri neintegrați; 

▒ persoane dependente de droguri și/sau alcool; 

▒ persoane abuzate fizic si sexual; 

▒ persoane cu handicap fizic si/sau psihic; 

▒ persoane cu boli cronice și degenerative fără susținători legali; 

▒ persoane în vârstă aflate în incapacitate de autoservire; 

▒ persoane care au suferit în urma calamităților naturale, sociale; 
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▒ persoane care au suferit discriminări (sociale, fizice, economice, psihologice) 

- grupări minoritare cu mai puține drepturi față de populația majoritară. 

 

În același context, și în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 

a României 2030 se stipulează câteva obiective de atins, respectiv: reducerea 

numărului de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea participării pe 

piața muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de protecție și 

asistență socială. 

De asemenea, unul dintre cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale 

Agendei 2030 - FĂRĂ SĂRĂCIE - prevede „eradicarea sărăciei în toate formele 

sale și în orice context”.  

România înregistrează o pondere ridicată a persoanelor care suferă de 

deprivare materială severă, raportată la media UE. Conform datelor INS din 2018 

procentul de persoane care suferă de deprivare materială severă era de 23,8%. 

Țintele care se doresc a fi atinse la orizontului anului 2030 sunt: 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care 

trăiesc în sărăcie relativă; 

 Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de 

intervenție de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a 

pierderilor în caz de calamități naturale, accidente industriale  

sau evenimente climatice extreme. 

Responsabilitatea dezvoltării și administrării serviciilor sociale revine 

autorităților administrației publice locale. Serviciile sociale specializate sunt 

dezvoltate și finanțate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, iar Serviciul Public de Asistență Socială local are responsabilitatea 

administrării și gestionării serviciilor sociale primare.  

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Sănătății și ONG-

urile din domeniu își propun dezvoltarea unei strategii comune la nivel teritorial, 

pentru furnizarea de servicii socio-medicale integrate. Și orașul Slănic-Moldova 

trebuie să se adapteze la noile politici în domeniu și să încerce din timp să se 

pregătească pentru a beneficia cu prioritate de programele finanțate din fonduri 

guvernamentale și europene care vor fi disponibile în perioada următoare.  

Serviciul Public de Asistență Socială a orașului Slănic-Moldova este 

structură specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială 

și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului 

Local al orașului Slănic-Moldova, conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea 
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regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal. 

Misiunea Serviciului Public de Asistență Socială a orașului Slănic-

Moldova, în anul 2019, a fost de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul: 

❖ protecției copilului; 

❖ protecției familiei; 

❖ protecției persoanelor vârstnice; 

❖ protecției persoanelor cu dizabilități; 

❖ protecției persoanelor, grupurilor sau comunităților aflate în 

nevoie socială. 

Serviciul Public de Asistență Socială a Orașului Slănic-Moldova este acreditat 

ca furnizor de servicii sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice. Potrivit Raportului de Activitate al Serviciului de Asistență 

Socială a Orașului Slănic-Moldova1, în anul 2019, activitatea acestuia a fost 

structurată astfel: 

✓ Efectuarea anchetelor sociale reevaluare dosare persoane cu handicap 

gr.I, gr.II, gr. III: 

 145 anchete evaluare și revaluare dosare handicap gr. I, II si III; 

 Documentație rovinietă: 6 dosare; 

 Legitimații parcare: 2 bucăți; 

 Întocmire documentație angajare asistenți personali: 15 dosare; 

 Întocmire documentație indemnizație însoțitor: 21 dosare; 

 Monitorizare activitate asistenți personali: 22 persoane. 

✓ Alocațiile pentru susținerea familiei: 

 Monitorizare lunară un număr de 36 dosare aflate în plată; 

 Dosare noi acordate: 42 dosare; 

 Susținerea familiei în vederea creșterii copilului: 33 dosare 

✓ În prezent există doar un număr de 6 asistați sociali, față de 85 câți erau 

în anul 2016. Aceasta măsură s-a impus printr-o mai bună monitorizare a 

condițiilor de acordare a ajutoarelor sociale. 

✓ Oferirea unui ajutor cu ocazia Sărbătorilor de Paști și de Craciun celor 

aflați în nevoie: persoane cu handicap și pensionari cu pensii mici. 

✓ A fost acordată susținerea pentru serviciile sociale din centrele ”After 

School” Cireșoaia. 

✓ Organizarea evenimentului de premiere a familiilor ce au împlinit 50 de ani 

de căsătorie. 

✓ Oferirea de cadouri educative viitoarelor mame. 

 
1 Sursa: Raport de activitate al Primarului orașului Slănic Moldova pentru anul 2019 
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✓ Sărbătorirea vârstnicilor din Slănic-Moldova cu ocazia Zilei Internaționale 

a Vârstnicilor. 

✓ De Ziua Sănătății a fost organizat un eveniment prin care o caravană de 

medici de la Spitalul Municipal Moinești a oferit consultații gratuite locuitorilor 

de pe Valea Slănicului pe 5 specializări diferite. 

✓ Pentru prima dată în ultimii 30 de azi, s-a reușit acordarea unor sume 

pentru susținerea Bisericilor ortodoxe și catolice din Slănic, Cireșoaia și  

Cerdac. 

Dintre furnizorii privați de servicii sociale din județul Bacău 

menționăm:  

❖ Asociația ”Victorine le dieu” (centru rezidențial pentru copii Slănic-Moldova, 

centru rezidențial pentru tineri și centru maternal Onești); 

❖ Asociația ”Another Chance” Podu Turcului (centru rezidențial pentru copii și 

copii cu dizabilități – CTF);  

❖ Asociația ”Lumina” (centru de zi și de îngrijire la domiciliu pentru copii și tineri 

cu boli incurabile „Hospice Casa Albert” Mărgineni, centru rezidențial pentru 

adulții cu nevoi special Comănești); 

❖ Asociația ”Casa de Copii Sf. Maria” (centre rezidențial pentru copii Mărgineni 

și Bacău); 

❖ Asociația ”Copii în sânul familiei” (Centru rezidențial pentru copii Oituz), 

Asociația de Asistență și Educație (Centru rezidențial pentru copii Oituz), 

Asociația ”Sf. Voivevod Șt. Cel Mare” (centru de îngrijire și asistență socio-

medicală și centru de îngrijire la domiciliu Oituz);  

❖ Asociația ”Sf. Față a Domnului” (cămin pentru vârstnici Măgura);  

❖ Asociația ”Arca Postel” (casă de tip familial pentru copii Săucești); 

❖ Asociația „Speranța Vieții” (centru de zi pentru copii Săucești);  

❖ Asociația ”Maica Anna Maria Adorni” Târgu Ocna (centru rezidențial pentru 

copii); 

❖ Fundația ”You are Not Alone” Nicolae Bălcescu (centru de zi pentru copii aflați 

în dificultate); 

❖ Fundația ”Sf. Ioan Calabria” Răcăciuni (centru de zi pentru copii și centru de 

informare și consiliere); 

❖ Asociația ”Sf. Voievozi” Moinești (cămin pentru vârstnici), Asociația ”Casa 

Bunicilor Nardis” (centru de zi pentru vârstnici); 

❖ Fundația ”Palaghia” Comănești (centru de zi și de îngrijire la domiciliu pentru 

vârstnici), Asociația ”Robert Cole” Comănești (centru de zi pentru copii cu 

nevoi speciale);  

❖ Asociația Creștină de Caritate și Ajutor ”Ovidenia 2015„ (centru de zi pentru 

copii Buhuși, centru de informare și consiliere Bacău), Societatea Națională 
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de Cruce Roșie – Filiala Bacău (centru de îngrijire la domiciliu persoane 

vârstnice, centru de informare și consiliere), Fundația ”Sf. Ioan Bosco” 

(centru de zi pentru copii Bacău), Organizația pentru copii și adulți cu nevoi 

special ”Trebuie” (centru de zi Bacău), Fundația pentru Educare, Dezvoltare 

și Sprijin Comunitar ”Ctin Brâncoveanu” (centru de zi și de îngrijire la 

domiciliu pentru vârstnici Bacău), Fundația „Paulus Mission„ Bacău (centru de 

zi pentru copii), Fundația de Sprijin Comunitar (centru de zi și de îngrijiri la 

domiciliu pentru vârstnici Bacău, centru de primire în regim de urgență copii 

străzii Bacău, Handicap Neuromotor (centru de zi pentru recuperare 

neuromotorie Bacău) etc.1 

Și 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 remarcă ”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 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. Punctul 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. 

Activitățile dedicate copiilor au scopul de a dezvolta deprinderile 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 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. 

 

 
1 Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021 
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  Zone urbane marginalizate - Comunități 

dezavantajate 

Unul dintre cei mai importanți indicatori care reflectă nivelul de trai este rata 

deprivării materiale severe, care reprezintă ponderea în total populație a 

persoanelor în stare de deprivare materială severă, adică a persoanelor în vârstă 

de 18 ani și peste care, datorită lipsei resurselor financiare, nu își pot permite cel 

puțin patru dintre următoarele situații:  

▪ achitarea la timp, fără restanțe, a unor utilități si a altor obligații curente; 

▪ plata unei vacante de o săptămână pe an, departe de casă;  

▪ consumul de carne, pui, peste (sau alt echivalent de proteina) cel puțin o 

data la două zile;  

▪ posibilitatea de a face față, cu resursele proprii, unor cheltuieli 

neprevăzute (echivalente cu 1/12 din valoarea pragului național de 

sărăcie) 

▪ deținerea unui telefon fix sau mobil;  

▪ deținerea unui televizor color;  

▪ deținerea unei mașini de spălat;  

▪ deținerea unui autoturism personal;  

▪ asigurarea plații unei încălziri adecvate a locuinței.  

 

Cu o valoare de 17,9% a ratei deprivării materiale severe, în anul 2019, 

Regiunea Nord - Est se află pe locul III - după Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea 

Sud-Est - între Regiunile de Dezvoltare ale ţării, cu 3,4 puncte procentuale peste 

media naţională. 

 

Tab. 2.35. Rata deprivării materiale severe în anul 2019 

Nr. 

crt. 

Macroregiuni și regiuni de 

dezvoltare 

Rata deprivării materiale 

severe (%) 

1. ROMÂNIA 14,5 

2. Regiunea NORD-VEST 9 

3. Regiunea CENTRU 9,2 

4. Regiunea NORD-EST 17,9 

5. Regiunea SUD-EST 20,7 

6. Regiunea SUD-MUNTENIA 21,7 

7. Regiunea BUCURESTI - ILFOV 11,2 

8. Regiunea SUD-VEST OLTENIA 14,9 

9. Regiunea VEST 7,4 

 

Evoluția indicatorului în perioada 2010-2019 este fluctuantă, pe ansamblul 

înregistrându-se o scădere de la 38,4% în anul 2010 la 20,7% în 2019.  
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         Fig.44. Evoluția ratei deprivării materiale severe în Regiunea Nord-Est în perioada 

2010-2019 1 

 

Un alt indicator relevant pentru nivelul de trai este rata riscului de sărăcie 

sau excluziune socială (AROPE).  

AROPE este un indicator compozit adoptat la nivelul Uniunii Europene în 

cadrul Programului Europa 2020, de promovare a incluziunii sociale și reducere a 

sărăciei, reprezentând ponderea în total populație a persoanelor aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială. Persoanele care fac obiectul indicatorului AROPE 

sunt cele aflate în cel puțin una din următoarele situații:  

▪ au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie;  

▪ sunt în stare de deprivare materială severă;  

▪ trăiesc într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii.  

 

La acest indicator Regiunea Nord–Est se situează pe locul I între 

regiunile României, cu o valoare de 47,1% în anul 2019, valoare cu peste 15,9 

puncte procentuale faţă de media naţională.  

 

Tab. 2.36. Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială în anul 2019 

Nr. 

crt. 

Macroregiuni și regiuni de 

dezvoltare 

Rata riscului de sărăcie sau 

excluziune socială (%) 

1. ROMÂNIA 31,2 

2. Regiunea NORD-VEST 19,3 

3. Regiunea CENTRU 24,4 

4. Regiunea NORD-EST 47,1 

5. Regiunea SUD-EST 40,1 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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6. Regiunea SUD-MUNTENIA 36,5 

7. Regiunea BUCURESTI - ILFOV 14 

8. Regiunea SUD-VEST OLTENIA 38,9 

9. Regiunea VEST 21,9 

 

Instrumentul de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru 

perioada de programare 2014-2020 a fost Dezvoltarea Locală plasată sub 

Responsabilitatea Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a 

excluziunii sociale, de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în 

dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor 

strategii integrate de dezvoltare locală. DLRC se adresează unor teritorii 

subregionale specifice, fiind gestionată de comunitate prin intermediul Grupurilor 

de Acțiune Locală (GAL), formate din reprezentanți ai sectorului public și privat, 

precum și ai comunităților, atât a celor marginalizate, cât și a celor nemarginalizate 

ce promovează interesele socio-economice locale.  

În perioada de programare 2014-2020, la nivel urban, prin DLRC se 

propune o abordare integrată în soluționarea problemelor cu care se confruntă 

comunitățile marginalizate, printr-o abordare multisectorială, realizată prin 

corelarea și asigurarea complementarității între investițiile în infrastructură de tip 

FEDR și măsurile soft, de tip FSE. Aplicarea DLRC în zonele urbane are ca obiective 

scoaterea din sărăcie/reducerea sărăciei și integrarea socială prin stimularea 

asocierii „de jos în sus” a actorilor dintr-un teritoriu care elaborează și aplică 

strategii integrate și multisectoriale de dezvoltare locală.  

Proiectul de politică de coeziune 2021-2027 indică faptul că 

instrumentul DLRC ar trebui:  

 să se concentreze pe zonele subregionale;  
 să fie condus de grupuri de acțiune locală (GAL) formate din 

reprezentanți ai sectorului public și privat, fără ca vreunul dintre grupuri 

să controleze procesul decizional;  
 să aibă la bază o strategie integrată;  

 să promoveze abordări inovatoare și de cooperare cu și între actorii 
teritoriali.  

 

Proiectul de politică de coeziune oferă, de asemenea, mai multe detalii cu 

privire la responsabilitățile AM privind acordurile DLRC, precum și cu privire la 

sarcinile minime pe care ar trebui să și le asume Grupurile de Acțiune Locală 1. 

Până în anul 2020, Slănic-Moldova nu a făcut parte din nici un GAL, pentru 

ca în prezent să ființeze în cadrul GAL Valea Trotușului. 

 
1 Sursa Romania-Catching-Up-Regions- Cerințe strategice pentru modele organizatorice 

 



  

 

 

198 

În ceea ce privește situația la nivel de județ, conform estimărilor Băncii 

Mondiale - care a realizat o hartă a sărăciei la nivel național, pe baza datelor de la 

recensământul din 2011 și a datelor EU-SILC colectate de INS în anul 2012 - 

județul Bacău are o rată a riscului de sărăcie medie în context național, 

respectiv redusă în context regional, fiind inferioară celei înregistrate de 

celelalte 5 județe din regiunea Nord-Est (care rămâne cea mai săracă regiune din 

țară). Totodată, studiul indică faptul că aproximativ 25% din populația județului 

trăiește cu mai puțin de 60% din venitul național mediu echivalat după transferuri 

sociale. Totuși dacă datele sunt privite în termeni absoluți, respectiv prin prisma 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie, județul Bacău se poziționează în 

rândul primelor 10 județe din țară, alături de Dolj, Galați, Vaslui, Iași, Suceava, 

Botoșani sau Constanța. 

Conform studiului „Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților 

urbane marginalizate – Atlasul zonelor urbane marginalizate din 

România”, există trei criterii principale pentru definirea și analiza diferitelor tipuri 

de zone marginalizate, și anume: capitalul uman (educație, starea de sănătate, 

mărimea și compoziția gospodăriei), ocuparea și condițiile de locuire.  

Din acest punct de vedere, studiul efectuat de Banca Mondială indică 

următoarele concluzii relevante pentru județul Bacău:  

 majoritatea satelor din partea de est a jud. Bacău sunt comunități rurale 

marginalizate cu o pondere redusă a populației de etnie romă;  

 în zona de sud a județului există un număr relativ mare de comunități rurale 

marginalizate cu o pondere ridicată a populației de etnie romă;  

 comunitățile rurale marginalizate cu populația cea mai numeroasă sunt 

Temelia, Rădeana, Dragomir, Poiana Negustorului, Colonești, Băcioiu și 

Scărișoara, Coțofănești, Bâlca și Tămășoaia, Sohodor, Mălosu, Oituz, Scurta, 

etc.; 

 37% din populația urbană a jud. Bacău trăiește în zone dezavantajate mai 

ales din perspectiva capitalului uman și a ocupării, iar 3,4% în zone 

marginalizate (penultimul loc la nivel regional, o pondere mai redusă fiind 

înregistrată doar în Iași);  

 peste 75% din populația stabilă a orașelor Dărmănești și Slănic-Moldova, 

respectiv peste 50% din cea a municipiului Moinești și a orașelor Buhuși, 

Comănești și Târgu Ocna trăiește în zone dezavantajate, în timp ce în 

cazul municipiilor Bacău și Onești această pondere este de circa 25%;  

 zonele urbane dezavantajate din perspectiva locuirii sunt localizate mai 

ales în Slănic-Moldova și Bacău, cele cu probleme de ocupare în Moinești, 

Dărmănești, Buhuși și Târgu Ocna, iar cele cu deficiențe legate de 

capitalul uman în Dărmănești, Slănic-Moldova, Comănești și Târgu Ocna;  
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 cea mai mare pondere a populației urbane marginalizate se 

înregistrează în orașele Buhuși (10,8%), Moinești (9,4%), Comănești (7,5%) 

și Slănic-Moldova (6,7%);  

 autoritățile locale din județ au identificat zone urbane de tip ghetou cu blocuri 

în municipiul Bacău, Moinești, Onești, Buhuși și Comănești; zone de tip 

mahala cu adăposturi improvizate în Moinești; zone de tip mahala cu case în 

Comănești și Dărmănești; zone de tip ghetou în foste colonii de muncitori în 

Comănești.1 

 

În ceea ce privește Orașul Slănic-Moldova, potrivit Atlasului zonelor urbane 

marginalizate din România, situația se prezintă astfel: 

 21,80% din populație trăiește în zone nedezavantajate; 

 27,89% din populație trăiește în zone dezavantajate pe locuire; 

 9,34% din populație trăiește în zone dezavantajate pe ocupare;  

 32,04% din populație trăiește în zone dezavantajate pe capital uman;  

 6,67% din populație trăiește în zone marginalizate; 

 2,26% din populație trăiește în zone cu instituții sau sub 50 de 

locuitori. 

 

Principalele nevoi identificate pentru locuitorii zonelor urbane 

marginalizate, sunt următoarele: 

➢ familii sărace monoparentale și/sau care trec prin fenomenul de separare 

între adulți (divorț), violență domestică, avorturi și abandon de copii 

(temporar sau definitiv); 

➢ persoane cu dizabilități care nu sunt/ nu se pot integra în viața socială a 

comunității; 

➢ persoane vârstnice care sunt neîntreținute/abandonate de propria familie și 

care nu participă la o viață socială; 

➢ tineri din categoria grupurilor vulnerabile care nu au posibilitatea să-și 

dezvolte aptitudinile peste nivelul mediu de afirmare. 

  

 
1 Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021 
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2.7. Potențialul patrimonial, turistic și cultural 
 

  Potențialul turistic al cadrului natural 

„Dezvoltarea durabilă ca obiectiv strategic fundamental presupune 

încetățenirea unor practici și instrumente libere și diverse de acces la educație și 

cunoaștere, la tezaurul cultural al propriei națiuni și al umanității în ansamblu, la 

toate resursele care pot dezvolta creativitatea și spiritul novator. Este vorba de 

asigurarea șansei pentru toți indivizii de a deveni producători de cultură, depășind 

astfel statutul de simpli consumatori de divertisment. În esență, principiile 

dezvoltării durabile se aplică în egală măsură patrimoniului cultural ca și capitalului 

natural, fiind vorba de resurse moștenite de care trebuie să beneficieze și 

generațiile următoare. Întrucât avem de-a face cu resurse neregenerabile, 

eventuala lor irosire, din ignoranță sau neglijență, devine astfel irecuperabilă și 

ireversibilă” 1. 

Strategiile naționale și regionale de dezvoltare ale teritoriului au identificat 

dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare, pe baza potențialului turistic 

existent în toate regiunile. Acest potențial justifică sprijinirea dezvoltării economice 

prin turism, materializat în dezvoltarea infrastructurii zonelor turistice, valorificarea 

patrimoniului natural, istoric și cultural precum și includerea acestora în circuitul 

turistic și promovarea lor în scopul atragerii turiștilor. 

Turismul a dobândit un rol tot mai evident în asigurarea unei creșteri 

economice sustenabile, pe fondul creșterii veniturilor obținute de populație, a 

duratei de timp dedicate activităților recreative, o accesibilitate crescută la 

sistemele de transport și comunicații. Ca și activitate, turismul reprezintă o 

alternativă viabilă pentru stimularea dezvoltării în zonele rurale și cele sărace, a 

căror economie se baza exclusiv pe activități agricole sau exploatarea resurselor 

naturale, furnizând avantaje ambivalente, reprezentate de creșterea locurilor de 

muncă și a veniturilor, concomitent cu promovarea tradițiilor și patrimoniului 

cultural. 

Principalele provocari specifice turismului includ, în principal: 

 conservarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale și culturale; 

 reducerea la minimum a utilizării resurselor și a poluării în cadrul 

destinațiilor turistice, inclusiv producerea de deșeuri; 

 gestionarea schimbării în interesul bunăstării comunității; 

 reducerea caracterului sezonier al cererii; 

 impactul asupra mediului; 

 
1 Sursa: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 
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 crearea unui turism accesibil tuturor, fără discriminare; 

 îmbunătățirea calității locurilor de muncă din domeniul turismului.  

O caracteristică importantă a turismului românesc o reprezintă faptul că 

zonele mai slab dezvoltate din punct de vedere economic concentrează cele mai 

importante obiective și atracții turistice. Aceste areale pot fi revitalizate prin 

valorificarea potențialului lor turistic, contribuind totodată la promovarea unei 

dezvoltări socio‐economice sustenabile în regiunile vizate. Atât la nivel național cât 

și la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se constată o scădere de aproximativ 5-

6% a turismului și a celorlalte activități din cadrul aceleiași grupe de categorii CAEN, 

în ponderea PIB-ului regional.  

Potenţialul turistic natural cuprinde ansamblul condiţiilor pe care le oferă 

cadrul natural, prin componentele sale - relief, climă, hidrografie, vegetaţie, faună, 

monumente naturale, rezervaţii - pentru petrecerea vacanţei şi respectiv atragerea 

unor fluxuri turistice. Fiecare dintre componentele menţionate îşi exercită influenţa 

asupra activităţii turistice printr-o serie de aspecte specifice, determinând, la rândul 

lor, forme particulare de manifestare a turismului. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, patrimoniul turistic natural este foarte bine 

reprezentat, cuprinzând elemente variate, de valoare locală, națională și 

comunitară. 
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Fig.45. Patrimoniul turistic natural al Regiunii Nord-Est1 

 

Valorile de patrimoniu natural oferă o oportunitate de dezvoltare socio-

economică a aşezărilor umane prin valorificarea potenţialului turistic pe care îl 

constituie. 

Importanța acestora a condus la necesitatea protejării unor zone ca teritorii 

valoroase din punctul de vedere al importanţei şi complexităţii valorilor naturale şi 

culturale cuprinse, teritorii care asigură prestigiul şi identitatea unităţii 

administrative căreia îi aparţin, indiferent de nivelul de referinţă (regional, judeţean 

sau local). 

 

 

 Patrimoniul natural protejat 

Valorile de patrimoniu natural și cultural oferă o oportunitate de dezvoltare 

socio-economică a așezărilor umane prin valorificarea potențialului turistic pe care 

îl constituie. Importanța acestora ca rezervă și alternativă de dezvoltare a 

determinat conștientizarea necesității unei amenajări responsabile a teritoriului 

care să aibă în vedere reabilitarea, conservarea, protejarea și punerea în valoare 

corespunzătoare a patrimoniului natural și cultural. 

În acest sens, a apărut necesitatea protejării unor zone ca teritorii valoroase 

din punctul de vedere al importanței și complexității valorilor naturale și culturale 

cuprinse, teritorii care asigură prestigiul și identitatea unității administrative căreia 

îi aparțin, indiferent de nivelul de referință (regional, județean sau local).  

Ariile protejate reprezintă cea mai viabilă strategie de conservare și 

utilizare durabilă a valorilor de patrimoniu natural. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, ariile naturale protejate de interes național 

sunt reprezentate de 120 rezervații naturale, 20 monumente ale naturii, 

precum și parcuri naționale și naturale. 

Astfel, dintre cele 18 parcuri naționale ale României, trei se află în 

Regiunea Nord-Est: Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile 

Bicazului – Hășmaș și Parcul Național Munții Călimani. Dintre cele 13 parcuri 

naturale, pe teritoriul Regiunii Nord-Est se află Parcul Natural Vânători Neamț. 

Conform informațiilor din Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2021-2027 (versiunea draft octombrie 2020), în regiunea Nord-Est figurează 243 

arii naturale protejate, din care 116 Natura 2000 (36 tip Situri de Protecție 

Acvafaunistică - SPA și 80 tip Situri de Importanță Comunitară - SCI), 

 
1 Sursă: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 (versiunea draft – octombrie 2020) 
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acestea ocupând o suprafață de aproximativ 297 mii ha – 8% din suprafața 

regională (tip SPA), respectiv 265 mii ha – 7% din suprafața regională (tip SCI).  

 

În ceea ce privește suprafețele ocupate la nivel județean de către ariile 

naturale protejate, lista rezervațiilor naturale din județul Bacău cuprinde 

ariile protejate de interes național (rezervații naturale), declarate prin Legea 

Nr. 5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a III-a - arii protejate), precum: 

 

Tab. 2.37. Lista ariilor protejate de interes național din județul Bacău1 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Categoria 

ANP 

Suprafaţă 

(ha) 

Desemnare 

 

1 
IV.8. Rezervaţia Naturală 

Nemira 
IV IUCN 3491,2 HG 2151/2004 

2 
2.128. Rezervaţia Naturală 

Izvorul Alb 
IV IUCN 21 

Lg. 5/2000 

HG 2151/2004 

3 
IV.5. Rezervaţia Naturală 

Măgura - Târgu Ocna 
IV IUCN 89,7 HG 2151/2004 

4 
IV.6. Rezervaţia Naturală Lacul 

Bălătău 
IV IUCN 4,83 HG 2151/2004 

5 IV.7. Rezervaţia Naturală Buciaş IV IUCN 471 HG 2151/2004 

6 
2.126. Rezervaţia Naturală 

Perchiu 
IV IUCN 206,47 

Lg. 5/2000 

HG 2151/2004 

7 
2.129. Rezervaţia Naturală 

Pădurea Arsura 
IV IUCN 34,5 Lg. 5/2000 

8 2.130. Pădurea de pini IV IUCN 15 Lg. 5/2000 

9 
VI.4. Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Lilieci 
APSA 262 HG 2151/2004 

10 
VI. 5. Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Bacău II 
APSA 202 HG 2151/2004 

11 
VI.6. Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Galbeni 
APSA 1123 HG 2151/2004 

12 
VI.7. Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Răcăciuni 
APSA 2004 HG 2151/2004 

13 
VI.8. Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică Lacul Bereşti 
APSA 1800 HG 2151/2004 

14 2.131. Tuful de la Valea Uzului - 0,10 Lg. 5/2000 

15 2.132. Tuful de Falcău - 0,10 Lg. 5/2000 

16 
2.133 Cineritele de Nutaşca - 

Ruseni 
- 0,10 Lg. 5/2000 

 
1 Sursa: Arii naturale protejate la nivel național în județul Bacău  - www.anpm.ro 
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17 
2.134. Rezervaţia de arini 

Dofteana 
- 0,10 Lg. 5/2000 

18 2.135. Punctul fosilifer La Runc - 0,10 Lg. 5/2000 

19 2.136. Punctul fosilifer Cârligata - 0,10 Lg. 5/2000 

20 
2.137 Strate tip pentru " 

Formaţiunea de Pietrosu" 
- 0,10 Lg. 5/2000 

21 
2.138. Puncte fosilifere în 

conglomeratele de Pietricica 
- 0,10 Lg. 5/2000 

22 
2.139 Strate tip pentru " 

Formaţiunea de Şupan" 
- 0,10 Lg. 5/2000 

23 2.140. Calcarele cu Litothamnius - 0,10 Lg. 5/2000 

TOTAL ANP de interes naţional  9725,7  

 

Pe teritoriul orașului Slănic-Moldova se află ca zone protejate:  

 Situl Natura 2000 Rosci0047 Creasta Nemirei 

 Situl Natura 2000 ROSCI0230 Sărărie-Slănic 

 Calcarele cu Litothamnius din localitatea Cireșoaia 

 Tuful de Falcău. 

 

Situl Natura 2000 Rosci0047 Creasta 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 Poiana și cuprinde forme de relief depresionale, 

precum Depresiunea Caşin, munţi de înălţimi medii, ca munţii Repat şi zone umede 

de-a lungul pâraielor Apa Lină şi Apa Roşie. Zonele muntoase sunt deopotrivă 

împădurite cu molid, fag, dar cuprind şi zone cu pajişti montane.  

Zona a fost selectată pentru includerea în reţeaua Natura 2000 datorită 

abundenţei şi diversităţii speciilor de vieţuitoare. Endemismele sunt bine 

reprezentate în sit, prin 22 specii de plante, 9 specii de nevertebrate şi o specie de 

reptile. Din anexele Convenţiei de la Berna în sit sunt întâlnite 9 specii de mamifere, 

1 specie de păsări, 3 specii de amfibieni şi 5 specii de reptile.  

Situl Natura 2000 ROSCI0047 Creasta Nemirei are o suprafaţă de 3509 ha şi 

se suprapune aproape integral cu Rezervatia Naturală IV 8 Nemira, cu o suprafaţă 

de 3491,2 ha. 

Rezervația Naturală Nemira,  arie de interes național, 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. Prin exceptie, sunt permise numai acele intervenţii 

care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei 

obiectivelor pentru care a fost constituită. 
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Scopul Rezervaţiei Naturale Nemira este de a proteja varietatea speciilor de 

floră şi faună de pe teritoriul său şi anume: Vegetaţie lemnoasă de tip: Myricaria 

germanica, Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifoliu, Pajişti montane 

de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Comunităţi de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, Fâneţe montane, 

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 

montană Vaccinio-Piceetea.1 

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. 

Situl Natura 2000 ROSCI0230 ”Sărărie-Slănic” se întinde atât pe 

teritoriul orașului Slănic-Moldova, cât și pe teritoriul comunei Dofteana și este 

acoperit, în mare parte, cu vegetație forestieră, potrivit datelor furnizate de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Situl se încadrează atât în etajul forestier 

superior, care este ocupat de Piceetum carpaticum, cât şi etajului forestier mijlociu, 

reprezentat prin Fagetum carpaticum. Datorită exploatării preferenţiale a 

răşinoaselor din primul etaj, aici locul acestora a fost luat de fag, iar asociaţia nou 

creată este de tip Piceeto – Fagetum. În cel de-al doilea etaj, de unde s-a exploatat 

mai ales fag, locul acestuia a fost ocupat de carpen, apărând o asociaţie nouă - 

Carpino – Fagetum. Izolat şi cu caracter relictant, apar pinete de tip Myrtillo – 

Pinetum spre partea superioară a culmilor, sau de tip Pino – Quergetum în zona 

montană inferioară.2 

 

Calcarele cu Litothamnius (monument al naturii) este o arie naturală 

protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație 

naturală de tip paleontologic) situată în sud-vestul Moldovei, pe teritoriul 

administrativ al județului Bacău, pe teritoriul satului Cireșoaia, în apropierea 

drumului național DN12B, care leagă orașul Târgu Ocna de Slănic-Moldova. 

 
1 Sursa: Planul de Management al SITULUI NATURA 2000 ROSCI0047 CREASTA NEMIREI 
2 Sursa: https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000 
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Fig.46. Calcarele cu Litothamnius de la Cireșoaia1 

 

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 

martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III-a - zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 0,10 hectare. 

 

Tuful de Fălcău  

Tuf este un termen care se referă la un tip de rocă sedimentară având ca şi 

caracteristică un grad înalt de porozitate (în mod variabil).  

Modalitățile prin care apar rocile cunoscute ca fiind tufuri sunt de mai multe 

tipuri:  

✓ cimentarea produșilor proveniți din erupțiile vulcanice (cenuşă, nisipuri, etc.);  

✓ precipitarea carbonaţilor (minerale care conțin ionul carbonat) din ape:  

• cu temperaturi ridicate: precipitare rapidă petrecută la gura izvoarelor 

sau în peșteri, mecanism care duce la un grad mai redus de porozitate  

• aflate la temperaturi ambientale: precipitare lentă care duce la apariția 

unui grad de porozitate ridicat.  

 

 
1 Sursa: http://evenimente-slanicmoldova.blogspot.com/p/calcarele-cu-litothamnius.html 
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Sursa:https://www.guide-romania.ro/ro/o/jbusiness/obiective/tuful-de-

falcau 

Compoziția chimică diferă în funcție de proveniență. Varietățile de tuf mai 

cunoscute sunt cele folosite în construcții şi ornamentări. 

Anumite orizonturi de tuf vulcanic, cu grosimi de până la câțiva zeci de metri, 

joacă un rol important ca repere geologice stratigrafice. Exemple: orizonturile de 

tuf din neogenul Bazinului Transilvaniei ("Tuful de Dej", "Tuful de Hădăreni", "Tuful 

de Ghiriş", "Tuful de Bazna" ş.a.).1 

 

 

 Patrimoniul cultural material și imaterial 

Investițiile în restaurarea, protecția și valorificarea prin turism a patrimoniului 

cultural vor permite Regiunilor de dezvoltare să folosească avantajele oferite de 

potențialul lor turistic și patrimoniul cultural în identificarea și consolidarea 

identității proprii, pentru a-și îmbunătăți avantajele competitive în sectoare cu 

valoare adaugată mare și continut calitativ ridicat. 

Activitățile de conservare, protecție și valorificare durabilă a patrimoniului 

cultural și natural pot, mai mult decât orice altă activitate economică, să dezvolte 

sinergii în stransă interacțiune cu mediul și societatea, deoarece dezvoltarea 

anumitor localități este strâns legată de mediul natural al acestora, de 

caracteristicile culturale, interacțiunea socială, securitatea și bunăstarea populației 

locale. Aceste caracteristici recomandă activitățile de conservare, protecție și 

valorificare durabilă a patrimoniului cultural și natural motorul principal al 

conservării și dezvoltării locale, atăt direct, prin sensibilizarea față de valori și prin 

ajutorul financiar oferit, căt și indirect, prin dezvoltarea unor activități alternative. 

 
1 Sursa: http://evenimente-slanicmoldova.blogspot.com/p/tuful-de-falcau.html  
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România deține un avantaj competitiv prin densitatea crescută a obiectivelor 

de patrimoniu cu potențial turistic, astfel că este deosebit de important ca 

patrimoniul cultural să fie restaurat, protejat și conservat, dar și gestionat mai strict 

în ceea ce privește condițiile de vizitare. Aceste inițiative de conservare vor trebui 

însoțite de o planificare consistentă prin care să se conserve (și unde este posibil 

să restaureze) centrele istorice ale orașelor, să se mențină stilului arhitectonic 

tradițional și să se conserve orașele istorice medievale.  

Necesitatea de a restaura obiectivele de patrimoniu cultural și natural trebuie 

să fie însoțită de o abordare flexibilă, care să permită includerea acestora în circuitul 

turistic și pregatirea lor pentru desfășurarea de noi activități, inclusiv economice, 

menținerea unei rigidități legate de actul tehnic de restaurare putând genera o 

utilizare deficitară a acestora. 

Crearea unui mediu de calitate duce la prosperitatea orașului și implicit la o 

calitate sporită a vieții cetățenilor săi. Un mediu atractiv, sigur și sustenabil are o 

contribuție benefică și vitală pentru imaginea oraṣului ṣi pentru reputația pe care 

acesta o are pe plan extern ṣi care poate afecta deciziile investitorilor străini. Acest 

lucru se poate obține prin dezvoltarea culturii ṣi a evenimentelor culturale, prin 

promovarea turismului sau a altor forme de divertisment. 

Cultura reprezintă modalitatea de a ne defini identitatea ca indivizi, 

comunități sau națiuni, un element esențial al dezvoltării economice și al regenerării 

sociale, un indicator al calității vieții și bunăstării individuale.  

La nivel internațional se acordă din ce în ce mai mare atenție potențialului 

culturii de a cataliza procesele de dezvoltare. Se vorbește despre orașe creative 

(orașe ale căror politici de dezvoltare sunt definite prin implicarea cetățenilor prin 

metode speciifice domeniului cultural), despre industrii creative a căror rată de 

creștere este de 5 ori mai mare decât a industriilor tradiționale. 

De aceea, considerăm că în contextul societății românești cultura joacă un rol 

esențial, fiind pârghia de armonizare a valorilor locale și naționale la valorile 

europene. 

Obiectivele fundamentale ale politicilor culturale actuale din România sunt: 

❖ susținerea creativității contemporane; 

❖ protecția patrimoniului cultural tangibil; 

❖ protecția patrimoniului intangibil; 

❖ susținerea și promovarea circulației creatorilor culturali și a bunurilor 

culturale. 

 

În acest context apar două mari direcții de acțiune ale politicilor culturale 

naționale: 
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✓ păstrarea și afirmarea identității naționale prin protecția și promovarea 

moștenirii culturale, a patrimoniului ca sursă fundamentală de 

cunoaștere și creație; 

✓ asigurarea unui cadru democratic pentru desfășurarea vieții culturale 

în contextul procesului de realizare a societății informaționale și 

educaționale, bazate pe principiul educației permanente, al educației  

pentru toți și al educației pentru fiecare. 

 

Contextul strategic în domeniul cultural la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-

Est impune: 

➢ conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

➢ cercetarea, evidența, prezervarea și valorificarea patrimoniului 

imaterial; 

➢ susținerea ofertei culturale locale și implicit a interesului comunităților 

de a participa la viața culturală; 

➢ realizarea și promovarea bunurilor culturale și activităților care exprimă 

identitatea culturală a comunităților etnice și religioase; 

➢ extinderea turismului cultural prin valorizarea potențialului cultural de 

care dispun județele din regiune. 

 

Din punct de vedere al patrimoniului antropic protejat, Regiunea Nord-

Est deține 4.003 monumente de interes internațional, național și local 1. 

Acestea includ situri arheologice, clădiri de interes istoric și arheologic, case 

memoriale. 

Dintre cele șapte areale turistice ale României care cuprind obiective culturale 

de importanță mondială, mănăstirile din nordul Moldovei au fost incluse în 

patrimoniul mondial UNESCO în anul 1993 si 2010 și includ: 

 Biserica "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul" din satul Arbore; 

 Biserica "Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Gheorghe" a Mănăstirii Humor; 

 Biserica "Buna-Vestire" a Mănăstirii Moldovița; 

 Biserica "Înălțarea Sfintei Cruci" din Patrăuți; 

 Biserica "Sfântul Gheorghe" a Mănăstirii "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava; 

 Biserica "Sfântul Gheorghe" a Mănăstirii Voroneț; 

 Biserica "Învierea Domnului" a Mănăstirii Sucevița; 

 Biserica "Sfântul Nicolae" a Mănăstirii Probota. 2 

 

 
1 Sursa: Lista de patrimoniu a Ministerului Culturii, anul 2015 
2 Sursa: Institutul National al Patrimoniului - https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-
mondial-unesco/17- monumente-istorice/unesco/89-biserici-din-moldova 
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Numeroase monumente istorice din regiune au constituit obiectul unor 

proiecte co-finanțate din Fonduri Comunitare, având ca scop 

restaurarea/renovarea/reabilitarea obiectivelor turistice aferente patrimoniului 

cultural-istoric pentru valorificarea turistică a acestora.  

Județul Bacău dispune de o concentrare importantă de obiective de 

patrimoniu construit, de elemente de patrimoniu immaterial, care 

crează  potențialul pentru dezvoltarea turismului. Zonele protejate, castelele, 

muzeele, casele memoriale, centrele culturale și lăcașurile de cult din județ, o dată 

puse în valoare într‐o abordare integrată  și durabilă, îl vor transforma într‐o 

destinație de importanță  națională și internațională pentru turismul de sănătate și 

de agrement, montan, cultural și ecleziastic.   

Astfel, în judetul Bacău există aproape 40 de obiective istorice de clasa 

A și peste 300 de puncte de interes de clasa B, respectiv 366 de monumente 

istorice, din care 95 monumente de interes naţional. 

Dintre acestea se remarcă 1: 

 Ansamblul conacului Cantacuzino - Pascanu – Waldenburg - situat în 

Parcul dentrologic Hemeiuș ridicat în anul 1864. Fiind construit din caramidă 

roșie, el este cunoscut în zonă sub numele de ”Castelul Roșu”. Arhitectura sa 

împrumută elemente din diferite stiluri: romano-gotic, venețian și 

brâncovenesc. 

 

 Complexul medieval ce include Curtea domnească, turnul locuință și 

Biserica Precista - cea mai veche construcție intactă din municipiul Bacău, 

realizată în secolul al XV-lea când Alexandrel, fiul lui Ștefan cel Mare, se 

stabilește în această localitate.  

 

 Biblioteca Judeteana (1774) - a doua clădire ca vechime din muncipiul 

Bacău, este o fostă locuință privată și a îndeplinit mai multe funcții: 

Isprăvnicie a ținutului, sediu al pompierilor, primărie și bibliotecă. Deși cu un 

singur nivel, degajă impresia de monumentalitate datorită masivității, 

volumului amplu, acoperișului supraînălțat în mansardă și frontonului.  

 

 Castelul familiei Știrbei  - se află la 3 km de orașul Dărmănești. A fost 

construit de Gheorghe Știrbei la sfârșitul secolului XIX și este cel mai mare 

monument din județ. Palatul a fost construit maeștri italieni, după planurile 

arhitectului Nicolae Ghika Dudești.  

 

 
1 Sursa: PRAT Nord-Est 2017 2023 
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 Conacul Rosetti-Tescanu - în prezent, Centrul de Cultură "Rosetti 

Tescanu - George Enescu", este cel mai vechi centru de cultură din țară, 

fiind construit în 1898, care găzduiește numeroase obiecte ce au aparținut 

marelui compozitor George Enescu și Mariei Rosetti Enescu. Donat în 1947 

Ministerului Culturii de către Maria Rosetti Enescu, conacul de la Tescani 

găzduiește și astazi întruniri artistice de înaltă ținută (festivaluri muzicale, 

tabere de creație plastica etc.), dintre care cele mai cunoscute evenimente 

anuale sunt: Festivalul internațional de muzică în aer liber „Enescu - 

Orfeul Moldav” și Tabara internațională de pictură.  

 

 Ansamblul Palatului Ghica - Comănești - fosta reședință de vară a familiei 

Ghica - Comănești a fost ridicată în 1890 și poarta semnatura arhitectului 

Albert Galleron (proiectant al Ateneului Român). În palat funcționează 

Muzeul de Etnografie și Artă "Dimitrie N.Ghica – Comănești", cu piese 

etnografice din microzona Trotușului de munte (Palanca-Dofteana) și lucrări 

de pictură contemporană românească.  

 

 Clădirea Palatului Administrativ - este un important monument istoric al 

municipiului Bacău, care a fost construit între aniii 1886 – 1890 de arhitectul 

Paul Petricu. De-a lungul timpului, Palatul Administrativ a fost sediul 

diferitelor autoritati locale, astazi găzduind sediul Consiliului Județean 

Bacău și al Instituției Prefectului Județului Bacău. 

 

Totodată, de un mare interes pentru practicarea turismului în Regiunea Nord 

Est sunt edificiile culturale, astfel că itinerariile moldave sunt nu numai atractive, 

ci și profund educative. 

 

Muzeele reprezintă o componentă semnificativă a punctelor de atracție 

frecventate de către vizitatori. Regiunea Nord-Est se află pe locul al doilea, după 

Regiunea Centru, ca număr de muzee și colecții publice, județul Bacău deținând, 

în anul 2017, 26 de muzee (conform INS), dintre acestea remarcându-se: 

❖ Casa memorială George Bacovia - este punctul de început al oricărui 

itinerar cultural băcăuan, fiind situată în imediata vecinatate a monumentalei 

statui a lui Ștefan cel Mare.  

 

❖ Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” - cuprinde exponate aparținând 

culturii Cucuteni și piese găsite în așezarea dacică de la Racătău. Secția de 

artă cuprinde opere remarcabile din epoca medievală și o serie de pânze și 

sculpturi semnate de reprezentanți de seamă ai Școlii românești din secolele 

XIX si XX. Sectia de etnografie deține o expoziție permanentă care prezintă 
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cele două ocupații principale: agricultura și creșterea animalelor și se 

continuă cu prezentarea ocupațiilor secundare: albinăritul, vânătoare, 

pescuitul, olăritul, prelucrarea lemnului, a fierului, a fibrelor animale și 

vegetale și împletituri, prin expunerea de obiecte si imagini. În expoziție, este 

reconstituită atmosfera unei case țărănești, în care s-a expus mobilier, 

țesături și inventar gospodaresc.  

 

❖ Complelista monumentelor xul Muzeal de Știintele Naturii "Ion 

Borcea" - deține circa 131.000 de piese din domeniile: ornitologie, 

geobotanică, paleontologie, geologie, herpetologie, entomologie, acvariu. 

Complexul muzeal are în componență următoarele secții: Muzeul de 

Știintele Naturii, Vivariul Bacău, Observatorul Astronomic "Victor 

Anestin” și Casa Memorială "Ion Borcea”, situată în comuna Racova.  

 

❖ Casa memoriala "Nicu Enea" - este amenajată în locul unde a trăit și a 

lucrat pictorul Nicu Enea. Clădirea este construită la începutul sec. XX, iar 

colecția cuprinde obiecte personale, fotografii, corespondența pictorului, 60 

de lucrări de pictură și grafică semnate de Nicu Enea. Alături de acestea 

se regăsesc și lucrări ale pictorilor Jean Al. Steriadi și Nicolae Tonitza. 

 

❖ Centrul de Cultură și Artă „George Apostu”, situat într-un minunat cadru 

natural, ansamblul cuprinde: parcul cu expoziția în aer liber de sculptură 

din marmoră și piatră, realizată de artiști din țară și străinatate, în cadrul 

taberelor internaționale anuale și Muzeul de Artă Contemporană George 

Apostu. Activitatea culturală a Centrului cuprinde o gamă foarte largă de 

manifestari artistice locale, naționale și internaționale: simpozioane pe 

diverse teme, expoziții de pictură, sculptură, grafică, fotografie, arte 

decorative; reprezentații teatrale, literare, cinematografice; concerte de 

muzică clasică și contemporană, tabere internaționale de artă. 

 

În ceea ce privește instituțiile și companiile de spectacol sau concerte, 

județul Bacău deține o instituție dramatică - Teatrul Municipal „Bacovia” - una 

de păpuși și marionete - Teatrul de animație și o filarmonică - Filarmonica 

„Mihail Jora”. 

De asemenea, printre atracțiile principale ale Moldovei se gasesc 

gospodăriile rurale, în cadrul cărora sunt folosite materiale tradiționale (lemn, 

pământ, piatră) și tehnici populare ornamentale. Întâlnim costumul popular, 

țesăturile, cusăturile populare, confecțiile de cojoace, bundițe împodobite cu 

ornamente, precum și obiecte necesare vieții, realizate în industriile sătești.  
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Bogăția sufletului moldovean se arată și în valorile tradiționale ale 

cântecului și jocului popular, în obiceiurile populare legate de evenimentele 

vieții religioase sau legate de evenimentele vieții de zi cu zi, înnobilate prin datini 

și ritualuri ale zonei. Județul Bacău se remarcă printr-un tezaur etnografic și folcloric 

de mare originalitate, prezentat în cadrul centrelor etnografice Balcani, Brusturoasa 

– important centru de țesături, cojocarie și prelucrarea lemnului; Fundu Răcăciuni, 

Berzunți; muzeul etnografic Prăjești cu țesături, cusături, obiecte din lemn din 

satele de la poalele culmii Pietricica; muzeul etnografic Dofteana; Oituz - important 

centru de olărit și impletituri din ramuri de alun, arta decorării Prăjești; manifestări 

etnoculturale și religioase tradiționale; târguri și expozitii muzeale etnografice în 

aer liber sau pavilioane, etc.  

Viața etno-folclorică se reflectă în numeroase manifestări organizate, în 

primul rând, de Ansamblul ”Busuiocul”. Acesta este unul dintre cele mai vechi și 

reputate ansambluri folclorice din România, datorită calităților interpretative 

deosebite, originalității și bogăției și menținerii originalității repertoriului tradițional 

moldovenesc.  

O replică a acestei manifestări poate fi întâlnită, la sfârșitul lunii decembrie a 

fiecărui an, în comunele de pe Valea Muntelui: Dărmănești, Comănești, Agas: Asău, 

Brusturoasa. În satul Poiana Sărata, de pe Valea Oituzului, vatra etnografică 

specială, s-au păstrat tradiții și obiceiuri de o rară frumusețe. Dintre acestea face 

parte și Sântilia mocănească, care se organizează în fiecare an, de ziua Sf. Ilie. 

Sărbătoare cu profund caracter păstoresc, este un prilej de întâlnire a ansamblurilor 

folclorice și grupurilor vocal – instrumentale, formațiilor coreografice și de obiceiuri 

tradiționale, soliștilor vocali, instrumentiști și rapsozi.1 

Dacă ne referim la patrimoniul imobil al Orașului Slănic-Moldova, acesta 

este format din monumente istorice care ocupă un loc semnificativ în patrimoniul 

cultural județean, respectiv în Lista Monumentelor Istorice din județul Bacău 

înscrise în Patrimoniul cultural național al României  și care este prezentată în 

tabelul de mai jos : 

 

Tab. 2.38.Lista monumentelor istorice din Orașul Slănic-Moldova 2 

Cod LMI Denumire Adresă Datare 

BC -II - m - B -00900  
Fosta Primărie - 

Slănic-Moldova 

Str. Alecsandri Vasile 

2 
1870 - 1890 

BC -II - m - A -00901 Cazinou 
Str. Alecsandri Vasile 

3 
1894 

BC-IV-m-B-00942 
Izvorul 1 - placă 

memorială 
Stațiune 1927  

 
1 Sursa: PRAT Nord-Est 2017 2023 
2 Sursa: https://www.patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-BC.pdf 
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 Clădirea Epitropiei Romanului 

Clădirea care aparține Epitropiei Romanului a fost sediu al Primăriei până la 

construcția celei noi, actualmente fiind sediu al Poliției Locale și arhivă. 

Clădirea este acum considerată monument istoric de categoria B (cod LMI 

2015 – BC II-m-B00900) și a fost construită între anii 1870 și 1890, pentru ca mai 

apoi să fie refacută în anii 1927 și mai târziu, în anul 1990. 

 

 Clădirea Cazinoului este o emblemă a staţiunii Slănic-Moldova, alături de 

alte clădiri de importanţă deosebită, precum Pavilionul Central Racoviţă şi alte 

vile turistice.  

Clădirea Cazino este inclusă în grupa A a monumentelor istorice, având 

valoarea naţională şi universală (Cod LMI 2004 -  BC II-m-A-00901).  
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Datând din anul 1894, Cazinoul Slănic-Moldova a fost construit în perioada 

regelui Carol I și ridicat de meşteri italieni, beneficiind în anii următori de o serie 

de modificări.  

Cazinoul a fost construit având la bază stilul Art Nouveau, cu influențe din 

stilurile neorenascentist și neoromânesc. Îmbinarea dintre aceste stiluri are un 

rezultat cu totul special. Stilul neoromânesc este reprezentat de turnurile principale, 

alături de ancadramentele de la uși și ferestre și panourile decorative din piatră. 

Stilului neorenascentist îi aparțin regulile de compoziție simetrice și panourile 

decorative pictate. 

Începând cu anul 1948 Cazinoul a devenit sediul Casei de Cultură şi al 

Bibliotecii Orăşeneşti. În anul 1960 clădirii i se adaugă două terase destinate 

amenajării unui bufet, braserie şi pensiune. Clădirea Cazinou a fost restaurată în 

perioada 1986-1989 pentru a i se reda forma iniţială, fiind amenajată în totalitate 

a ca edificiu cultural-educativ.1 

 

 Placa memorială de la Izvorul nr.1 

Placa memorială este un alt obiectiv turistic al stațiunii, fiind inclusă în grupa 

B a Listei Monumentelor istorice (Cod LMI 2015 – BC-IV-m-B-00942), datând încă 

din anul 1927. Aceasta poate fi vazută lângă izvorul nr.1.  

 

Fig.47. Placa memorială Izvor 1 

Placa aminteste de momentul în care au fost descoperite izvoarele naturale, 

la data de 20 iulie 1801. Localnicii știu în mod evident faptul că izvoarele minerale 

au fost descoperite de către șerdarul Mihalache Spiridon. Acesta se afla în perioada 

respectivă în zonă, la vânătoare de cerbi. 

 
1 Sursa: https://urbanbacau.ro/2019/06/17/obiectiv-bacaul-cazinoul-regal-din-statiunea-slanic-moldova/ 
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Valoarea istorico-documentară a monumentelor istorice de pe teritoriul 

orașului incumbă și o responsabilitate sporită a proprietarilor acestora pentru 

asigurarea condițiilor optime de păstrare și conservare a lor. Gradul de valorificare 

al obiectivelor antropice este departe de cel meritat, ținând cont de importanța lor 

istorică susținută de inedit, unicitate și de peisaje pitorești. Pentru a le putea 

promova este necesară punerea lor în valoare și evidențierea elementelor care 

transformă un vestigiu istoric într-un obiectiv turistic cunoscut. 

De aici se impune o ofertă turistică bogată, prin care să poată fi atrasă o 

gamă largă de categorii de turiști, și care să acopere întreaga perioadă a anului. 

 

Totodată, relevante pentru stațiune, din punct de vedere turistic, sunt și 

clădirile: 

 Pavilionul Central Racoviță - clădire monumentală care îmbină stilul 

baroc cu elemente de arhitectură veche românească. Numele lui vine de la 

cel al domnitorului Constantin Cehan Racoviță (1749-1753, 1756-1757 domn 

al Moldovei, 1753-1756, 1763-1764 domn al Țării Românești), cel care a emis 

un hrisov în care, la 1 ianuarie 1757, era pomenit pentru prima oară într-un 

document oficial numele Văii Slănicului. 

Complexul are un hotel cu 52 de camere și 12 apartamente, o Bază de 

tratament cu 32 de cabinete. Edificiul dispune de un restaurant cu 120 de locuri, 

care împreună cu Pavilionul central ocupă 2.100 mp, un Inhalator într-un corp de 

clădire separat (461 mp), o popicărie de 971 mp și o centrală termică (148 mp). 

Parcarea privată a complexului are 30 de locuri. Ansamblul de construcții, renovate 

ultima oară în anul 2006, ocupă 3.680 mp, iar suprafața totală a complexului, în 

intravilan, are 11.614 mp. 

 

 Inhalatorul este o construcţie masivă din piatră şi cărămidă cu elementele 

decorative orientale. După 1991 întregul complex a fost modernizat, 

păstrându-se elementele caracteristice stilului.  
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Pavilionului central Racoviță și Inhalatorul 

De-a lungul timpului complexul a fost una dintre atracțiile principale din 

Slănic-Moldova datorită serviciilor de calitate oferite turiștilor. 

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. 

 

Patrimoniul mobil al Orașului Slănic-Moldova este format din 

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 și Obeliscul sunt amplasate în centrul localității 

Cerdac, lângă şoseaua Târgu-Ocna - Slănic-Moldova. Ansamblul memorial a fost 

construit în anul 1935 în memoria eroilor căzuți în Războiul întregirii Neamului 

(1916-1919). Troița, din gresie, înaltă de trei metri, este ridicată pe un postament 

de beton în trei trepte. Troița din gresie, cu trei stâlpi centrali şi două brațe uşor 

curbate, se termină cu un acoperiş stilizat. Ea este împodobită cu elemente florale 

(frunze de stejar) şi geometrice specifice zonei Cerdac. În partea superioară se află 

şi o cască ostăşească în basorelief.  



  

 

 

218 

Obeliscul, situat în dreapta troiței, construit tot din gresie de Slănic, are în 

vârf o cruce, iar la bază un postament în două trepte. La fel ca Băile Slănic, 

localitatea Cerdac a cunoscut dramatismul unor bombardamente necruțătoare şi 

ocupația germano-austroungară timp de doi ani (1917-1918). De aici începea 

urcușul spre vârful Cireșoaia (cota 1772), ultima barieră spre Târgu-Ocna și valea 

Trotușului.1 

Cimitirul comemorativ este amplasat în Slănic-Moldova și a fost construit 

pentru ostaşii căzuți pe valea Slănicului în Primul Război Mondial (români, germani, 

austrieci, unguri, ruşi). Acesta a fost amenajat de societatea “Cultul eroilor” între 

anii 1930 - 1931.  

Cimitirul are o formă dreptunghiulară, cu o suprafață de 480 m.p. şi este 

împrejmuit cu un zid nu prea înalt, din piatră. Intrarea este marcată de două 

colonade de circa 1,5 m înălțime. La baza tuturor celor nouă nişe se găsesc osuare, 

care adăpostesc osemintele a circa 3.500 de ostaşi necunoscuți (români, germani, 

austrieci, unguri, ruşi). În cele 4 parcele din cimitir sunt 108 morminte cu pietre 

funerare (26 români, 24 ger-mani, 46 unguri, 10 austrieci, 2 ruşi). 

 

Ca monumente de artă plastică amintim busturile scriitorilor Mihai 

Eminescu, Ion Creangă, George Coșbuc, Ion Luca Caragiale, amplasate în 

parcul stațiunii. 

 

Cultura scrisă, lectura publică 

În anul 2019, orașul Slănic-Moldova dispunea de 3 biblioteci, din care 

doar Biblioteca Orășenească este publică, celelalte 2 fiind biblioteci școlare, 

conform Institutului Național de Statistică.  

Biblioteca Orășenească dispune de un spațiu limitat, existând un număr 

mic de calculatoare disponibile comunității locale. În anul 2019, în bibliotecile de la 

nivelul orașului exista un volum de 34.031 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, 9,5% reprezintă volume eliberate, 

împrumutate cititorilor în cursul anului 2019.  

În perioada 2015-2019, numărul de volume existente în bibliotecile orașului 

Slănic-Moldova a scăzut cu 4.680 de bucăți, în anul 2019 fiind cu 12% mai puține 

decât în anul 2015. 

 

 

 

 
1 Sursa: http://www.ercis.ro/actualitate/viata201810.asp?id=201810070 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteci 4 4 4 4 3 

Volume 

existente 
38.711 38.711 38.711 38.711 34.031 

Volum 

eliberate 
13.805 14.084 7.910 3.497 3.232 

Cititori activi 477 530 546 540 441 

 

 
Fig.48. Evoluția numărului de volume existente și volume eliberate din bibliotecile 

orașului Slănic-Moldova, în perioada 2011-20151 

 

Numărul de cititori din cadrul bibliotecilor este de 441 persoane în anul 2019, 

cu 7,6% mai mic comparativ cu anul 2015 (477 cititori)  și cu 18,3% mai mic 

comparativ cu anul anterior (540 cititori). În același timp și numărul de volume 

eliberate a înregistrat o scădere semnificativă în această perioadă, în anul 2019 

fiind împrumutate cu 76,6% mai puține comparativ cu anul 2015. 

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 poate să joace și rol de centru de informare pentru cetățenii din 

Cireșoaia și Cerdac. 

 

Cultura religioasă 

Cultura religioasă, gândită în strânsă legătură cu activitatea cultelor, este 

pentru perioada contemporană un domeniu nou, dar care reactivează după aproape 

jumătate de secol de ateism îndelungate și valoroase tradiții ale culturii regiunii 

Moldovei.  

 
1 Sursa: Date prelucrate INS – Tempo online 
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Obiectivele religioase au caracter de reper de interes local, dar și de interes 

turistic. Acestea constituie locurile de desfășurare a obiceiurilor religioase, 

identitare pentru tradiție, generând fluxuri sursă regulate de oameni atât la sfarșit 

de săptămână, cât și în timpul sărbătorilor.  

Bisericile importante din Orașul Slănic-Moldova sunt: 

Biserica Ortodoxă ”Sfântul Ilie” Slănic-Moldova a fost construită odată cu 

închegarea staţiunii. Lăcaşul de cult purta hramul Sf. Ilie, iar în jurul lui existau 

aproximativ 50 de camere în care erau găzduiţi bolnavi şi vizitatori ai staţiunii. 

Biserica era bine îngrijită şi a rezistat până în 

1916, an în care ororile războiului au ajuns şi 

la Slănic şi întreaga staţiune a fost în ruină şi 

implicit şi micuţa biserică. Astfel, Slănicul a stat 

fără locaş de cult până în anul 1927, când, din 

mila lui Dumnezeu, a venit în staţiune un suflet 

milostiv care a început construirea unei noi 

biserici. Construcţia religioasă se află în parcul 

staţiunii, pe un loc mai ridicat, fiind înconjurată 

de brazi semeţi care par a o proteja de orice 

pericol. Din orice parte ai veni în parc vezi trupul alb şi zvelt al bisericii, cu turlele 

înalte şi ascuţite ce întrec semeţe vârfurile brazilor, impunătoare prin simplitatea 

ei.1 

Biserica Catolică ”Adormirea Maicii Domnului” Slănic-Moldova se 

remarcă prin arhitectura avangardistă, fiind situată în zona centrală a orașului. 

Biserica din piatră a fost construită spre sfârşitul perioadei interbelice, fiind sfinţită 

în ziua de 8 septembrie 1943. A fost filială a parohiei Cireşoaia până în anul 1990 

când a fost înfiinţată parohia. La 31 decembrie 1993 înregistrează 306 familii, cu 

984 de suflete. Având o poziţie geografică 

minunată, cu izvoarele de ape minerale 

tămăduitoare, aici s-a construit o casă cu cinci 

nivele (subsol, parter, şi trei etaje) care 

cuprinde casa parohială şi casa de odihnă şi 

tratament pentru personalul cultului. Hramul 

Bisericii este Adormirea Maicii Domnului - 15 

august. Credincioşii acestei parohii au construit 

în cinstea patroanei lor o grotă frumoasă, 

săpată în munte, între casă şi biserică.2 

 
1 Sursa: http://montpesa.ro/sf-ilie-slanic-moldova/ 
2 Sursa: http://wikimapia.org/27003393/ro/Biserica-Romano-Catolic%C4%83-Adormirea-Maicii-Domnului 
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Biserica Ortodoxă ”Sfântul Gheorghe” Cerdac - Parohia “Sfântul 

Gheorghe şi Cuvioasa Eufrosina” din Cerdac are o istorie zbuciumată.Înainte de 

1904 în Cerdac, nu exista biserică. Credincioşii, în jur la 50 – 60 de familii, după 

cum ne spun evidenţele parohiale, mergeau la biserica “Sfântul Ilie“ din Slănic, sau 

la biserica “SfântaTreime“ din Gura Slănicului. Anul 1904 este anul construirii 

bisericii de lemn din actualul cimitir. Cu hramul “Sf. Gheorghe”, biserica era mică, 

de lemn, acoperită cu şindrilă, văruită interior 

şi exterior având pictată numai catapeteasma. 

Odată cu biserica s-a ridicat şi o clopotniţă, 

separat, cu două clopote. În anul 1927 se 

construieşte noua biserică în Slănic-Moldova 

prin râvna tânărului preot Clement Filimon 

care are iniţiativa construirii unei biserici şi în 

Cerdac. Din anul 1932 biserica din Cerdac şi 

cea din Slănic vor forma o singură parohie, 

fiind păstorită de unul sau doi preoţi. La 1 iunie 

1999 se înfiinţează parohia “Sf. Gheorghe şi 

Cuvioasa Eufrosina”, cu gestiune separată şi preot paroh. Anul 1999 este şi anul 

reluării tradiţiei de a ţine al doilea hram – Cuvioasa Eufrosina (25 septembrie) 

tradiţie pierdută în perioada comunistă.1  

Biserica Catolică ”Nașterea Sfintei Fecioare” Cerdac - Punctul de 

pornire în realizarea acestui lăcaş a constat iniţial în cumpărarea terenului, la 5 

octombrie 2004, de către părintele Francisc Căzănel, care a vrut să concretizeze 

dorinţa creştinilor din această comunitate de a avea propria lor biserică. Pe terenul 

respectiv se afla deja o construcţie mai veche din care s-au păstrat doar zidurile 

laterale consolidate ulterior. La 12 septembrie 2005 credincioşii din Cerdac în frunte 

cu pr. Francisc au început lucrările de construcţie a noii biserici sub îndrumarea 

arhitectului Gheorghe Herea. Biserica zidită în 

perioada 2005-2007, renovată în perioada 

2013-2014,  a fost sfinţită la 10 septembrie 

2016. Aceea "a fost o zi foarte importantă şi 

unică pentru toată Valea Slănicului Moldovei, 

pentru că, după 11 ani de rugăciune şi dăruire, 

inima comunităţii parohiale a primit un nou 

impuls de credinţă şi preamărire lui Dumnezeu, 

prin sfinţirea şi consacrarea altarului bisericii 

filiale din Cerdac".2 

 
1 Sursa: http://evenimente-slanicmoldova.blogspot.com/p/biserica-sfantul-gheorghe-cerdac.html 
2 Sursa: https://primariaslanicmoldova.ro/biserici-si-manastiri/ 
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Biserica Catolică ”Sfânta Ana” Cireșoaia - Prima biserică a fost clădită 

din piatră în 1841: lucrările au durat 75 de ani, până în 1916, când biserica a fost 

distrusă de vitregiile războiului împreună cu casa de lângă biserică. Timp de 30 de 

ani serviciile religioase s-au ţinut într-o sală 

amenajată în casa ce se construise pentru dascăl. 

În 1922 s-a început construirea bisericii noi, lucrare 

care s-a finalizat în 1946 sub conducerea preotului 

Anton Tălmăcel, paroh de Târgu Trotuş. Multă 

vreme comunitatea catolică din Cireşoaia a fost 

filială a parohiei Grozeşti, mai apoi a celei din Târgu 

Trotuş, până în 1968 când a fost declarată parohie 

independentă. Primul paroh a fost pr. Ştefan Erdeş, 

care a reînnoit biserica în interior. Între timp, 

biserica devenind neîncăpătoare, a suferit noi 

transformări, în sensul că a fost mărită încă o dată, 

lucrări conduse de părintele paroh de atunci Iosif Păuleţ. 

 

Mănăstirea “Ştefan cel Mare şi Sfânt” de pe muntele Bolovanu 

În anul 1999 localitatea Slănic-Moldova a apărut în ghidul mănăstirilor din 

Moldova prin ridicarea pe Muntele Bolovanu a unui nou aşezământ monahal, 

Mănăstirea Ştefan cel Mare şi Sfânt. Lucrările de ridicarea a noului locaş de cult au 

început din iniţiativa unui credincios originar din Borzeştiul lui Ştefan cel Mare, 

stabilit dincolo de ocean, în America, pe nume Vasile Gavrilă. Reîntors pe tărâmurile 

natale, acesta şi-a dorit să ctitorească o mănăstire pe Valea Slănicului. Episcopia 

Romanului a dat binecuvântarea pentru înființarea mănăstirii cu obște de călugări 

și a întocmit formele necesare în anul 2000, 

când s-a deschis șantierul pentru începerea 

lucrărilor. În scurt timp s-a  ridicat corpul de 

chilii, clădire care are parter, etaj și 

mansardă. La capătul de răsărit al corpului de 

chilii s-a construit paraclisul pentru slujire în 

toate anotimpurile, până la construirea 

bisericii. Paraclisul mănăstirii are spațiul 

interior repartizat în altar și naos, lateral 

adăugându-se un pridvor inchis. 

Catapeteasma bisericii este din stejar 

sculptat. 1 

 

 

 
1 Sursa: https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-sfantul-stefan-mare-slanic-68026.html 
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Cultură - educație - societate 

Activitățile și proiectele culturale reprezintă un puternic factor de educație 

pentru tineretul școlar, segment cu o pondere importantă în ansamblul populației 

Orașului Slănic-Moldova.  

Stațiunea Slănic-Moldova este locul de desfășurare a numeroase evenimente 

cultural-artistice anuale, de conservare, protejare și promovare a tradițiilor, 

obiceiurilor și meșteșugurilor.  

Anual, se organizează la Slănic-Moldova: 

 în luna august: „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: cu ocazia sărbătoririi patronului spiritual al orașului 

– Sf. Ilie – are loc Festivalul „Zilele Slănicului”, prilej cu care sunt 

organizate spectacole în aer liber care atrag peste 20.000 de spectatori; 

 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”.  

 La Casa de Cultură a orașului se desfășoară periodic spectacole și 

manifestări culturale deosebite.  

De asxemenea, datorită bunei colaborări dintre Primăria Slănic-Moldova și 

Asociațiile Non-Profit de pe Valea Slănicului s-a extins domeniul socio-cultural prin 

diferite activități specifice. Astfel, asociațiile care activează pe Valea Slănicului, 

Asociația Prietenii Slănicului, Asociația InContext, Asociația Pietrarilor, 

Asociația Crucea Roșie, Asociația Habitat for Humanity, Asociația Acțiunea 

Catolică și Congregația Surorilor Providenței, fac posibilă desfășurarea 

proiectelor /activităților/ evenimentelor din localitățile componente. Acestea sunt:1  

❖ Centrul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;  

❖ Centrul de zi ,,After – school” la sediul Congregației Surorilor Providenței din 

Cireșoaia;  

❖ Concert de Crăciun;  

❖ Ziua Persoanelor Vârstnice;  

❖ Ajutor acordat vârstnicilor cu venituri reduse și persoanelor cu handicap de 

grad I, II și III;  

 
1 Sursa: Raport de activitate al Primarului orașului Slănic Moldova pentru anul 2018 
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❖ Cadouri de Crăciun oferite copiilor;  

❖ Campus de vară din parohiile din Cireșoaia și Slănic (sprijin logistic); 

❖ Concurs tenis de masă;  

❖ Hora Satului, organizată cu ocazia sărbătoririi Festivalului Pietrarilor;  

❖ Comemorarea Eroilor căzuți în lupte pe dealul Cireșoaia;  

❖ Ziua Eroilor – Monumentul Eroilor din Cerdac și Cimitirul Eroilor din Slănic-

Moldova;  

❖ Ziua Națională a României  

❖ Cimitirul Eroilor din Slănic-Moldova;  

❖ Slănicul fără gunoaie – promovarea tehnicilor de salubritate prin acțiuni de 

voluntariat;  

❖ Simpozionul ,,Prutul ne desparte, Slănicul ne unește prin tradiție, istorie și 

cultură” organizat cu ocazia înfrățirii orașului Slănic-Moldova cu localitățile 

Baraboi, Greblești și Stășeni;  

❖ Tabăra de creație InContext;  

❖ Evenimentul ,,Răvășitul oilor” cu ocazia căruia se valorifică produsele și 

meștesugurile locale. 

 

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.  

 

Programul evenimentelor cultural artistice, pentru anul 2019, în 

orașul Slănic-Moldova a cuprins:  

 Festivalul de tradiții și obiceiuri de Anul Nou pe rit vechi – se desfășoară în 

luna ianuarie a fiecărui an; 

 Concurs de table și Backgammon 

 Slănicul fără gunoaie 

 Off Road 

 Ziua Eroilor – Cerdac 

 Festivalul de umor „Marin Cimponeriu” - ediția I a avut loc în luna iunie 2019   

 Conferința internațională anuală EDTA 

 Simpozionul local „Zilele Apelor Minerale” 

 Festivalul de tradiții Ucrainene 

 Pelerinaj pe muntele Bolovanu 

 Maraton „Legendele Nemirei” 

 Zilele Slănicului – Festivalul județean de Folclor și Târgul Meșteșugarilor – se 

desfășoară în luna iulie a fiecărui an 

 Fanfara de la Cahul 
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 Festivalul de Film 

 Asociația de artă InContext – Slănic Compostează 

 Festivalul de Tradiții Basarabene 

 Fanfara de la Ialoveni 

 Ziua Limbii Române - Sfântul Grai Românesc 

 Ceremonii militare pe dealul Cireșoaia - sărbătoarea vecinătății 

 Răvășitul Oilor 

 Ziua Națională a României 

 Deschiderea patinoarului pe perioada sezonului de iarnă – încheiere acord de 

parteneriat cu S.C. CEREC S.R.L 

 Concert de colinde. 

Evenimentele organizate au drept scop atât creșterea accesului cetățenilor 

orașului la diversitatea culturală, cât și atragerea a cât mai mulți turiști și vizitatori 

în stațiunea Slănic-Moldova. În acest scop au fost achiziționate materiale de 

promovare turistică personalizate, precum: pliante, mape, sacoșe, pixuri, broșuri, 

agende, calendare, etc. Toate evenimentele au fost realizate din taxa de stațiune 

încasată de la turiști prin intermediul agenților economici. 

De asemenea, în anul 2019, a fost achiziționată o scena metalică detașabilă 

care să deservească susținerii manifestărilor în cadrul unor evenimente ce pot fi 

desfășurate în spațiu restrans și  scaune ușor manevrabile astfel încât, neavând o 

sală de spectacole, să se poată bucura de manifestările artistice și persoanele care 

nu prezintă o mobilitate foarte bună.1 

 

 

 Infrastructura și serviciile turistice  

Turismul european se confruntă cu provocări majore, această activitate 

trebuind să se adapteze la evoluțiile societății, care vor influența cererea din 

domeniu, iar pe de altă parte, trebuie să facă față constrângerilor impuse de 

structura actuală a sectorului, de caracterul lui specific și de contextul economic și 

social al acestuia. 

Turismul generează diferite tipuri de venituri pentru comunitate: venituri din 

afaceri, salarii, venituri din impozite, taxe și contribuții specifice. Cheltuielile directe 

efectuate de către turiști au un impact direct asupra profitabilității afacerilor, 

contribuind la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. 

De asemenea, activitatea turistică practicată la nivel regional și local se poate 

constitui ca o oglindă pentru modul de viață al zonei. Din ce în ce mai mult, 

vizitatorii sunt impresionați de anumite areale și, în contextul unei mobilități 

 
1 Sursa: Raport de Activitate al Primarului Orașului Slănic Moldova pentru anul 2019 
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crescânde, revin în zonă ca rezidenți, crescând, astfel, cererea de locuințe și 

servicii. 

O industrie a turismului eficientă poate aduce multiple beneficii, precum 

crearea unei baze economice solide, sprijinirea serviciilor publice și a infrastructurii 

de transport, beneficii financiare pentru zonele rurale, sectorul agricol, cel artizanal, 

protejarea patrimoniului cultural, facilitarea schimburilor culturale, creșterea 

durabilității centrelor urbane. 

Turismul cultural prezintă elementele necesare desfășurării acestuia pe 

teritoriul Orașului și poate fi privit ca alternativă de dezvoltare a regiunii, absorbind 

personalul disponibilizat în urma restrângerii activității din unele domenii de 

activitate. El poate îmbrăca, mai frecvent, trei forme de practicare și anume 

turismul urban, turismul rural și turismul religios. 

Turismul urban deține largi posibilități de practicare. Dintre atracțiile majore 

pot fi enumerate edificiile religioase, vestigiile istorice, arhitectura centrului istoric, 

diferite instituții de artă și cultură, monumente istorice (statui, busturi), etc., 

descrise pe larg în capitolele anterioare.  

Turismul rural este o formă particulară de turism, mai complexă, care 

cuprinde activitatea turistică propriu-zisă (cazare, pensiune, circulație turistică, 

prestare servicii suplimentare) și care găsește în satele din regiune premise 

favorabile de dezvoltare. Pentru atragerea localităților din zonele rurale care dispun 

de potențial natural și cultural-spiritual în rețelele de turism, au apărut ONG-uri 

care se ocupă de asemenea activități, cum sunt: Agenția Națională de Turism Rural, 

Ecologic și Cultural din România (ANTREC), Federația Română de Dezvoltare 

Montană și Rurală (FRDMR), Agenția Română pentru Agroturism, etc.  

Agroturismul este o altă formă de turism care poate fi practictă în Slănic-

Moldova. 

Chiar dacă are statut de oraș, Slănic-Moldova păstrează mult din specificul 

rural, mai ales în cele 2 sate componente ale UAT-ului. Oportunitatea dezvoltării 

economice ia în calcul dezvoltarea activităților de agroturism. Pentru practicarea 

agroturismului este importantă implicarea autorităților locale în vederea încurajării 

mediului privat de a dezvolta astfel de structuri turistice.  

Dezvoltarea unui asemenea cadru turistic este propice, în special, pentru cele 

două localități rurale – Cerdac și Cireșoaia, dar și pentru zona aferentă Muntelui 

Bolovanu, ce reprezintă o oază de liniște izolată de oraș.  

Totodată, turismul rural are o puternică tentă culturală prin valorificarea 

obiceiurilor, tradițiilor sau folclorului local, componente ale civilizației rurale încă 

bine conservate în multe dintre localitățile rurale ale județului și îndeosebi 

localitățile din zona montană.  
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Turismul religios are în vedere valorificarea obiectivelor religioase ale 

Orașului Slănic-Moldova și județului Bacău, dar mai ales manifestările organizate 

de acestea (hramuri, pelerinaje). De menționat aici, pe lângă edificiile religioase 

din oraș și pe cele din localitățile învecinate, precum: Mănăstirea Bogdana, Comuna 

Ștefan Cel Mare, Ansamblul Bisericii “Adormirea Maicii Domnului”, Comuna Cașin, 

Mănăstirea Ciolpani, Mănăstirea Runc, comuna Runcu, Mănăstirea “Sf. Ierarh 

Nicolae”, Parincea, Mănăstirea Măgura Ocnei, Mănăstirea Răchitoasa, Biserica 

“Cuvioasa Parascheva”, Târgu Ocna, Biserica Sf. Varvara, Târgu Ocna, Biserica 

Buna Vestire, Biserica Din Borzești, etc. 

În condițiile în care fluxul de turiști spre obiectivele religioase cu rezonanță 

au un impact în creștere (unele reușind să angreneze în anumite perioade mase 

mari de oameni), turismul religios poate fi stimulat prin îmbunătățirea condițiilor 

de acces, care pot avea un impact relevant în acest sens, economia locală putând 

fi strâns conectată și adaptată la cerințele clientelei pelerinajelor religioase. 

În aceeași ordine de idei, se recomandă valorificarea clădirii Cazinoului, 

care poate fi un punct de atracție creând în cadrul acestuia ambientul necesar 

organizării de evenimente culturale (spectacole de muzică de cameră, expoziții de 

artă, etc.), transportând vizitatorii în atmosfera secolului XIX.  

Totodată, se recomandă a se realiza lucrările necesare pentru construirea și 

amenajarea unui centru turistic cu o identitate puternică. Obiectele de arhitectură 

valoroase pot deveni atractive doar oferindu-le o funcționalitate. De exemplu, 

valoarea Cazinoului sau a Sanatoriului balnear se poate potența prin 

inaugurarea unor mici muzee. Și nu în ultimul rând, semnalarea accesului către 

acest tip de obiective turistice incluzându-le întrun traseu cultural local. 

Alături de turismul cultural, la nivelul județului Slănic-Moldova, se impun mai 

multe tipuri de turism, cel mai important fiind turismul de nișă, cu principalele 

sale forme: turism de patrimoniu (memorial-istoric), ecoturism, turism cultural-

științific, cicloturism, turism de vânătoare, turism de pescuit, turism ecvestru, 

turism speologic, turism gastronomic (culinar), turism vini-viticol, turism de afaceri, 

festivalier și de evenimente.  

Formele turistice ce pot fi încadrate în categoria turismului de nișă sunt 

multiple și sunt accesate de către turiștii orientați și devotați unei anumite forme 

de turism și fideli unor anumite tipuri de obiective de vizitat. În acest caz, nișa este 

impusă de categorii restrânse de turiști, ce preferă doar aceste forme (ex. turismul 

de patrimoniu, gastronomic, cultural, etc.). 

Ecoturismul este un domeniu care câștigă o tot mai mare importanță, fiind 

un turism practicat în spații naturale sălbatice și culturale tradiționale puțin 

modificate de om și care trebuie să constituie sanctuare de protecție a naturii și a 
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formelor ancestrale de civilizație, pentru a sprijini dezvoltarea economică a 

comunităților locale.  

În Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului 2019-2029, 

ecoturismul este definit drept „o formă de turism în care principalul obiectiv este 

observarea și conștientizarea valorii naturii și a tradițiilor locale și care trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții: 

 să contribuie la conservarea și protecția naturii; 

 să utilizeze resursele umane locale; 

 să aibă un caracter educativ, respect pentru natură – conștientizarea 

turiștilor și a comunităților locale; 

 să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural și socio-

cultural. 

Dezvoltarea și promovarea ecoturismului în județ și implicit în orașul Slănic-

Moldova reprezintă un instrument pentru conservarea naturii care poate acționa 

prin finanțare directă în proiecte de conservare a naturii; crearea unor surse 

alternative de venituri pentru comunitățile locale; încurajarea dezvoltării durabile 

la nivel local a comunităților rurale din ariile protejate; promovarea celor mai bune 

practici de mediu ale tour-operatorilor și pensiunilor; creșterea nivelului de 

conștientizare al localnicilor și turiștilor, cu privire la conservarea naturii, consumul 

redus de energie și adoptarea de colectare ecologică a deșeurilor, etc. Județul 

Bacău deține numeroase situri și arii protejate pentru care există trasee tematice 

ce intersectează toate tipurile de habitate, fiind un factor important în păstrarea și 

conservarea capitalului natural. La nivelul stațiunii se impune dezvoltarea 

ecoturismului prin valorificarea resurselor naturale deosebite existente precum 

Tuful de Falcău, care este arie protejată în Slanic Moldova. La nivelul stațiunii se 

poate spune că în mare parte ecoturismul este combinat cu turismul activ.  

Astfel, în cadrul activităților ecoturistice pot fi incluse:  

 tipuri de activități de aventură (rafting sau canoeing pe râul Trotus, excursii 

cu biciclete pe trasee amenajate spre munții Nemira, lacul Bălătău, etc.);  

 excursii organizate cu ghid;  

 tururi pentru observarea naturii (floră,faună);  

 excursii de experimentare a activităților de conservare a naturii. 

Această formă de turism se poate adresa în mod special copiilor în cadrul 

unor tabere de copii organizate. Se recomandă analizarea construirii unei tabere 

pentru copii în orașul Slănic-Moldova. 

Turismul activ este o nouă filosofie de călătorie, care combină aventura, 

ecoturismul și aspectele culturale ale unui itinerar de descoperire. Atât ecoturismul 

cât și turismul activ au un mare respect pentru natură și biodiversitate, scopul lor 

fiind de a avea ca impact mai puțin posibil asupra ecosistemului și locației vizitate. 
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Spre deosebire de consecințele turismului de masă, tradițional, ambele se 

angajează să conserve mediului, precum și cultura locală, tradițiile și valorile, 

pentru a oferi locul de muncă pentru populația locală și să ajute la dezvoltarea 

regiunii. Turismul activ, cu toate formele sale, reprezintă o alternativă viabilă 

pentru dezvoltarea turismului local.  

Din acest punct de vedere, la nivelul stațiunii se remarcă: 

 

❖ Traseul Slănic-Moldova – Mănăstirea ”Ștefan Cel Mare”  

Traseu off-road pentru ATV, 4x4, motociclete, biciclete sau chiar mașini 

normale , cu o lungime de 6 km pe un drum forestier destul de bun. Traseul este 

de o dificultate redusă și este recomandat pentru începatori în off-road, iar pentru 

veteranii acestui sport poate fi un traseu de viteză. Accesul se face din localitatea 

Cerdac aflată la ieșirea din Slănic-Moldova. 

 

❖ Traseul Slănic-Moldova – Poiana Sărată 

Este un traseu off-road destinat în special ATV-urilor dar poate fi abordat și 

cu 4x4. Cu o lungime de aproximatic 30 km pe drum forestier acesta are o durată 

de aproximativ două ore. Treaseul este mediu ca dificultate dar sunt și porțiuni mai 

dificile pentru abordarea 4x4. Accesul se face prin continuarea drumului principal 

ce strabate Slănic-Moldova către Camping.  

 

❖ Traseul Slănic-Moldova – Poiana Sărată – Lepșa – Soveja 

Traseul este compus din două părți : Slănic–Harja pe drum forestier și Poiana 

Sărată de unde incepe partea a 2-a a traseului. Este un traseu off-road destinat în 

special ATV-urilor dar poate fi abordat și cu o mașină 4x4. Se recomandă 

planificarea excursiei pe parcursul a 2 zile și alegerea unui loc de campare fie la 

Lepșa fie la Soveja. Atât peisajele sălbatice cat șitraficul rutier mai decongestionat 

ca in alte zone permit iubitorilor de excursii cu bicicleta să pargurgă câteva trasee 

pretabile atât împatimiților de viteză cât și iubitorilor de off-road. 

Vizitatorii stațiunii pot alege să nu înnopteze la hotelurile, vilele sau pensiunile 

turistice din localitate, ci să campeze în aer liber, în zonele destinate acestei 

activități. Însă, zonele de campare nu sunt amenajate corespunzător acestui tip de 

activitate turistică, ele nu pun la dispoziția turiștilor surse de electricitate, apă 

potabilă, grupuri sanitare, ș.a.m.d.. Activitatea sportivă (cea a cantonamentelor) 

are potențialul cadrului de dezvoltare, prin prisma existenței unui aer curat, 

atrăgând fluxurile de sportivi (echipe de sport + antrenori), dar și a spațiilor 

necesare antrenamentelor.  

Turismul montan este stimulat în primul rând de valoarea morfopeisagistică 

a spațiului montan unde peisajul spectaculos și variat morfologic se constituie într-
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o resursă atractivă majoră. Astfel, traseele din munţii Nemira atrag iubitorii de 

munte datorită peisajelor deosebite şi sălbăticiei locurilor. Mai puţin exploataţi din 

punct de vedere turistic în comparaţie cu alţi munţi şi cu înălţimi mai modeste 

(vârful cel mai înalt având 1649 m), munţii Nemira oferă în permanenţă turiştilor 

surpriza descoperirii unor locuri minunate. Accesul spre traseele din munţii Nemira 

se poate face din Dărmăneşti (localitatea Sălătruc, în apropiere de Barajul Poiana 

Uzului), din comuna Dofteana, din Slănic-Moldova (din staţiune şi din zona 

popasului turistic), din comuna Oituz (localitatea Poiana Sărată), din pasul Oituz şi 

din judeţul Covasna (comunele Lemnia, Breţcu şi Estelnic). 

 

Traseele montane în munții Nemira, pe teritoriul județului Bacău sunt 1: 

❖ TRASEUL ”300 de scări” - Slănic-Moldova – Culmea Dobrului – Popasul 

turistic Slănic-Moldova – Slănic-Moldova. 

Traseul începe la intrarea pe aleea izvoarelor minerale, apoi se traversează podul 

peste Pârâul Slănic și se urcă treptele amenajate pe pantele nordice ale muntelui 

Dobru. După ce se termină treptele se ajunge la un mic pinten stâncos descoperit 

de unde se vede culmea principală a Munților Nemira. La 45 de minute de la plecare, 

se atinge conta maximă a traseului (795 m) pe muntele Dobru. Apoi se coboară pe 

parte vestică a culmii. Se ajunge la “Poiana Căprioarei”, la capătul căreia se 

traversează pârâul “Slănic” pe un pod metalic. 

❖ TRASEUL SLĂNIC-MOLDOVA – VALEA UZULUI - Slănic-Moldova – 

Culmea Căprioarei – Vârful Șandru Mare – Șaua Nemirei – Vârful Nemira Mare 

– Vârful Farcu Mare – Vârful Farcu Mic – Valea Uzului (cascada Nasolea Mare). 

Traseul traversează culmea principală a munților Nemira peste “Șandru Mare”, de 

la est la vest, din “Valea Slănicului” până în “Valea Uzului”. Marcajul începe din 

dreptul fostului camping, apoi spre dreapta se merge pe un drum care urcă 50 de 

metri, după care se intră pe o potecă care urcă pe pantele estice ale culmii 

“Căprioara”. Poteca ocolește pe la vest Vârful “Nemira Mică” (1.627 m), și se ajunge 

apoi la “Șaua Nemirei” (1.440 m). De pe Vârful “Nemira Mare” (1.649 m),  se 

coboară pe poteca marcată cu bandă albastră, pe care se parcurg 4 ore până la 

“Valea Uzului”. După o oră se ajunge pe Vârful “Farcu Mare” (1.498 m) de unde se 

poate admira o imagine impresionantă a lacului de acumulare “Poiana Uzului”. Se 

ajunge apoi la DJ 123, pe care se parcurg 400 m și se ajunge la podul peste Râul 

“Uz”, aproape de coada lacului de acumulare “Poiana Uzului”. 

❖ TRASEUL SLĂNIC-MOLDOVA – SĂLĂTRUC - Slănic-Moldova – Muntele 

Pufu – La Sălărie – Muntele Cleja – La strigoi – La Argintărie – Plaiul 

Ciungetului – Streaja Mică – Lacul Bălătau – Sălătruc. 

 
1 Sursa: http://www.bacaulturistic.ro/atractie/trasee-montane-in-muntii-nemira/ 
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Traseul face legătura între Slănic-Moldova și Sălătruc, traversând culmile secundare 

ce se formează spre est din culmea principală, precum și văile dintre acestea. Sunt 

traversați perpendicular, în ordine: Muntele “Pufu”, “Valea Dofteanei”, Muntele 

“Cleja”, “Valea Ciunghetului” și Pârâul “Tzvorul Negru”. Traseul începe din partea 

opusă a intrării pe traseul “300 de scări”. După circa o oră de mers se 

ocolește Vârful “Pufu” (1.047 m), apoi se coboară spre vest, se trece pe lângă 

cantonul silvic și se iese la podul peste Râul “Dofteana”, în Poiana “La Sălărie” (610 

m). Se continuă traseul urcând pe piciorul din partea dreaptă. După aproximativ o 

oră, se ajunge pe culmea muntelui “Cleja” și se continuă apoi drumul forestier de 

pe malul pârăului “Ciunghet”. Se ajunge apoi pe pantele sudice ale culmii “Ciunget”. 

Se urmărește apoi poteca de pe “Plaiul Ciungetului”, după 2 ore marcajul coboară 

spre vest în Valea ”Izvorul Negru”. Poteca coboară printre blocuri de stâncă în 

pădure, trece pe lângă  o baltă și se ajunge la drumul forestier de la “Izvorul Negru” 

lângă Lacul “Bălătău”. Până în centrul satului Sălătruc, se mai parcurge o oră de 

drum forestier. 

❖ TRASEUL ȘAUA NEMIREI - SLĂNIC-MOLDOVA – VALEA PUFU – 

VÂRFUL LA CIREȘ 

La confluența Slănicului cu pârăul Pufu se parcurge drumul forestier de pe valea 

acestuia din urmă, aproximativ 3 km. Din capătul acestuia se merge pe o potecă 

care urmărește firul pârâului și la final urcă o coastă pe partea dreaptă printr-o 

pădure deasă de molid. Se ajunge la un drum forestier care coboară în valea 

Dofteanei și după ce îl traversează, se intră în pădure și se urcă piciorul de munte 

spre vârful ”La Cireș” (1063 m), la piramida geodezică. Vârful este acoperit de 

pădure și în jur se pot observa urme ale războiului, tranșee sau amplasamente de 

tunuri. Traseul își schimbă direcția către sud pentru 220 m prin pădurea rară și 

coboară apoi spre dreapta, în valea Dofteanei. Se parcurge drumul forestier până 

la pârâul Țiganca. Poteca urcă pe pantă în lungul malului stâng al pârâului și în cca 

50 min se iese din culmea principală a munților, în Șaua Nemirei (1440 m), aici 

traseul se intersectează cu traseul marcat cu bandă albastră. ”Poarta Vânturilor”, 

cum este numită zona de oamenii din aceste locuri, desparte vârful ”Nemira Mică” 

(1627 m) la sud de vârful ”Nemira Mare” (1649m) la nord. 

❖ TRASEUL VÂRFUL NEMIRA MARE – PLAIUL CIUNGETULUI - Vârful 

Nemira Mare – Legătura cu traseul Slănic-Moldova – Sălătruc 

Traseul face legătura între traseul de creastă marcat cu bandă albastră și magistrala 

care traversează culmile secundare marcată cu banda galbenă. Traseul coboară pe 

o potecă de pe “Nemira Mare” și urmând culmea secundară “Plaiul Ciungetului” se 

intersectează cu traseul care vine dinspre “Argintărie” și coboară pe culmea spre 

“Lacul Bălătău”. 
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❖ SLĂNIC-MOLDOVA – PLATOUL DE SUB VÂRFUL CERBUL 

Traseul pornește pe valea Dobru și după aproximativ 300 m parcurși pe drum, după 

un pod, se merge spre stânga și se începe urcarea printr-o pădure de fag și molid. 

Odată ajunși pe platou se poate observa o panoramă superbă. Turiștii se pot odihni 

pe băncile pe băncile montate pe platou 

❖ PÂRTIA DE SCHI NEMIRA - VALEA DOBRU - PARC SLĂNIC-MOLDOVA 

Traseul porneşte de la baza pârtiei Nemira, ajunge pe Valea Dobru şi de aici spre 

parcul din centrul staţiunii Slănic-Moldova. 

Pârtia de schi 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 întrun 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. 

De asemenea, stațiunea Slănic-Moldova cuprinde nenumărate 

posibilități de practicare a activităților sportive de agrement turistic, într-

un cadru natural deosebit de generos. Astfel, în perimetre care pot fi special 

amenajate, în întreaga zona montană şi submontană se pot practica, la orice nivel 

de pregătire, indiferent de vârstă, o multitudine de activități ca: drumeție, 

cicloturism, mountain-bike, rafting, canyoning și coborâre pe cascade, rapel, 

tiroliană, caiac, etc. Arealele de concentrare a valorilor turistice sunt în zonele 

munților Nemira, Tarcau, Berzunți.  

În partea de vest și nord-vest, acolo unde depresiunea este dominată de 

Vârfurile Piciorului Arsurii (1049m) și Laloița (1046m) precum și Culmea 

Berzunțului formele de turism care se pot practica sunt: turismul montan pentru 

drumeție, de agrement.  

Arealul de sud-vest al depresiunii, în zona de trecere gradată de la dealurile 

depresiunii la plaiuri, poate fi valorificat prin forme de turism precum turismul de 

sfârșit de săptămână, turismul pentru drumeție. 

Menționăm aici ca repere turistice: 
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❖ Traseul SLĂNIC-MOLDOVA – TÂRGU OCNA - DOFTEANA – 

DĂRMĂNEȘTI – SĂLĂTRUC – HANUL TURISTIC POIANA UZULUI 

Cu o lungime de 47 de km pe soșea asfaltată, de-a lungul acestui traseu se 

pot vizita Biserica de lemn de la Boistea (1808) și Castelul Prințesei Știrbei (sec. 

XIX). Pe valea Uzului se continuă pe DJ123 și se pot vedea casele tipice și porțile 

din lemn sculptat din Dărmănești și Sălătruc. 

 

❖ CHEILE ȘI CASCADA SLĂNICULUI 

Cheile Slănicului se întind pe o lungime de aproximativ 400 m, paralel cu 

şoseaua asfaltată, la o cotă inferioară. Formată din roci de dimensiuni mari 

coborând în trepte domoale, cascada reprezintă o porțiune din Cheile Slănicului care 

stabilesc demarcația dintre muntele Pufu (malul stâng) şi muntele Dobru (malul 

drept). Peisajul Cascadei este completat de pădurea de foioase de pe maluri. O 

punte construită peste cascadă facilitează trecerea pe malul stâng al râului, la aleea 

cu dale din beton ce se întinde în amonte şi în aval şi oferă turiştilor posibilitatea 

de a surprinde o privelişte deosebit de frumoasă asupra cascadei şi cheilor. 

 

❖ VALEA UZULUI 

Valea Uzului este considerată una dintre cele mai frumoase zone turistice 

din județul Bacău, aparținând de orașul Dărmanești, dar, potrivit celor care s-au 

încumetat să o parcurgă cu mașina sau piciorul, ea se află în paragină de mai mulți 

ani pentru cănu există apă potabilă și curent electric. 

Râul Uz care străbate valea este o apă repede de munte. Omul i-a pus 

opreliște în cale și astfel a aparut altă atracție a văii – Lacul de acumulare Poiana 

Uzului, care face parte din Rezervația Naturală Nemira. Întinderea de apa de la 

Poiana Uzului aflată langă localitatea Salatruc a fost dezvoltată pentru a pune în 

valoare potențialul hidroenergetic al zonei. În plus, lacul asigură și alimentarea cu 

apă pentru satele învecinate. Lacul a început să se formeze în 1972, in spatele 

barajului înalt de 80 metri. Lung de aproape cinci kilometri, lacul se află la 500 de 

metri altitudine fața de vale. Adâncimea maximă masurată atinge 75 de metri. 

Barajul Poiana Uzului este un baraj antropic construit din contraforți de 80 

m înălțime şi cu un volum de apă de 90 mil. mc, al doilea de acest fel din Europa, 

fiind dat în exploatare în anul 1972. Acest lac alimentează cu o apă deosebit de 

bună mai multe oraşe (Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna, Moineşti, Oneşti, 

Bacău) şi mai multe comune din județul Bacău. Pe lângă peisajele deosebite din 

zona lacului situat între munții Nemirei şi munții Ciucului, barajul este un loc 

preferat de pescarii sportivi din Dărmăneşti, din județul Bacău şi nu numai. Încadrat 

de munții Nemira, Ciuc şi Berzunți, la confluența râului Uz cu râul Trotuş, arealul 

turistic Dărmăneşti cuprinde obiective turistice cu un potențial de dezvoltare încă 
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neexploatat. Cadrul natural de excepție, cu rezervații naturale şi cu zone sălbatice 

cum rar se mai întâlnesc, tradițiile unice şi păstrate cu sfințenie de dărmăneşteni, 

dintre care jocul ursului este, fără îndoială, o comoară transmisă ca o moştenire 

intrinsecă de la generație la generație, ospitalitatea şi mărinimia locuitorilor oferă 

văii Uzului valențe de zonă turistică de excepție. 

Lacul Bălătău este un lac de baraj natural format în 1883, similar Lacului 

Roşu, pe valea Izvorului Negru care izvorăşte de sub culmile Nemirei. Este declarat 

monument al naturii, prin apartenența sa la Rezervația Naturală Munții Nemira, 

inclusă în rețeaua ecologică europeană. 

 

❖ SALINA TÎRGU-OCNA 

Accesul spre salină se poate face pe calea ferată Adjud-Ciceu sau cu maşina 

pe drumul național 12A, prin municipiul Oneşti.  

Începuturile exploatării sării în această zonă se pierd în negura vremii, prima 

mărturie scrisă datând din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi este constituită 

de un hrisov domnesc din care rezultă plata a 2000 oca de sare pentru construcția 

unui pod de piatră lângă localitateaCăiuți.  

Târgu-Ocna ("Orașul de sare") reprezintă o atracție unică datorită minelor de 

sare exploatate înca din Evul Mediu, într-una din ele amenajându-se, la o adâncime 

de 130 de metri, un sanatoriu balnear, cel mai mare sanatoriu subteran din Europa. 

Aflată la intalnirea Carpaților cu Subcarpații, statiunea Targu Ocna oferă un 

mediu deosebit pentru tratamentul balnear și balneoclimateric și pune la dispoziția 

turiștilor izvoare cu apă minerală tămăduitoare și climat de salină favorabil tratării 

afecțiunilor astmatice.  

Biserica „Sfânta Varvara” situată în mina de sare „Trotuț”din orașul Târgu 

Ocna, a rămas și în prezent una din puținele biserici din țară construite în saline și 

singura din Europa realizată aproape integral din sare și amplasată la o adâncime 

de peste 200 de metri. Toate elementele din interiorul bisericii, de la jilțul din colț, 

la aplice, candelabre și până la altar, sunt confecționate din sarea tăiată din munte, 

iar catapeteasma, icoanele și celelalte obiecte de cult au fost realizate prin 

contribuția minei Trotuș. 

Turismul de afaceri, festivalier și de evenimente este o formă de 

(pseudo)turism care decurge din oportunitățile de afaceri multiple existente pentru 

diferite categorii de oameni de afaceri care – în colaborare cu instituții sau cu 

numeroase alte organizații de promovare economică sau firme private - 

organizează diferite manifestări, expoziții, demonstrații, întâlniri, congrese, 

conferințe, întâlniri de afaceri etc.  

Orașul Slănic-Moldova poate fi gazda unor manifestări de diverse tipuri 

(culturale, artistice, expoziții, târguri, manifestări sportive, festivaluri de muzică și 
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teatru etc.) prezente de regulă în peisajul evenimentelor din județ, dar nu numai, 

ci și în cadrul zilelor orașului. La acestea se adaugă o gamă largă de sărbători 

populare și festivaluri care valorifică resursele etnografice specifice diferitelor 

areale.  

Turismul de sănătate este o formă specifică a turismului de sejur, practicat 

de persoane care se deplasează în stațiuni balneoclimaterice pentru prevenirea, 

vindecarea sau reducerea efectelor unor boli. Turismul de sănătate are două 

componente:  

 turismul de tratament (curativ) – care vizează persoanele care suferă de 

anumite boli și care, la rândul lui îmbracă două forme: 

✓ turismul climateric  - favorizat de existența unui climat cu atribute 

curative (ionizare și oxigenare puternică, radiație solară cu valori ridicate, 

umiditatea relativă ridicată) prezent în zona montană, cu rol curativ major 

în afecțiunile respiratorii); 

✓ turismul balnear - condiționat de prezența apelor minerale clorurate și 

sulfuroase, respectiv a nămolurilor terapeutice; 

 turismul de tip wellness – accentul se pune atât pe refacerea fizică, dar și 

pe beneficiile psihologice. 

 

România se înscrie în rândul țărilor europene cu un remarcabil fond balnear 

ceea ce a făcut ca turismul românesc să aibă o veche tradiție și să cunoască o 

amplă dezvoltare. În prezent, România dispune de 160 de stațiuni și localități 

balneare cu factori naturali de cură, dintre care 60 de stațiuni de 

importanță generală și locală și 18 dintre ele promovate în circuitul turistic 

internațional. 

Resursele balneoclimaterice reprezintă componente determinate ale 

ofertei balneare, caracteristicile lor cantitative și calitative, determinând modul și 

nivelul de organizare și amenajare ale structurilor necesare valorificării lor. Apa 

minerală și minerală terapeutică este apă subterană cu un anumit conținut de 

substanțe în soluție și cu unele proprietăți fizice și chimice care o fac aptă pentru 

cura balneară sau valorificare alimentară. 

Principalii factori de cură prin care turismul balnear contribuie la ameliorarea 

stării de sănatate a persoanelor venite la tratament sunt: climatul, apele minerale-

sulfuroase, clorurate, usor iodurate, bromurate, sodiu, calciu, magneziene, 

namoluri și gaze terapeutice. Deși modul de actiune al acestora nu este pe deplin 

cunoscut, principala lor utilizare dintotdeauna este balneoterapia. 

Rolul profilactic al curelor balneare este bine cunoscut prin creșterea 

rezistenței generale a organismului după tratament. Statisticile întocmite în 

numeroase țări au evidențiat faptul că membrii populației active care au 
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efectuat cure baneare în timpul concediilor de odihnă pe o perioada de mai mulți 

ani, au înregistrat posterior un număr redus de zile de incapacitate de 

muncă, cu un numar redus de consultații medicale. 

Despre o exploatare balneară organizată a factorilor naturali de cură din țara 

noastră se poate vorbi numai începând cu sec. XVIII când se redescoperă o serie 

de izvoare minerale folosite anterior, dar se și descoperă altele noi, se fac cercetări 

și se testează apele minerale, se recunoaște efectul tămăduitor al acestora și se 

construiesc așezări rudimentare care vor sta la baza constituirii viitoarelor stațiuni 

balneare din secolul XIX. În acest timp apar localitățile balneare Bazna, Borsec, 

Olănești, Sâncrăieni, Saru Dornei, Vâlcele, Zizin, iar stațiuni mai vechi precum 

Heculane, Băile Felix, Geoagiu Băi continuă exploatarea resurselor balneare.  

În timpul primului război mondial marea majoritate a stațiunilor a fost 

degradată sau distrusă, mai ales cele din Carpații Orientali, Moldova și Muntenia 

dar și din Munții Apuseni, Slănic-Moldova, Tușnad, Zizin, Vatra Dornei, Sovata, 

Borsec, Olănesti, Sarata Monteoru, Moneasa, etc. Reconstruirea acestor stațiuni 

și implicit a Slănic-Moldova s-a realizat sub egida Societății de hidrologie 

și climatologie medicală care a fost reînființată în 1932, acțiune ce a cuprins 

stațiuni de tradiție în turismul balnear. 

În multe dintre stațiuni s-a modernizat baza de cazare, s-au construit hoteluri 

de cură și complexe sanatoriale moderne, în care serviciile de cazare, masă, 

diagnostic și tratament sunt oferite în cadrul acelorași clădiri, așa cum se practică 

în stațiunile balneoclimaterice de interes mondial cum sunt: Băile Herculane, Slănic-

Moldova, Băile Felix, Sovata, Băile Tușnad, Covasna, Călimănești–Căciulata, 

Mangalia, Vatra Dornei, Eforie, Govora, Olănesti, Buziaș.  

În bazele de tratament construite au fost create condiții optime a utilizării pe 

larg a factorilor naturali de cură, pe baze ștințiifice. Alături de procedurile naturale 

sau fizioterapie se utilizează și o largă paletă de proceduri terapeutice care folosesc 

factori fizici. Bazele de tratament dispun astfel de compartimente specializate, 

dotate cu aparatură și instalații moderne. 

Preferințele și motivațiile turismului modern se diferențiază de cel tradițional, 

dorind să acumuleze o cantitate cât mai mare de informații, să își îmbunătățească 

nivelul cultural, să exploateze (în limitele decente) resursele naturale, atracții, 

obiective turistice, într-un interval de timp limitat, în vederea atragerii unei ponderi 

impresionante de vizitatori 

Majorarea nivelului de trai, al bunăstării economice, dar și a oboselii fizice și 

psihice, răspândirea unor afecțiuni, nevoia de odihnă și recreere au condus, treptat, 

la apariția turismului curativ, încă din cele mai vechi perioade, acest tip de turism 

cunoscând fluctuări atât ale cererii turistice, cât și a ofertei acestei activități. 

În Master Plan-ul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear au fost 

analizate principalele evoluții ale sectorului balnear - așa cum reies din datele 

statistice colectate și puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică, 
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sau din cele elaborate prin compunerea datelor INS - din punct de vedere al 

evoluției capacității de cazare disponibile și cele care vizează fluxurile de 

turiști (sosiri și înnoptări).  

Astfel, în ce privește evoluția capacității de cazare (în termeni de locuri-zile 

care reprezintă numărul agreat de locuri de cazare disponibile efectiv pentru 

turiști), se constată că în perioada 2014-2017 a avut loc un reviriment al acesteia, 

tendința opusă celei de scădere înregistrată după 2000. Revirimentul capacității de 

cazare în stațiunile balneare din perioada de referință se explică atât prin apariția 

și dezvoltarea unor capacități de cazare noi de tip pensiune (multe construite prin 

utilizarea fondurilor structurale europene) în zonele balneare, cât și prin renovarea 

și reabilitarea unor hoteluri deja existente. 

În ceea ce privește fluxurile de turiști cazați în stațiunile balneare, acestea au 

înregistrat însă o creștere de 11,1% în 2017, depășind tendința generală de scădere 

din perioada 2011-2014.  

D.p.d.v. al evoluției numărului de bilete de tratament în stațiuni 

balneare sau balneoclimatice decontate de Casa Națională de Pensii Publice, în 

perioada 2012-2017, a fost constantă importanța fluxurilor de turiști generate în 

sectorul balnear de sistemul biletelor de tratament. Fiind vorba de bilete de 

tratament decontate efectiv, cifrele pot fi echivalate cu sosiri în stațiunile balneare. 

O observație imediată este legată de faptul că, deși foarte mare, ponderea 

biletelor de tratament în total sosiri în stațiunile balneare nu reprezintă, aparent, 

decât circa 20%-30% din total. Aceasta discrepanță între datele cantitative 

disponibile și percepția avută la nivelul teritoriului, unde turistul social subvenționat 

pare a rămâne segmentul majoritar de departe, se poate explica prin faptul că 

sistemul de colectare al datelor utilizat de INS face posibilă introducerea în total a 

unor capacități de cazare care nu se află în stațiunile balneare și balneoclimatice 

recunoscute legal, incluzând și sosiri în localități cu baze de tratament care au fost 

istoric sau doresc să devină stațiuni balneare, fără să aibă acest statut.  

Trebuie de asemenea menționat faptul că, regula generală, durata de 

ședere a turistului cu bilet de tratament este mult mai mare decât a 

turistului mediu în cura liberă sau care vizitează cu alt scop o stațiune 

balneară. Este de aceea foarte probabil, ca ponderea în total înnoptări în stațiunile 

balneare a înnoptărilor pe baza biletelor de tratament să fie mult mai mare decat 

în cazul sosirilor, depășind 50%.  

A doua concluzie este că volumul de bilete de tratament decontat de 

stat rămâne unul per total constant, chiar dacă există fluctuații câteodată 

importante, fără să înregistreze scăderi importante în perioada pentru care am avut 

date disponibile (2012-2017). Faptul că există o scădere a frecventării sociale, 

subvenționate, pe fondul unei tendințe de creștere a sosirilor totale, înseamnă că 

există o scădere a ponderii primei în total, cu efectele relative pozitive cunoscute 

legate de creșterea dependenței economiei balneare de acest sistem care nu 
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permite investițiile în reabilitare, în formarea profesională, în dezvoltarea bazelor 

de tratament și în general a produselor competitive pe piața națională și europeană. 
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În concluzie, deși Regiunea Nord-Est oferă posibilități largi pentru 

dezvoltarea turismului balnear, doar o mică parte din potențialul curativ 

natural este valorificat la un nivel satisfacator. Astfel, conform Hotărârii 

1072/2013 care modifică HG privind acordarea statutului de stațiune balneară și 

balneoclimatică pentru unele localități și areale care dispun de factori naturali de 

cură, localitățile regiunii Nord-Est cărora le-a fost acordat statutul de 

stațiune balneoclimatică sunt:  

❖ Arealul corespunzator zonei de agrement-tratament Nicolina din 

municipiul Iași, județul Iași; 

❖ Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava; 

❖ Orașul Slănic Moldova, județul Bacău; 

❖ Orașul Târgu Ocna, județul Bacău. 1 

 

O componentă deosebit de importantă a structurilor de tratament o constituie 

aparatura medicală, care influențează în bună măsură aprecierea turiștilor asupra 

serviciilor medicale prestate în stațiunile balneoclimatice. Nefuncționarea multor 

aparate din cauza pieselor defecte, a lipsei personalului calificat pentru repararea 

și întreținerea aparaturii conduce la aglomerarea și degradarea calitativă a 

tratamentelor, precum și la uzura permanentă a aparatelor în funcțiune, 

suprasolicitate de nevoia de a face față cerințelor de moment. 

 

Spre deosebire de restul centrelor urbane specializate în turismul balnear din 

județul Bacău (Târgu Ocna - exploatarea depozitelor de sare; Moinești - exploatarea 

petrolului), stațiunea Slănic-Moldova a apărut și s-a dezvoltat în baza 

resurselor minerale, consacrând, astfel, fenomenul turistic de tip balnear.  

Astfel, economia stațiunii Slănic-Moldova și-a pus bazele, încă de la 

începuturi, pe utilizarea apelor minerale, ce au o compoziție chimică variată și o 

eficiență terapeutică remarcabilă, recunoscută atât la nivel național, cât și 

internațional.  

Stațiunea dispune de un număr de 24 de surse hidrominerale, identificate 

și omologate încă din anul 1980, însă, în prezent, sunt exploatate doar 11 surse. 

Zona în care se regăsesc izvoarele este o zonă forestieră, de pădure deasă, 

nepopulată. 

Primul izvor mineral a fost descoperit în anul 1801, de către serdarul 

Mihalache Spiridon, urmând ca, ulterior, să fie descoperite și izvoarele cu 

numerele 2, 3, 4 și 5, toate deținând proprietăți tămăduitoare. În centrul 

stațiunii, în parc, se află un obiectiv principal, biserica, ce amintește de data de 20 

iulie 1801 când s-a descoperit primul izvor de apă minerală.  

 
1 Sursa: Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear 
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Izvolarele vindecă bolile aparatului tubului digestiv și glandele anexe. 

Unicitatea izvoarelor 1, 3 și 4 a făcut să se obțină medalia de argint la Expoziția 

Internațională din Viena în 1889 și în 1900 medalia de aur la Expoziția universală 

de la Paris.  

Chiar dacă au o valoare inestimabilă, nu putem vorbi de gradul de conservare, 

deoarece acestor izvoare ar trebui să li se aloce mai multă atenție și fonduri din 

partea autorităților publice.  

Fiecare izvor în parte poate fi utilizat, intern sau extern, în vederea tratării 

diferitelor afecțiuni ale aparatului digestiv, bolilor hepato-biliare, afecțiuni ale căilor 

respiratorii, de nutriție și metabolism, boli ale rinichilor și căilor urinare, boli 

reumatice, etc. Cel mai important izvor mineral este cel ce poartă denumirea 

de Sonda nr. 2, ce este încadrat în categoria izvoarelor alcaline pure, o 

formă rar întâlnită pe mapamond. Această apă are efecte benefice în tratarea 

hepatitelor cronice, a litiazelor renale, cu efect antiinflamator asupra prostatei.  

În desfășurarea activităților specifice terapiei balneo-climaterică din Slănic-

Moldova sunt folosiți cei doi factori curativi naturali: mofeta și microclimatul 

de grotă.  

Mofeta - cabina de tratament cu emanații naturale de gaze - în cea mai 

mare parte bioxid de carbon, este folosită în terapeutica bolilor pulmonare, 

reumatice și ale circulației sângelui. O asemenea cabină de tratament a fost 

înființată, pentru prima oară, în anul 1976, cu titlu experimental. Rezultatele 

benefice reieșite s-au constatat a fi optime în vederea tratării maladiei hipetonice 

și a afecțiunilor cardiovasculare asociate. Aureola mofetică este oferită de existența 

tufurilor vulcanice aflate la 70 km distanță de lanțul eruptiv al Carpaților Răsăriteni 

– Oaș, Gutâi, Căliman, Gurghiu, Harghita – zonă în care, prin fisuri, pori și dislocări 

ale rocilor din centrul erupției vulcanice, ies la iveală emanațiile de dioxid de carbon 

asociat cu azot și hidrogen.  

Microclimatul de grotă se regăsește la Salina de la Târgu-Ocna, constituind 

un factor natural deosebit de valoros, ce se utilizează cu eficiență de către 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”.  

Există o relație de interdependență între orașul Slănic-Moldova și orașul Târgu 

Ocna – turiștii care vin în Slănic-Moldova pentru a beneficia în urma potențialului 

balneoclimateric, de regulă, vizitează și salina de la Târgu-Ocna, care este și ea 

stațiune de interes național. Microclimatul de grotă este benefic curanților cu 

afecțiuni respiratorii, temperatura aerului din salină fiind de cca.+12oC, presiunea 
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atmosferică de 731 mm Hg și umiditatea aerului de 60-80%. Este prezentă, în 

același timp, și o concentrație mare de aerosoli de sodiu. 

 

Graficul final propus al potenţialului turistic din cadrul unei stațiuni 

balneoclimaterice ia în considerare acele elemente care dețin un grad ridicat de 

influență asupra calității ofertei turistice. Astfel, pe lângă infrastructura de 

tratament și componentele cadrului natural ce dictează latura terapeutică, oferta 

turistică a unei astfel de stațiuni se sprijină, de asemenea, pe baza de recreație, de 

cazare, alimentație, pe elementele atracțiilor antropice, deoarece un sejur al unui 

turist-pacient îmbină activitățile de tratament cu cele recreative. În plus, 

tratamentul propriu-zis nu include doar utilizarea factorilor terapeutici prin diferite 

cure, ci implică alimentația și odihna în condiții prielnice.  

Graficul valorii turistice a unei stațiuni balneoclimaterice ideale 

balneoclimaterice reprezintă un sistem ale cărui componente dețin un rol bine 

stabilit, aflându-se în relație de interdependență. 

 

Fig.49. Graficul valorii turistice totale a stațiunii Slănic-Moldova 1 

 

Turismul reprezintă o industrie intensivă, care operează 24 ore pe zi, 7 zile 

pe săptămână, oferind oportunități de angajare pentru tineri sau pentru persoanele 

interesate, inclusiv în regim part-time. Marele avantaj oferit de turism este 

reprezentat de faptul că, pe lângă personalul calificat, poate constitui o oportunitate 

la absorbția semnificativă a unei forțe de muncă mai puțin calificate. Din nefericire, 

tratarea educaţională şi metodologică a formării competenţelor şi abilităţilor în 

domeniul turismului, hotelăriei şi restauraţiei este legată într-o prea mică măsură 

 
1 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova, conform Doctorat expert Gabriela Tamas 
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sau strict accidental de problematica turismului balnear, în componenta nemedicală 

de servicii furnizate. Avându-se în vedere problemele grave acumulate de-a lungul 

celor două decenii în sistemul balnear, se poate considera că s-ar fi impus o 

conectare mult mai consistentă şi mai frecventă a formării profesionale în raport cu 

nevoile şi oferta concretă a staţiunilor balneo-climaterice româneşti. 

Pe de altă parte, multe zone în care sunt plasate staţiunile de interes local se 

confruntă cu handicapuri de ordin mai general, ca de exemplu: 

▪ depopularea zonei; 

▪ număr mic de specialişti cu studii superioare; 

▪ număr mic de muncitori calificaţi în domeniile de vârf; 

▪ populaţie îmbătrânită. 

De asemenea, administratorii acestor staţiuni se confruntă şi cu atracţia pe 

care o exercita localităţi mai îndepărtate, dar cu un potenţial economic mai mare, 

asupra personalului mai tânăr. În plus, faptul că sezonalitatea turistică în stațiunile 

balneare este puternic dezechilibrată (extrasezon îndelungat cu frecventare foarte 

scăzută) face dificilă retenția personalului format și performant într-un sector unde 

activitatea se limitează la câteva luni pe an. 

 

Evoluția frecventării turistice la Slănic Moldova este similară cu cea din 

celelalte stațiuni balneare din regiune (de ex. Vatra Dornei). Dacă până în 2013 se 

poate vorbi despre o tendință generală de creștere a frecventării, în 2014 are loc o 

scădere puternică a acesteia urmată apoi de creștere puternică în 2017. Cum durata 

medie de ședere este și ea în scădere, este clar că înnoptările scad mai repede 

decât sosirile. În cifre absolute durata de ședere de circa 3 nopți, ceea ce reprezintă 

o valoare extrem de scazută, fapt ce se traduce în trecerea stațiunii de la modelul 

strict social tradițional al curei subvenționate în structurile mari de cazare la 

sejururile mai scurte care includ o mare componență de agrement în structuri mai 

mici de cazare (pensiuni etc.). 

Sezonalitatea turistică la Slănic Moldova rămâne însă una extrem de 

caracteristică stațiunilor balneare din România, cu o frecventare foarte puternică 

vara și una foarte slabă iarna. La Slănic Moldova sezonul este mai „îngust” ca în 

alte stațiuni, cu o începere târzie în iunie și o terminare timpurie în septembrie-

octombrie. 

Indicele de utilizare a capacității de cazare este în scădere, fiind însă în 

parametrii evoluției sectorului balnear la nivel național (35% în 2017). 

Sosirile cu bilete de tratament sunt în scădere în stațiune. Scăderea 

accentuată din 2013 a avut loc pe fondul unei creșteri a sosirilor totale, pe când 

scăderea mică din 2014 a avut loc pe fondul scăderii puternice a sosirilor și 
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înnoptarilor totale. Aceasta diferență de ritm se explică și prin ponderea scăzută a 

biletelor de tratament în total (sub 15%). Cu toate acestea, îngrijorator este că 

există o evoluție negativă generală care nu poate fi compensată temporar prin 

atragerea unor clientele sociale.1 

Diversitatea  serviciilor  este  un  indicator  de  bază  a  unităților  si  stațiunilor  

turistice.  Gama serviciilor de divertisment alternativ trebuie inclusă în oferta 

unităților din domeniul turismului. 

În continuare se va realiza analiza diversității si complexității serviciilor 

turistice din regiune/județ/orașul Slănic-Moldova, ținând cont de următoarele 

elemente: 

 volumul  si  calitatea  portofoliului  materialelor  informative  despre  

posibilitățile  turistice  a localităților; 

 existența si utilitatea birourilor de informare turistică; 

 posibilitățile de tratament terapeutic; 

 posibilitățile de distracție; 

 trasee turistice; 

 brosuri; 

 tăblițe indicatoare; 

 hărți turistice; 

 semnalizări trasee turistice; 

 alte elemente de analiză. 

 

În categoria structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică 

intră orice construcție sau amenajare care furnizează în mod permanent sau 

sezonier serviciul de cazare și alte servicii specifice pentru turiști. Ținând cont de 

aceste caracteristici, pe teritoriul României aceste structuri se găsesc sub forma de 

hoteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, hoteluri apartament, moteluri, hanuri, 

vile turistice, cabane turistice, bungalouri, sate de vacanță, campinguri, popasuri 

turistice, căsuțe turistice, tabere de elevi și preșcolari, pensiuni turistice și 

agroturistice, spații de cazare de pe navele fluviale sau alte unități de cazare 

colective. 

Conform datelor statistice aferente anului 2019, Regiunea Nord-Est se 

situează pe locul patru în ceea ce privește totalul structurilor de primire 

turistică, cu 1.504 unități din totalul de 8.402 la nivelul țării. Totodată, Regiunea 

ocupă penultimul loc la nivelul numărului de hoteluri (7,9% din total național) și 

vile turistice (38,2% din total național), locul trei la numărul de hosteluri (12,7% 

din total național), pensiuni turistice (14% din total național), pensiuni agroturistice 

 
1 Sursa: Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear 
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(16,4% din total național) și bungalouri (7% din total național) și locul doi la 

numărul de popasuri turistice (21,3% din total național). 

Conform datelor statistice aferente anului 2019, reiese faptul că Regiunea 

Nord-Est prezintă următoarele structuri de primire turistică: 

 

 
Fig.50. Structuri de primire turistica în Regiunea Nord-Est, anul 2019 1 

 

În județul Bacău, sectorul turismului deține un rol secundar, având o 

infrastructură de cazare slab dezvoltată, reprezentând un domeniu strategic de 

investiții pe termen lung. 

Astfel, la nivelul județului evoluția capacității de cazare a structurilor turistice 

existente a înregistrat o tendință de creștere accentuată în perioada 2010 - 2019 

(de la 788.481 locuri-zile în 2010, la 1.763.756 locuri-zile în 2019), cea mai mare  

extindere a infrastructurii fiind înregistrată între anii 2011-2015, după cum se poate 

observa și din graficul de mai jos: 

 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Fig.51. Evoluția capacității de cazare în Județul Bacău, 2010-2019 (locuri-zile) 1 

 

În ceea ce privește capacitatea de cazare turistică existentă în județul Bacău, 

în anul 2019 se regăseau 2.563 locuri în hoteluri, 1219 în pensiuni turistice, 599 în 

pensiuni agroturistice, 403 locuri în moteluri, și 363 locuri în vile turistice. Singurele 

stagnări le înregistrează locurile din cabanele și popasurile turistice, în timp ce toate 

celelalte structuri de cazare au înregistrat o creștere semnificativă a numărului de 

locuri. 

 

 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Fig.52. Evoluția capacității de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire 

turistică Jud. Bacău, 2010-2019 (locuri) 1 

Capacitatea de cazare turistică din județ reprezenta, în anul 2019, 18% din 

întreaga regiune, fapt care se explică și datorită turismului foarte dezvoltat din 

celelalte două județe din regiune, Neamț și în special Suceava (40%). 

 

Nici la nivelul orașului Slănic-Moldova sectorul turismului nu este 

suficient valorificat, deoarece deși capacitatea de cazare turistică în funcțiune, în 

anul 2019, este de 392.113 de locuri-zile, reprezentând 22,23% din capacitatea de 

cazare turistică în funcțiune din județul Bacău (1.763.756 de locuri-zile), prezintă 

un indice de ocupare extrem de scăzut – 27,2% - în anul 2019.  

Capacitatea de cazare în funcțiune a orașului Slănic-Moldova, 

reprezentată de hoteluri, pensiuni și vile turistice și în proporție mai mică  moteluri 

și pensiuni agroturistice, înregistrează per-total o creștere a numărului de locuri-

zile de 39,22% între 2010 și 2019 (de la 238.306 de locuri-zile în 2010, la 392.113 

de locuri-zile în 2019), fiind similară cu cea de la nivelul județului în aceeași 

perioadă.  

Cu toate acestea, numărul de locuri din hoteluri și pensiuni agroturistice a 

cunoscut mari fluctuații, dar per-ansamblu a scăzut comparativ cu anul 2010.  

 
Fig.53. Capacitatea de cazare turistică în funcțiune, pe tipuri de structuri de primire turistică în 

Orașul Slănic-Moldova (locuri- zile), 2010-2019 2 

 

Repartiția pe tipuri de structuri de primire turistică pentru anul 2019, 

la nivelul orașului Slănic-Moldova arată o preponderență a hotelurilor (45,5%), 

urmând la o oarecare distanță pensiunile turistice (29%) și vilele turistice (19,2%). 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Fig.54. Evoluția capacității de cazare turistică existentă pe tipuri de structuri de primire 

turistică în Orașul Slănic-Moldova (locuri), 2010-20191  

 

O scurtă analiză a datelor existente relevă faptul că hotelurile dețin în 

continuare supremația în ceea ce privește preferințele de cazare ale turiștilor, în 

timp ce preferințele spre pensiunile (turistice și agroturistice) și vilele turistice se 

situează la aproximativ 48% din totalul turiștilor.  

De asemenea, datele oficiale2 cu privire la structurile de primire turistică 

din orașul Slănic-Moldova, la finele anului 2019, evidențiază 5 unități de 

cazare de tip hotel cu o capacitate de cazare de 522 locuri, un motel cu o 

capacitate de cazare de 45 de locuri, 8 vile turistice cu o capacitate de 222 de 

locuri, 16 pensiuni turistice cu o capacitate de 298 de locuri și pensiuni 

agroturistice ce au capacitatea de 27 de locuri.  

În ceea ce privește numărul turiștilor sosiți în structurile de primire 

turistică din stațiune, acesta a fost de 39.386 în anul 2019, mai mult cu aprox. 

170% față de anul 2010 (14.659 turiști), cea mai mare parte a turiștilor fiind cazați 

în hoteluri. 

În anul 2019, numărul de înnoptări în stațiune era de 106.478 (24,7% 

din numărul total din județ), majoritatea fiind înregistrate în hoteluri. Respectând 

evoluția pozitivă a județului între 2010 și 2019 (o creștere de 55%), Slănic-Moldova 

înregistrează tot o creștere, la fel de accentuată, respectiv de 42,4%, conform 

următorului grafic: 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
2 Sursa: Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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Fig.55. Evoluția numărului de înnoptări în Orașul Slănic-Moldova 1 

 

După cum arată și indicii de utilizare netă a capacității de cazare 

turistică în funcțiune, tot hotelurile se mențin pe primul loc și în anul 2019. Indicii 

de utilizare netă a capacității de cazare turistică în funcțiune se calculează prin 

raportarea numărului de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în 

funcțiune din perioada respectivă. 

Astfel, durata medie de ședere în unitățile de primire turistică din 

stațiunea Slănic-Moldova a înregistrat valori între 4,2 și 2,7 nopți per turist în 

perioada  2010 – 2019, având un trend descrescător și respectând totodată 

evoluția la nivel de județ (3,1 – 2,4).  

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. 

Din analiza duratei medii a sejururilor turistice în orașul Slănic-Moldova, se 

observă că turiștii petrec perioade din ce în ce mai scurte de timp în unitățile de 

cazare, fapt care este în detrimentul turismului cultural și mai ales curativ, dar poate 

arăta în același timp și creșterea importanței turismului ecologic și de afaceri 

sau de evenimente.  

Deși la nivel de țară și regiune se constată o creștere a numărului de turiști 

în ultimii ani, orașului Slănic-Moldova se înscrie în aceeași tendință, ceea ce 

înseamnă că potențialul turistic nu este valorificat la maximul potențial. 

Astfel, 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 

 
1 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică, anul 2019 
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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 altă concluzie importantă este aceea că turismul în zona Slănic-Moldova 

se caracterizează în primul rând prin sezonalitate. În cele trei luni de vară - 

iunie, iulie, august – și iarna – în general în luna decembrie - se înregistrează valori 

semnificative în numărul sosirilor turistice. Segmentele turismului prezente în mod 

permanent - adică cele capabile să elimine caracterul de  sezonalitate  -  sunt  

turismul  de  afaceri  și  cel  de  conferință  -  care  sunt  capabile  de  a determina 

un număr însemnat de turiști să rămână în zonă câteva zile. 

Dezavantajul lor constă în faptul că doar marile orașe pot asigura locații, 

clădiri și săli corespunzătoare pentru primirea unui număr semnificativ de persoane, 

astfel oportunitățile dezvoltării  turismului  de  conferință  sunt  implementabile  

doar  prin  dezvoltările  realizate  în orașele mai mari, excluzând localitățile mai 

mici. 

Din acest motiv o soluție ar putea fi dezvoltarea de programe turistice 

adresate mediului de afaceri (pensiuni dotate cu săli de conferință mari, dezvoltarea 

serviciului de catering etc.). 

 

Structurile destinate alimentației pentru turism reprezintă un element 

extrem de important al bazei generale turistice (pentru domeniul de activitate al 

turismului), constând în unități pentru satisfacerea uneia dintre cele mai importante 

nevoi, de bază, ale turiştilor. De cele mai multe ori, structurile de alimentație 

turistică se suprapun cu cele de cazare turistică, însă există și numeroase structuri 

de alimentație de sine stătătoare. Majoritatea hotelurilor și multe dintre pensiunile 

mai mari dețin și restaurante, deschise atât persoanelor cazate în cadrul lor, cât și 

turiștilor aflați în tranzit.  

Astfel, turiştii sosiți în zona Slănic Moldovei pot servi masa, potrivit datelor 

oficiale, în cadrul a 9 structuri de alimentație publică, independente de cele de 

cazare și înnoptare, cu o capacitate de 1.460 de locuri.1 

 

Alte componente ale infrastructurii generale pentru turism sunt serviciile 

curente, ce pot oferi suport activității turistice, fiind necesare pentru anumite 

nevoi ale turiștilor. În această categorie intră: magazinele comerciale, oficii de 

schimb valutar, servicii de poștă și telecomunicații, oficii de informare turistică, 

servicii culturale și sportive, servicii administrative și bancare, agenții de bilete, 

servicii de ordine și securitate, ș.a. 

 
1 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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În prezent, orașul Slănic-Moldova dispune de un Centru de informare și 

promovare turistică. Însă pentru promovarea turistică adecvată, de care are 

nevoie zona, este necesară existența unui centru de informare și promovare 

turistică dotat la cele mai înalte standarde. Scopul principal al centrului este acela 

de a promova turistic orașul Slănic-Moldova, atât prin mijloace tradiționale, cât și 

prin cele digitale. 

Extrem de important pentru turiști, în special în centrele turistice, este 

digitalizarea domeniului turismului, serviciul de internet, o necesitate a lumii 

moderne.  

O altă componentă importantă a infrastructurii generale pentru turism o 

reprezintă componentele de signalectică și informare a turiștilor. Există 

diverse atracții şi obiective turistice, în special cele cu valoare imensă, care au fost 

semnalizate corespunzător, oferind informații despre acces şi ghidare sau despre 

însemnătatea siturilor turistice. De menționat faptul că, în cursul anului 2019 a 

existat o inițiativă a Primăriei Orașului Slănic-Moldova în acest sens, care a constat 

în achiziționarea de panouri de informare pentru turiști cu scopul de a conștientiza 

populația vizavi de normele ce trebuiesc respectate referitor la: prezența urșilor, 

locurile de joacă pentru copii, protecția mediului. De asemenea, au fost 

achizitionate plăcuțe indicatoare turistice și au fost înlocuite panourile avariate în 

urma condițiilor meteo de vânt cu intensitate mare din primăvara anului 2019. 

Cu toate acestea, stațiunea Slănic-Moldova nu beneficiază de un sistem 

bine pus la punct de elemente de signalectică turistică, unele indicatoare 

turistice lipsind cu desăvârșire, ori sunt insuficiente sau neobservabile, 

reprezentând o piedică în dezvoltarea turistică accentuată a zonelor din oraș. 

 

 

2.8. Infrastructura tehnico - edilitară 
 

  Utilitățile publice 

La nivelul localităților, alimentarea cu apă a populației se asigură prin sisteme 

centralizate de alimentare cu apă sau din instalații locale - fântâni și captări de 

izvoare.  

Indicatorii care sunt monitorizați de către autoritățile competente sunt 

următorii:  

✓ Numărul de localități care dispun de o rețea de distribuție a apei 

potabile și lungimea rețelei în km, în mediu urban și rural; 

✓  Populația racordată la rețelele de apă; 

✓  Intensitatea consumului de apă pe cap de locuitor.   
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Într-o regiune bogată în resurse hidrice, cum este Regiunea Nord-Est, 

accesul la apa potabilă este încă problematic pentru un procent însemnat de 

populație. Principala sursă de apă pentru localitățile din regiune și județului Bacău 

o reprezintă sursele subterane. 

Rețeaua hidrografică a județului Bacău este reprezentată de râurile Siret 

și Bistrița și de afluenții acestora: Bahna, Izvoarele, Cleja - pentru Siret, 

respectiv Trebeșul cu afluenții săi Bârnat și Negel - pentru Bistrița.  

Datorită influenței antropice, regimul hidrologic al celor două râuri a fost 

complet modificat, amenajările hidroenergetice contribuind la regularizarea 

scurgerii. Pe Bistrița au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Șerbănești. 

 

 

Potentialul hidrografic al orașului Slănic-Moldova este reprezentat de 

Pârâul Slănic și afluenții săi.  

Pârâul Slănic, care își adună apele din 12 izvoare de pe muntele Șandru Mare 

şi este confluent cu Trotușul, la poalele muntelui Măgura, în partea de sud a orașului 

Târgu Ocna, are o lungime de 25 km. Relieful accidentat, săpat în stânci, a 

determinat caracterul torențial al bazinului hidrografic. Lărgimea şi adâncimea 

pârâului variază după cantitatea zăpezilor şi a ploilor sau după timpul secetos. De 

la izvoare până la confluența sa cu Trotușul, cursul Slănicului este alimentat de 

numeroase pâraie şi pârâiașe. Peste 70% din apa acestor pâraie este provenită din 

ploi şi zăpezi. 

Afluenții, în zona stațiunii, sunt, pe stânga: pârâul Cheşcheşul, pârâul Pufului, 

pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, pârâul Piatra, pârâul lui Tudorache, iar pe dreapta, 

pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, pârâul Cerbului, pârâul 

Șurei. Primăvara, când se topesc zăpezile, sau în timpul ploilor repezi de vară, 

numeroasele pâraie afluente ca şi torenții care se formează de-a lungul pantelor 

repezi ale Șandrului, Cheşcheşului, Pufului, Cerbului şi Dobrului îi umflă apele. 
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Orașul Slănic-Moldova este dotat edilitar cu rețea de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare, rețea de gaz metan și rețea de distribuție a energiei 

electrice. 

 

2.8.1.1. Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din orașul Slănic-Moldova 

este gestionat de operatorul local, S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L. Compania 

are în administrarea sa, cu drept de folosință, rețele de apă potabilă, rețele de 

canalizare, rezervoare de înmagazinare, stații de captare, tratare, pompare și 

epurare cu terenurile aferente, clădiri pentru ateliere, clădiri administrative, utilaje 

de intervenție și autovehicule.  

S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L. 

Slănic-Moldova își desfășoară activitatea în 

baza licenței clasa 3, nr. 4037/24.08.2017, 

aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 

284/24.08.2017, pentru prestarea serviciului 

public de alimentare cu apă și de canalizare 

în aria administrativ teritorială a orașului 

Slănic-Moldova, în baza Contractului de 

delegare a gestiunii, încheiat cu Unitatea 

Administrativ Teritorială a orașului Slănic-

Moldova în data de 23.06.2017. 

Domeniul principal de activitate al societății S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L. 

este: 

✓ captarea, tratarea şi distribuţia apei în scopuri menajere şi 

industriale. Această clasă include activități de colectare, tratare și 

distribuție a apei în scopuri menajere și industriale, conform cod CAEN 

3600. 

✓ colectarea și epurarea apelor uzate, conform cod CAEN 3700. 

Potrivit informațiilor furnizate de S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L., operatorul 

asigură cantitatea de apă potabilă necesară consumatorilor casnici, terțiari și 

industriali de pe raza orașului Slănic-Moldova prin captarea apelor subterane și de 

suprafață. Orașul Slănic-Moldova este alimentat cu apă potabilă provenind din 

două surse subterane și o sursă de suprafață: 

➢ Sursă de tip dren - având o capacitate de 54 m3/h (proiectat inițial 

pentru 126 m3/h); 
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➢ Sursă de tip puț forat - având o capacitate instalată de 9 m3/h; 

➢ Sursă de suprafată pârâu Slănicel - având o capacitate instalată de 

36 m3/h. 

Sursa de suprafață este reprezentată de o priză de mal amplasată pe malul 

stâng al pârâului Slănicel. Captarea s-a realizat cu priză de tip tirolez. Pe malul 

stâng al pârâului se află deznisipatorul, dimensionat pentru un debit de 36 m3/h, 

compus din două camere de sedimentare. Din deznisipator, apa este transportată 

gravitațional la stația de tratare. La momentul realizării lucrării, sursa de suprafață 

și stația de tratare se aflau în conservare.  

Sursa subterană principală constă într-un dren de filtrație dispus de-a lungul 

râului Slănic, pe o lungime de 788,5 m, ce are rolul de a capta pânza freatică de 

mică adâncime alimentată atât din versanți, cât și din albia râului Slănic. Drenul 

prezintă 8 cămine de vizitare și o cameră de colectare, din care sunt alimentare 

rezervoarele de înmagazinare. Apa captată din dren este dezinfectată prin clorinare. 

Drenul este format din mai multe zone de captare: 

➢ Zona I A - tuburi de beton Dn 300 mm cu o lungime de 137 m și Dn 

400 mm cu o lungime de 300 m 

➢ Zona I A* - tuburi de beton Dn 300 mm cu o lungime de 321 m și Dn 

400 mm cu o lungime de 181 m 

➢ Zona I B - tuburi PEID Dn 300 mm cu o lungime de 63 m și tuburi de 

beton Dn 400 mm cu o lungime de 161 m 

➢ Zona II - tuburi PEID Dn 300 mm cu o lungime de 151 m 

➢ Zona III - tuburi PEID Dn 300 mm cu o lungime de 115 m. 

Drenul este prevăzut cu 27 de cămine de vizitare cu depozite pentru reținerea 

nisipului antrenat de ape și o cameră colectoare, de unde pleacă trei conducte de 

aducțiune către rezervoarele de înmagazinare. În jurul drenului există o zonă de 

protecție sanitară cu regim sever, cu o suprafață de 44.600 m2, împrejmuită și 

prevăzută cu rigole betonate, în care apele meteorice și scurgerile de pe versanți 

sunt interceptate și deversate în râul Slănic. 

În vederea alimentarii cu apă a localităților Cerdac și Cireșoaia, instalațiile de 

captare au fost suplimentate cu un foraj de mică adâncime în amonte de zona 

captării drenurilor. Puțul este echipat cu o pompă submersibilă automatizată tip 

Ebara, având Q = 7,2 m3, H = 97 mCA și P = 4 kW. Apa captată prin intermediul 

forajului cu diametru de 1000 mm și adâncimea de 10 m este descărcată în camera 

colectoare a drenurilor prin intermediul unei  conducte din PEID cu Dn 110 mm. În 

jurul puțului este amenajată o zonă de protecție sanitară de 10.000 m2. 

Aducțiunea apei de la camera colectoare a drenului la gospodăria de apă 

Slănic-Moldova se realizează prin intermediul unei conducte de oțel, cu Dn 400 mm, 

având o lungime de 1,1 km. 
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Tratarea apei se realizează prin clorinare, la nivelul gospodăriei de apă 

Slănic-Moldova, înainte de intrarea în rezervoarele de înmagazinare. Stația de 

clorinare este dotată cu următoarele echipamente: 

➢ instalație de clorinare tip CHLORMIX HS-21 TC, prevăzută cu aparat de 

clorinare cu regulator de vacuum, pompă booster și ejector, cu o 

capacitate de dozare de 15-70 g clor/h și o capacitate de clorinare de 

153-335 l apă/h.  

➢ 8 butelii (1 activă + 7 rezervă) de clor gazos cu capacitatea de 40 litri 

(50 kg). 

Înmagazinarea apei potabile necesară consumatorilor orașului Slănic-

Moldova se realizează la nivelul a 4 rezervoare de înmagazinare, amplasate în 

incinta gospodăriei de apă, având următoarele capacități: 

➢ 2 x rezervoare 350 m3,  

➢ 1 x rezervor 750 m3,  

➢ 1 x rezervor 1.000 m3.  

Rezervoarele au o formă circulară, sunt îngropate și sunt realizate din beton 

monolit. Pentru alimentarea cu apă a localităților Cerdac și Cireșoaia, s-a realizat 

un rezervor cu o capacitate de 100 m3 în zona complexului Cerdac, cu rol de 

înmagazinare și rupere a presiunii.  

Distribuția apei către consumatori se realizează gravitațional. Rețeaua de 

distribuție este de tip ramificat. Principalele conducte de distribuție sunt prezentate 

în cele ce urmează: 

➢ de la rezervoarele de înmagazinare la căminul apometru, apa este 

transportată prin 3 conducte având Dn 200 mm, Dn 250 mm și Dn 300 

mm, toate realizate din oțel, în lungime de 60 m fiecare. Căminul 

apometru este dotat cu un filtru Y și un contor Dn 300 mm. 

➢ de la căminul apometru până la intrarea în orașul Slănic-Moldova, zona 

Izvoare, apa este transportată printr-o conductă din OL având Dn 300 

m și lungimea de aproximativ 2 km. 

➢ de la intrarea în orașul Slănic-Moldova, conducta Dn 300 mm se ramifică 

în două conducte principale, o conductă Dn 140 mm din PEID spre zona 

hotel Venus și o conductă Dn 200 mm din oțel ce urmărește strada 

Nicolae Bălcescu și, mai apoi, drumul național DN 12B prin localitățile 

Cerdac și Cireșoaia. 

Conductele rețelei de distribuție urmăresc, în general, trama stradală a 

orașului, conductele secundare ramificându-se din conductele principale. 
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Apa potabilă înmagazinată și distribuită consumatorilor trebuie să respecte 

cerințele Legii 458/2002, completată și modificată cu Legea 311/2004, privind 

calitatea apei potabile. 

Monitorizarea calității apei potabile distribuite se face de către Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Bacău, conform contractului de prestări servicii. 

Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 49,9 km, din care o 

pondere de 53,7% (26,8 km) este modernizată. Defalcând pe localități, 23,1 km 

rețea distribuție se regăsesc în orașul Slănic-Moldova, 13,7 km rețea distribuție se 

regăsesc în localitatea Cerdac și 13,1 km rețea distribuție se regăsesc în localitatea 

Cireșoaia.  

La nivelul consumatorilor există un număr de 1605 branșamente, din care 

1526 branșamente la populație și 79 de branșamente pentru instituțiile 

publice și agenții economici. Orașul Slănic-Moldova dispune de 911 

branșamente la rețeaua de apă potabilă, în timp ce localitățile Cerdac și Cireșoaia 

dispun de 310, respectiv 384 de branșamente la rețea. Gradul de contorizare al 

consumatorilor este de 100%, iar populaţia racordată la reţeaua de apă în sistem 

centralizat reprezintă 39,2% din totalul de 5.077 locuitori. Din cei 23 de hidranți 

existenți, numai 12 sunt funcționali. 

Evoluția cantităților anuale de apă potabilă distribuită și facturată 

consumatorilor este prezentată în tabelul și în figura de mai jos: 

Tab. 2.39. Evoluția cantității de apă potabilă distribuită și facturată în orașul Slănic-

Moldova 1 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Cantitatea anuală totală de apă 

potabilă distribuită în 

localitatea analizată 

mii m3/an 184,89 176,38 163,30 

Cantitatea anuală totală de apă 

potabilă facturată 

consumatorilor 

mii m3/an 120,19 147,00 162,00 

 

 
1 Sursa: Date furnizate de S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L 
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Fig.56. Evoluția cantității de apă potabilă distribuită și facturată în orașul Slănic-Moldova 

 

Principalele deficiențe cu care se confruntă sistemul de alimentare cu 

apă potabilă se referă la: 

➢ cantitate de apă insuficientă pentru necesarul de consum; 

➢ tronsoane de rețele de distribuție vechi, ce prezintă periodic 

deranjamente și înregistrează volume mari de pierderi de apă; 

➢ rezervoare de înmagazinare vechi, care prezintă fisuri; 

➢ 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. 

 

2.8.1.2. Sistemul de canalizare 

Sistemul de canalizare adoptat pentru orașul Slănic-Moldova este de tip mixt, 

fiind compus din: 

 

➢ rețea canalizare în sistem divizor 

pentru ape uzate și pluviale; 

➢ rețea canalizare în sistem unitar 

pentru ape uzate și pluviale; 

➢ stație de epurare. 

Apele uzate rezultate din locuințe și 

din activitățile unor societăți de turism 

(hoteluri și vile) și apele pluviale ajung în 

Stația de epurare Slănic-Moldova prin 
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intermediul rețelei de canalizare formată din conducte din beton, cu o lungime 

totală de 16,2 km, având diametrele cuprinse între 150 mm și 300 mm.  

Doar localitatea Slănic-Moldova beneficiază de sistem de canalizare. 

Localitățile Cerdac și Cireșoaia nu dispun de un sistem de evacuare a apelor 

menajere, apele uzate ajungând direct în albiile apelor curgătoare, fără epurare, 

iar râul Slănic este colectorul final. Marea majoritate a construcțiilor noi sunt 

prevăzute cu fose vidanjabile. 

Stația de epurare a apelor uzate este amplasată la circa 4 km de oraș, pe 

malul drept al râului Slănic. Stația a fost realizată în 1970 și este prevăzută cu 

treaptă de epurare mecano-biologică şi chimică. Procesele tehnologice utilizate în 

stația de tratare sunt: 

➢ epurarea mecanică formată din deznisipator orizontal, 2 buc. 

decantor primar și stație pompare; 

➢ epurarea biologică formată din biofiltru de mare încărcare, 2 buc. 

decantor secundar; 

➢ dezinfectarea cu clor gazos formată din laborator și aparat de 

clorinare tip CC.  

Stația de epurare nu este prevăzută cu facilități de eliminare/depozitare a 

nămolurilor rezultate din procesul de epurare. Capacitatea instalată a stației de 

epurare este de 130 m3/h . Apa reziduală epurată este de 103 mc/h, iar cantitatea 

de nămol rezultat din procesul de epurare este de 0,40 tone/zi. Eficienţa staţiei de 

epurare este estimată la 44,3% pentru suspensii, 71,8% pentru CBO5 şi nulă 

pentru CCO. 

Numărul de locuitori care beneficiază de un sistem de canalizare ale cărui ape 

uzate sunt epurate în stația orășenească este de 1.170 (aproximativ 23%). 

Evoluția cantităților anuale de apă uzată epurată și facturată 

consumatorilor este prezentată în tabelul și în figura de mai jos. 

Tab. 2.40. Evoluția cantității de apă uzată epurată și facturată în orașul Slănic-

Moldova1 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Cantitatea anuală totală de apă 

uzată epurată 
mii m3/an 140,50 144,76 152,36 

Cantitatea anuală totală de apă 

uzată facturată consumatorilor 
mii m3/an 81,07 86,92 107,41 

 

 
1 Sursa: Date furnizate de S.C. Apa Serv Salubrizare S.R.L 
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   Fig.57. Evoluția cantității de apă uzată epurată și facturată în orașul Slănic-Moldova 

 

Principalele deficiențe cu care se confruntă sistemul de canalizare se 

referă la: 

➢ Sistemul de canalizare nu acoperă în întregime toate localitățile 

componente, iar gradul de acoperire cu rețea de canalizare pentru 

localitatea Slănic-Moldova este redus; 

➢ Rețelele sunt vechi, prezintă deficiențe de etanșeitate, materializate 

prin infiltrații din rețeaua de alimentare cu apă sau din pânza freatică, 

fiind înregistrate volume mari de apă intrate în stațiile de epurare, chiar 

și în intervalele orare când se înregistrează consumuri reduse; 

➢ Stația de epurare nu asigură calitatea apei uzate epurate la descărcarea 

în emisar și nu asigură eliminarea/depozitarea nămolului, conform 

legislației în vigoare; 

➢ Stația de epurare este subdimensionată față de necesarul de 

perspectivă al orașului. 
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2.8.1.3. Sistemul de alimentare cu energie termică 

La nivelul orașului Slănic-Moldova nu există sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică. 

 

2.8.1.4. Energie și gaze 

Pentru crearea unui sector energetic modern, corespunzător principiilor 

Uniunii Europene de liberalizare a piețelor de energie electrică și gaze naturale 

capabil să satisfacă cererea consumatorilor, în anul 2011 activitatea de 

reglementare s-a axat pe creșterea transparenței piețelor de energie electrică și 

gaze naturale, promovarea producerii de energie electrică produse din surse 

regenerabile, promovarea producerii de energie electrică produse în capacități noi 

de cogenerare. 

Orașul Slănic-Moldova este alimentat din Sistemul Electroenergetic 

Naţional prin intermediul distribuitorului de energie electrică S.C. DELGAZ GRID 

S.A. 

Societatea de distribuție a energiei electrice, DELGAZ GRID S.A., este una 

dintre cele 8 societăți regionale de distribuție a energiei electrice din România, 

asigurând în principal distribuția și tranzitul energiei electrice prin rețelele pe care 

societatea le deține în arealul licenței de distribuție. 

 

 

Fig.58. Structura sistemului de alimentare cu energie electrică 
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DELGAZ GRID operează o reţea de energie electrică de peste 80.000 ce 

acoperă judeţele din partea de Nord-Est a României (Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, 

Suceava și Botoșani). 

 

 
Fig.59. Aria de acoperire a serviciilor de distribuție energie electrică a Delgaz Grid 

 

Consumatorii din orașul Slănic-Moldova sunt alimentați cu energie electrică 

din Statia de transformare 110/20 kV Târgu Ocna, prin intermediul liniei electrice 

aeriene (LEA) de 20 kV Târgu Ocna-Slănic-Moldova, ce alimentează un număr de 

17 posturi de transformare, din care 2 posturi de transformare aflate pe teritoriul 

orașului Slănic-Moldova. Cele două posturi de transformare 20/0,4 kV sunt de tip 

PTAB (post de transformare în anvelopă de beton). 

Infrastructura de alimentare cu energie electrică din posturile de 

transformare a consumatorilor este realizată cu conductoare subterane și 

conductoare clasice aeriene, montate pe stâlpi de beton.  

La nivelul anului 2017, lungimea totală a rețelei de distribuție a energiei 

electrice era de 3,79 km, din care: 

➢ 0,07 km linii electrice aeriene (LEA) de MT; 

➢ 0,2 km linii electrice subterane (LES) de MT; 

➢ 3,42 km linii electrice aeriene (LEA) de JT; 

➢ 0,1 km linii electrice subterane (LES) de JT. 

Majoritatea consumatorilor sunt alimentați pe joasă tensiune, cu tensiunea 

de alimentare de 230 V monofazat, respectiv cu tensiunea de alimentare de 400 V 

trifazat, cu receptori de folosință uzuală. Majoritatea gospodăriilor sunt racordate 

la rețeaua de energie electrică. Evoluția numărului de consumatori alimentați cu 

energie electrică este prezentată în tabelul de mai jos. 
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Tab. 2.41. Evoluția numărului de consumatori racordați la rețeaua de energie electrică 

din orașul Slănic-Moldova1 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Total consumatori alimentați cu 

energie electrică, din care 
- 1.283 1.324 1.305 

Clienți casnici - 1.104 1.135 1.117 

Instituții publice - 46 66 53 

Agenți economici - 129 119 130 

Consumatori industriali - 4 4 5 

 

De menționat faptul că rețeaua de distribuție a energiei electrice din 

orașul Slănic-Moldova se află într-o stare bună de funcționare, principala 

deficiență fiind ponderea mare a LEA comparativ cu ponderea LES. 

Gaze naturale 

Orașul Slănic-Moldova este alimentat cu gaz natural din Sistemul Naţional de 

Transport și Distribuție a Gazului Natural prin intermediul distribuitorului de energie 

electrică S.C. DELGAZ GRID S.A. 

DELGAZ GRID S.A., societatea de distribuție a gazului natural, este unul 

dintre cei 41 de operatori de distribuție a gazului natural din România, și unul dintre 

cei doi operatori regionali (pe lângă Distrigaz Sud Rețele), asigurând în principal 

distribuția și tranzitul gazului natural prin rețelele pe care societatea le deține în 

arealul licenței de distribuție. 

DELGAZ GRID operează o reţea de gaze naturale în lungime de peste 20.000 

km, care acoperă judeţele din partea de Nord a României (Bacău, Cluj, Bistrița 

Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, 

Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț). 

 

 
1 Sursa: Date furnizate de S.C. DELGAZ GRID S.A. 
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       Fig.60. Aria de acoperire a serviciilor de distribuție gaz natural a Delgaz Grid 

 

Alimentarea cu gaz natural a orașului Slănic-Moldova se realizează din 

două stații de reducere-măsurare a presiunii (SRMP) astfel: 

➢ SRMP Cireșoaia alimentează localitatea Slănic-Moldova; 

➢ SRMP Slănic-Moldova Sat alimentează localitățile aparținătoare 

Cireșoaia și Cerdac. 

Pe raza localității Slănic-Moldova există și 6 stații de reglare-măsurare a 

presiunii amplasate la consumatori. Evoluția lungimii rețelei de distribuție a gazului 

natural se regăsește în tabelul de mai jos. 

 

Tab. 2.42. Evoluția lungimii rețelei de gaz natural din orașul Slănic-Moldova 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Lungime rețea distribuție gaz 

natural 
km 27,23 27,38 27,76 

 

În anul 2019, un număr de 873 de 

consumatori erau alimentați cu gaz natural 

prin intermediul a 535 branșamente. 

Defalcarea acestora în funcție de tipul 

consumatorilor, precum și evoluția în 

perioada 2017-2019 este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

 

 

https://www.google.ro/imgres?imgurl=https://static1.squarespace.com/static/55c8923ce4b0c7a9fe3dbb36/t/57063c288a65e2f1970dcf7c/1460367157702/Poza%2BPrima%2BPagina.jpg?format%3D1500w&imgrefurl=http://www.gazsud.ro/&docid=EcN-2N3LfbHOYM&tbnid=IeZqAEbXFDgYCM:&w=1200&h=900&bih=612&biw=1366&ved=0ahUKEwjj0czasLzPAhVGCMAKHRzPAIEQMwg8KBowGg&iact=mrc&uact=8


  

 

 

263 

 

Tab. 2.43. Evoluția numărului de consumatorii racordați la rețeaua de gaz natural 

și a numărului de branșamente din orașul Slănic-Moldova1 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Total consumatori alimentați cu 

gaz natural, din care 

- 
839 854 873 

Clienți casnici - 749 763 781 

Instituții publice - 25 27 29 

Agenți economici - 62 62 61 

Consumatori industriali - 0 0 0 

Consumatori secundari  3 2 2 

Total branșamente gaz natural, 

din care 

 
515 522 535 

Branșamente blocuri  100 100 100 

Branșamente case individuale  345 350 363 

Branșamente agenți economici  58 60 60 

Branșamente instituții publice  12 12 12 

 

Rețeaua de distribuție a gazului natural se află într-o stare bună de 

funcționare, principala deficiență fiind gradul redus de acoperire al orașului și 

accesul limitat la rețea al consumatorilor. 

 

Evoluția consumului de gaze naturale în Orașul Slănic-Moldova, în 

perioada 2010-2019, este prezentată în graficul de mai jos2: 

 
Fig.61. Evoluția consumului de gaze naturale în Orașul Slănic-Moldova (mii m3) 

 

 
1 Sursa: Date furnizate de S.C. DELGAZ GRID S.A. 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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  Eficiența energetică 

2.8.2.1. Aspecte generale 

Provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în domeniul energiei 

includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de importuri, nivelul ridicat al 

prețurilor la energie și volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel 

global, diversificarea limitată, amenințările din ce în ce mai mari provocate de 

schimbările climatice, riscurile de securitate care afectează țările producătoare și 

pe cele de tranzit, progresul lent în ceea ce privește eficiența energetică, provocările 

care decurg din ponderea tot mai mare a energiei regenerabile, precum și nevoia 

de o mai mare transparență și de o mai bună integrare și interconectare pe piețele 

de energie.  

În data de 30 noiembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o Propunere 

de regulament privind guvernanța uniunii energetice, în cadrul pachetului „Energie 

curată pentru toți europenii” 1, adoptat oficial de Parlament în noiembrie 2018 și de 

Consiliul European în decembrie 2018 [Regulamentul (UE) 2018/1999]. Astfel, 

politica energetică a UE are în centrul său un ansamblu de măsuri variate, care au 

menirea de a realiza o piață energetică integrată și de a asigura securitatea 

aprovizionării cu energie și durabilitatea sectorului energetic. În acest context, 

actuala agendă politică este determinată de politica integrată și cuprinzătoare 

privind clima și energia, adoptată de către Consiliul European în octombrie 2014, 

revizuită în decembrie 2018, al cărei obiectiv este de a realiza, până în anul 

2030, următoarele: 

➢ reducerea cu cel puțin 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră față de 

nivelurile din 1990; 

➢ creșterea cu 32 % a ponderii energiilor regenerabile în consumul de energie; 

➢ îmbunătățirea cu 32,5% a eficienței energetice; 

➢ interconectarea a cel puțin 15 % din sistemele de energie electrică ale UE.2 

Și Parlamentul European sprijină asumarea unor angajamente mai puternice 

decât propriile obiective ale UE, subliniind faptul că noua politică energetică trebuie 

să sprijine obiectivul de a reduce emisiile gazele cu efect de seră generate 

de UE cu 55 % până în 2030 și a atinge nivelul de zero emisii nete sau de 

neutralitate climatică până în 2050.  

Reducerea consumului și a risipei de energie este din ce în ce mai 

importantă pentru Uniunea Europeană. Măsurile de eficiență energetică sunt 

 
1 Sursa: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-
energy-transition 
2 Sursa: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/68/politica-energetica-principii-generale 
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recunoscute tot mai mult nu doar ca un mijloc de a ajunge la aprovizionarea 

sustenabilă cu energie, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, de a 

îmbunătăți securitatea aprovizionării și de a reduce costurile la import, ci și ca mijloc 

de promovare a competitivității UE. Eficiența energetică este, prin urmare, o 

prioritate strategică pentru uniunea energetică, iar UE promovează principiul 

„eficiența energetică pe primul loc”.1 

Totodată și în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor, 

Comisia Europeană a prezentat o propunere de revizuire a Directivei 2010/31/UE. 

În temeiul directivei (Directiva (UE) 2018/844), fiecare stat membru trebuie să 

stabilească o strategie de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea 

parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât 

și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică 

și decarbonizat până în 2050, facilitând transformarea eficace din punct de 

vedere al costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este 

aproape egal cu zero. Strategiile naționale trebuie să conțină o foaie de parcurs cu 

obiective intermediare orientative pentru 2030, 2040 și 2050 și să precizeze modul 

în care aceste obiective contribuie la realizarea obiectivelor UE în materie de 

eficiență energetică.2 

În ceea ce privește sursele regenerabile de energie (energia eoliană, 

energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, 

biomasa și biocombustibilii), acestea constituie alternative la combustibilii fosili care 

contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei 

de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale 

combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE privind promovarea 

surselor regenerabile a evoluat în mod semnificativ în ultimii ani. În anul 2009, 

liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2020, 20% din consumul de energie 

al UE să provină din surse regenerabile de energie. În anul 2018, s-a stabilit 

obiectivul ca, până în 2030, 32 % din consumul de energie al UE să provină 

din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de 

politici viitor pentru perioada de după 2030.3 

În prezent, România are asumată o Strategie Energetică pentru 

perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007. 

Ministerul Energiei a elaborat, în anul 2016, un Proiect de Strategie Energetică 

pentru perioada 2016-2030 și orizont de timp 2030-2050. Ca urmare, în baza 

Ordinului nr. 473/15.06.2017 al Ministrului Energiei, actualizat în februarie 2018, a 

fost constituit și funcționează Grupul de Lucru pentru elaborarea Strategiei 

 
1 Sursa: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica 
2 Sursa: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica 
3 Sursa: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/70/energia-din-surse-regenerabile 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/69/eficienta-energetica
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Energetice Naționale pentru perioada 2017-2030 și orizont de timp 2030-

2050.  

Strategia Energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 

2050 este un document programatic care definește viziunea și stabilește 

obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a sectorului energetic. De 

asemenea, documentul indică reperele naționale, europene și globale care 

influențează și determină politicile  și deciziile din domeniul energetic. 

Viziunea Strategiei Energetice a României este de creștere a 

sectorului energetic în condiții de sustenabilitate. România are resursele 

necesare creșterii sistemului energetic, iar acesta trebuie să fie pregătit să susțină 

dezvoltarea industriei și a agriculturii, a economiei în ansamblul său, precum și 

îmbunătățirea calității vieții atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Valorificarea 

acestor resurse reprezintă baza dezvoltării sustenabile, dezvoltarea sectorului 

energetic fiind parte a procesului de dezvoltare a României. 

Strategia Energetică stabilește faptul că România își va menține poziția 

de producător de energie în regiune și va avea un rol activ și important în 

gestionarea situațiilor de stres la nivel regional. 

Și administrațiile locale, precum Orașul Slănic-Moldova, ca nivel de 

guvernanță cel mai apropiat de cetățeni, sunt cel mai bine plasate pentru a aborda 

chestiunile legate de climă, într-un mod cuprinzător, structurile de guvernanță 

locală a orașelor deținând un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor 

climatice, cu atât mai mult cu cât 80% din consumul de energie și din 

emisiile de gaze cu efect de seră sunt asociate cu activitățile urbane. 

În decembrie 2018, a fost adoptat Regulamentul (UE) 2018/1999, privind 

guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, conform căruia fiecare stat 

membru trebuie să prezinte un „plan energetic și climatic național 

integrat” până la 31 decembrie 2019 și, ulterior, din zece în zece ani. Aceste 

strategii naționale pe termen lung vor stabili o viziune politică pentru 2050, 

asigurându-se că statele membre îndeplinesc obiectivele Acordului de la Paris. 

Planurile energetice și climatice naționale integrate vor include obiective naționale, 

contribuții, politici și măsuri pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni ale uniunii 

energetice: decarbonizarea, eficiența energetică, securitatea energetică, piața 

internă a energiei și cercetarea, inovarea și competitivitatea. 

Importanța elaborării, implementării și monitorizării unui PAEDC constă în 

economiile de energie obținute și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Eficiența energetică reprezintă modul cel mai rapid și mai avantajos de a reduce 

consumul energetic și emisiile de gaze cu efect de seră, responsabile de schimbările 

climatice. În baza economiilor de energie realizate, resursele financiare pot fi 
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reinvestite în alte sectoare, reducându-se astfel tensiunea asupra bugetelor publice, 

și, mai mult decât atât, crescând eficiența utilizării resurselor. 

Planul de acțiune urmărește pe tot parcursul său cele 10 priorități ale 

Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite:  

✓ locuri de muncă, creștere și investiții;  

✓ o piață digitală Unică; energie mai sigură, abordabilă și durabilă;  

✓ o piață internă mai profundă și mai echitabilă;  

✓ o uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă;  

✓ relații comerciale deschise și echitabile; justiție și drepturi fundamentale; 

✓ migrație;  

✓ un actor mai puternic pe plan Mondial;  

✓ o uniune a schimbărilor democratice. 

De asemenea, Planul de acțiune urmărește și cele 17 obiective de 

dezvoltare durabilă (ODD) ale Agendei 2030 a ONU1. 

Având în vedere toate acestea, administrația locală a Orașului Slănic-

Moldova a luat decizia elaborării Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă și Climă pentru perioada 2021–2030 și a Programului de 

Îmbunătățire a Eficienței  Energetice al Orașului Slănic-Moldova 2021- 

2030, documente ce vor sta la baza prioritizării acțiunilor și proiectelor pentru 

alocarea resurselor financiare în atingerea obiectivelor stabilite.  

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă (PAEDC) al 

Orașului Slănic-Moldova 2021-2030 este un document cheie care arată modul 

în care Orașul Slănic-Moldova își va respecta angajamentul în calitate de semnatar 

al Convenției Primarilor până în anul 2030, cu perspectivă până în anul 2050. 

Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă și Climă (PAEDC) al Orașului Slănic-

Moldova 2021-2030 este un document de comunicare orientat către toate părțile 

interesate în vederea înțelegerii provocărilor aduse de schimbările climatice și 

efectele tot mai drastice pe care acestea le aduc an de an. Prin implementarea 

PAED, se urmărește conștientizarea populației și a tuturor factorilor care sunt 

interesați de o dezvoltare locală durabilă a Orașului Slănic-Moldova, prin creșterea 

economică, protecția mediului și creșterea calității vieții cetățenilor. 

PAEDC al Orașului Slănic-Moldova este realizat în concordanță cu politicile 

energetice și cele cu privire la mediu – schimbări climatice ale Uniunii Europene, 

dar ținând cont, în același timp, de documentele strategice și programatice în 

vigoare în unitățile administrative - teritoriale partenere. 

 

 
1 Sursa: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf 
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2.8.2.2. Analiza datelor tehnice 

Elaborarea PAEDC nu este posibilă fără întocmirea, în prealabil, a IRE - 

Inventar de Referință al Emisiilor, deoarece acesta cuantifică volumul de gaze cu 

efect de seră emise din cauza consumului de energie pe teritoriul Orașului Slănic-

Moldova din anul de referință ales, 2017. 

PAEDC al Orașului Slănic-Moldova folosește rezultatele IRE pentru a identifica 

cele mai bune domenii de acțiune și oportunități pentru atingerea țintei de reducere 

a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilită de autoritatea locală. 

Obiectivul prioritar al PAEDC Slănic-Moldova 2021-2030 este de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% față de anul de referință 

(2017) și de promovare a investițiilor derulate pe raza Orașului Slănic-Moldova care 

să conducă la utilizarea eficientă a energiei prin îmbunătățirea performanțelor 

energetice existente sau dezvoltarea de construcții, instalații, echipamente și 

tehnologii cu eficiență energetică performantă, incluzând și surse regenerabile de 

energie viabile. 

Inventarul de Referință al Emisiilor a fost întocmit pentru anul 2017 pe 

baza analizelor privind: 

 Clădiri, echipamente și utilități, cu subsectoarele: 

• Clădiri rezidențiale, 

• Clădiri terțiare, 

• Clădiri municipale, 

• Iluminatul public municipal, 

• Alimentarea cu apă și canalizarea, 

• Salubrizarea; 

 Transporturi, cu subsectoarele: 

• Transportul privat și comercial, 

• Transportul public, 

• Parcul municipal; 

 Producerea locală de energie, cu subsectoarele: 

• Producerea de energie electrică în non-cogenerare, 

• Producerea de energie termică în non-cogenerare, 

• Producerea de energie electrică și termică în cogenerare. 

- . 

Coordonatele de întocmire ale IRE1 sunt următoarele: 

❖ Gazele cu efect de seră incluse – CO2 

 
1 Covenant of Mayors (CoM) for Climate & Energy EUROPE, Ghid 'How to develop a Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability 
Assessment (RVA) 
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❖ Unitate de raportare a emisiei – tone CO2 

❖ Anul de referință – 2017 

❖ Ținta de reducere – valori relative, raportată la numărul de locuitori 

echivalenți (inclusiv locuitori rezidenți, locuitori sezonieri și turiști) 

❖ Abordare a factorilor de emisie – tip Standard (IPCC 2006) în 

conformitate cu principiile Comitetului Interguvernamental pentru 

Schimbări Climatice IPCC, care cuprind toate emisiile de CO2 produse 

ca urmare a consumului de energie pe teritoriul autorității locale, fie 

direct prin consum de combustibil în cadrul autorității locale, fie indirect 

prin consumul de combustibil aferent producerii energiei electrice 

consumate sau energiei termice/climatizare produsă pe raza acesteia 

și consumate pe teritoriul autorității locale. 

 

 Date tehnice despre sectorul clădirilor, echipamente și utilități 

Datele despre consumurile energetice ale sectorului clădiri din Orașul Slănic-

Moldova, la nivelul anului de referință 2017, precum și evolutia consumurilor până 

în anul 2019, au fost obținute de către Primăria Slănic-Moldova de la distribuitorul 

de energie electrică și gaz metan „Delgaz Grid S.A.”. 

Consumul final de energie reprezintă suma cantităților de energie utilizată 

în diferite sectoare de activitate în scopul realizării obiectivelor specifice fiecărui 

domeniu analizat. Nu sunt cuprinse cantitățile utilizate în scop ne-energetic și cele 

utilizate pentru producerea altor combustibili. De asemenea, nu se includ 

consumurile în sectorul energetic și pierderile de transport și distribuție. 

Pentru anul de referință 2017, consumul total de energie finală de la nivelul 

clădirilor a fost de 40.746 MWh, fiind repartizat pe tipuri de clădiri și forme de 

energie consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.44. Consumuri finale de energie din clădiri - an referință 2017 

Anul 2017 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă Total 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Clădiri 

municipale 
344 0 1.410 0 1.754 

Clădiri 

terțiare 
2.056 0 10.670 3.089 15.815 

Clădiri 

rezidențiale 
1.083 0 5.570 16.523 23.176 

TOTAL 

CLĂDIRI 
3.483 0 17.650 19.613 40.746 
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Se observă că în anul 2017 cea mai mare pondere - 56,88% din consumul 

total de energie de la nivelul clădirilor, o aveau clădirile din sectorul rezidențial. La 

nivelul sectorului terțiar s-a consumat 38,81%, iar la nivelul clădirilor municipale s-

a consumat 4,31% din consumul total aferent clădirilor. 

De asemenea, cea mai importantă resursă energetică consumată în anul 

2017 a fost biomasa (sub formă de lemn de foc și deșeuri de lemn), cu o pondere 

de 48,13% din consumul total de resurse energetice pentru clădiri. Gazul natural a 

reprezentat 43,32%, iar energia electrică a 8,55%. 

Pentru anul 2019, consumul total de energie finală de la nivelul clădirilor a 

fost de 41.462 MWh, fiind repartizat pe tipuri de clădiri și forme de energie 

consumată după cum urmează: 

Tab. 2.45. Consumuri finale de energie din clădiri - an 2019 

Anul 2019 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă Total 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Clădiri 

municipale 
314 0 1.450 0 1.764 

Clădiri 

terțiare 
2.079 0 10.832 3.012 15.924 

Clădiri 

rezidențiale 
1.145 0 5.950 16.679 23.775 

TOTAL 

CLĂDIRI 
3.538 0 18.232 19.692 41.462 

 

Astfel, pentru perioada 2017-2019, se observă o ușoară creștere a 

consumurilor energetice de la nivelul clădirilor de 717 MWh (1,76%). Această 

creștere se datorează, în primul rând, creșterii consumului de gaz natural de la 

nivelul clădirilor rezidențiale. 

Datele despre consumurile energetice ale sectorului utilități publice din orașul 

Slănic-Moldova, la nivelul anului de referință 2017, precum și evoluția consumurilor 

până în anul 2019, au fost obținute de către Primăria Slănic-Moldova de la 

operatorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, S.C. APASERV 

SALUBRIZARE S.R.L și de la operatorul serviciului de salubrizare din cadrul 

Primăriei. 

Pentru anul de referință 2017, consumul total de energie finală de la nivelul 

utilităților publice a fost de 390 MWh, fiind repartizat pe tipuri de servicii și forme 

de energie consumată după cum urmează: 
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Tab. 2.46. Consumuri finale de energie pentru utilități - an referință 2017 

Anul 2017 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Iluminat public 279 0 0 0 

Apă și 

canalizare 
16 0 0 0 

Salubrizare 0 0 0 0 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
296 0 0 0 

 

Anul 2017 
Motorină Benzină GPL Total 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Iluminat public 0 0 0 279 

Apă și 

canalizare 
14 2 0 32 

Salubrizare 74 4 0 78 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
88 6 0 390 

 

Se observă că în anul 2017 cea mai mare pondere -71,66% - din consumul 

total de energie pentru utilități o avea serviciul de iluminat public. Pentru 

salubrizare s-au consumat 20,06%, iar alimentarea cu apă și canalizarea a 

reprezentat 8,28% din consumul total aferent utilităților. Cea mai importantă 

resursă energetică consumată pentru utilități a fost energia electrică, cu o pondere 

de 75,79% din consumul total de resurse energetice pentru utilități. Și consumul 

de carburant, sub formă de motorină, are o pondere importantă, de 22,65%, în 

timp ce restul resurselor înregistrează ponderi de sub 2%. 

Pentru anul 2019, consumul total de energie finală de la nivelul utilităților 

publice a fost de 430 MWh, fiind repartizat pe tipuri de servicii și forme de energie 

consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.47. Consumuri finale de energie pentru utilități - an 2019 

Anul 2019 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Iluminat public 274 0 0 0 

Apă și 

canalizare 
13 0 0 0 

Salubrizare 0 0 0 0 
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TOTAL 

UTILITĂȚI 
287 0 0 0 

 

Anul 2019 
Motorină Benzină GPL Total 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Iluminat public 0 0 0 274 

Apă și 

canalizare 
12 1 0 26 

Salubrizare 122 8 0 130 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
134 9 0 430 

 

Astfel, pentru perioada 2017-2019, se observă o creștere a consumurilor 

energetice de la nivelul utilităților de 40 MWh (10,37%). Această creștere se 

datorează, în primul rând, creșterii necesarului de carburant aferent serviciului de 

salubrizare. 

 

 Date tehnice despre transporturi 

Datele despre consumurile energetice aferente transportului public din orașul 

Slănic-Moldova, la nivelul anului de referință 2017, precum și evoluția consumurilor 

până în anul 2019, au fost obținute de către Primăria Slănic-Moldova de la operatorii 

serviciului de transport public care tranzitează orașul, iar datele despre consumurile 

energetice aferente flotei municipale din orașul Slănic-Moldova, la nivelul anului de 

referință 2017, precum și evoluția consumurilor până în anul 2019, au fost preluate 

din cadrul Primăriei. 

Pentru transportul privat și comercial, datele de activitate pentru fiecare tip 

de combustibil şi de vehicul, în conformitate cu metodologia prezentată în ghid1, 

editat de Biroul Convenției Primarilor, au fost calculate cu ajutorul formulei: 

 

Combustibil folosit în transport rutier [kWh] = distanță parcursă [km] x consum 

mediu [kg/100 km] x putere calorifică [kWh/kg] / 100 

Pentru o bună analiză a datelor, defalcarea parcului auto va cuprinde 

categoriile următoare: 

✓ Autoturisme 

✓ Vehicule în regim de lucru ușor şi greu 

✓ Autobuze şi alte vehicule folosite în serviciile de transport în comun 

 
1 Covenant of Mayors (CoM) for Climate & Energy EUROPE, Ghid 'How to develop a Sustainable Energy and 
Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment 
(RVA) 



  

 

 

273 

✓ Vehicule pe două roți. 

Consumul mediu de combustibil al vehiculelor din fiecare categorie depinde 

de tipul de vehicule din categoria respectivă, de vechimea acestora, precum şi de 

numeroși alți factori, ca de exemplu ciclul de conducere. În tabelul de mai jos este 

prezentat consumul mediu de combustibil utilizat în cadrul IRE, pe categorii de 

autovehicule și tipuri de combustibili. 

Tab. 2.48. Consum mediu de combustibil pe categorii de autovehicule și tipuri de 

combustibil 

Categorie 

Consum mediu de combustibil1 (kg/100 km) 

Motorină Benzină GPL 
Hibrid 

(Benzină) 

Autoturisme 5,5 6,6 5,7 3,4 

Autovehicule comerciale 

(<3,5 tone) 
8,0 7,0   

Autovehicule comerciale 

(>3,5 tone) 
15,5 17,7   

Autobuze 30,1    

Microbuze 15,0    

Motocicluri 3,0 3,7  1,4 

 

Având în vedere specificul activităților desfășurate pe raza orașului Slănic-

Moldova, traficul privat și comercial include următoarele: 

➢ Traficul privat aferent rezidenților permanenți ai orașului Slănic-Moldova; 

➢ Traficul privat aferent locuitorilor sezonieri ai orașului Slănic-Moldova; 

➢ Traficul comercial aferent activităților comerciale desfășurate pe raza orașului 

Slănic-Moldova; 

➢ Traficul comercial de tranzit aferent activităților comerciale desfășurate în 

afara razei orașului Slănic-Moldova.  

Pentru calcul a fost luat în considerare un procent de biocombustibil după 

cum urmează: 

✓ Diesel - 6,5% conținut în volum (anii 2017 și 2019) 

✓ Benzină – 4,5% conținut în volum (an 2017) și 8% (an 2019). 

Pentru anul de referință 2017, consumul total de energie finală aferent 

sectorului de transport a fost de 18.256 MWh, fiind repartizat pe categorii de 

transport și tipuri de carburanți consumați după cum urmează: 

 

 
1 European Environment Agency, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 - Passenger cars, 
light commercial trucks, heavy-duty vehicles including buses and motor cycles 
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Tab. 2.49. Consumuri finale de energie pentru transport - an referință 2017 

Anul 2017 
Motorină Benzină GPL Total 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Flota municipală 130 61 0 191 

Transport public 380 0 0 380 

Transport privat 

și comercial 
8.990 8.696 0 17.686 

TOTAL 

TRANSPORT 
9.499 8.757 0 18.256 

 

Se observă că în anul 2017 cea mai mare pondere -96,87% - din consumul 

total de energie pentru transporturi, o avea transportul privat și comercial. Pentru 

transportul public s-a consumat 2,08% din total, iar consumurile energetice 

aferente flotei municipale au reprezentat 1,05%. Cea mai importantă resursă 

energetică consumată a fost motorina, cu o pondere de 52,03% din consumul total 

de resurse energetice pentru transporturi. Și consumul de benzină are o pondere 

importantă -47,97% în timp ce consumul de GPL este nesemnificativ. Consumul de 

energie electrică aferent autovehiculelor de tip hibrid și full-electric este inclus în 

cadrul consumurilor din clădiri (terțiare și rezidențiale). 

Pentru anul 2019, consumul total de energie finală aferent sectorului de 

transport a fost de 4.021 MWh, fiind repartizat pe categorii de transport și tipuri de 

carburanți consumați după cum urmează: 

Tab. 2.50. Consumuri finale de energie pentru transport - an 2019 (inclusiv fracția 

de biocarburant) 

Anul 2019 
Motorină Benzină GPL Total 

MWh/an MWh/an MWh/an MWh/an 

Flota municipală 134 23 0 156 

Transport public 379 0 0 379 

Transport privat 

și comercial 
8.097 7.127 12 15.237 

TOTAL 

TRANSPORT 
8.610 7.150 12 15.772 

 

Astfel, pentru perioada 2017-2019, se observă o scădere a consumurilor 

energetice pentru transporturi de 2.484 MWh (13,60%). Această scădere se 

datorează, în primul rând, scăderii consumului de carburanți pentru transportul 

privat și comercial, datorat reducerii numărului și a duratei șederii turiștilor în oraș. 
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 Producerea locală de energie 

La nivelul orașului Slănic-Moldova nu există sistem centralizat de alimentare 

cu energie termică, nici capacități de producere în cogenerare a energiei electrice 

și termice. De asemenea, pe raza localității nu există capacități de producere a 

energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile. 

 Emisiile de gaze cu efect de seră aferente consumului final de energie 

sunt calculate cu ajutorul factorilor de emisie.  

Pentru anul de referință 2017, emisiile de CO2 derivate din consumul final de 

energie din clădiri au fost de 12.566 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de clădiri și 

forme de energie consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.51. Emisii de CO2 clădiri - an referință 2017 

Anul 2017 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă Total 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Clădiri 

municipale 

109 0 285 0 393 

Clădiri 

terțiare 

648 0 2.155 1.245 4.048 

Clădiri 

rezidențiale 

341 0 1.125 6.659 8.125 

TOTAL 

CLĂDIRI 

1.097 0 3.565 7.904 12.566 

 

Se observă că în anul de referință 2017, cea mai mare pondere -64,66% - 

din emisiile de CO2 de la nivelul clădirilor o aveau clădirile din sectorul rezidențial. 

La nivelul sectorului terțiar s-a generat 32,21%, iar la nivelul clădirilor municipale 

s-a generat doar 3,13% din totalul de dioxid de carbon emis ca urmare a 

consumului de energie din clădiri.De asemenea, cele mai mari emisii de CO2 s-au 

datorat consumului de biomasă (sub formă de lemn de foc și deșeuri de lemn), cu 

o pondere de 62,90% din dioxidul de carbon generat de consumurile de resurse 

energetice. Emisiile datorate consumului de gaz natural au reprezentat 28,37%, în 

timp ce emisiile datorate consumului de energie electrică au reprezentat doar 

8,73%. 

Pentru anul 2019, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie din 

clădiri au fost de 12.556 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de clădiri și forme de 

energie consumată după cum urmează: 
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Tab. 2.52. Emisii de CO2 clădiri - an 2019 

Anul 2019 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă Total 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Clădiri 

municipale 
83 0 293 0 376 

Clădiri 

terțiare 
551 0 2.188 1.214 3.953 

Clădiri 

rezidențiale 
304 0 1.202 6.722 8.227 

TOTAL 

CLĂDIRI 
938 0 3.683 7.936 12.556 

 

Astfel, în perioada 2017-2019, se observă o scădere a emisiilor de CO2 de la 

nivelul clădirilor de 10 t CO2 (0,08%). Această scădere se datorează, în primul rând, 

scăderii emisiilor generate prin consumul de energie electrică, ca urmare a reducerii 

factorului de emisie aferent energiei electrice consumate din Sistemul 

Electroenergetic Național. 

Pentru anul de referință 2017, emisiile de CO2 derivate din consumul final de 

energie pentru utilități publice au fost de 117 t CO2, fiind repartizate pe categorii 

de consumatori și forme de energie consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.53. Emisii de CO2 utilități - an referință 2017 

Anul 2017 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Iluminat public 88 0 0 0 

Apă și 

canalizare 
5 0 0 0 

Salubrizare 0 0 0 0 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
93 0 0 0 

 

Anul 2017 
Motorină Benzină GPL Total 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Iluminat public 0 0 0 88 

Apă și 

canalizare 
4 0 0 9 

Salubrizare 18 1 0 19 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
22 1 0 117 
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După cum se observă că în anul de referință 2017, cea mai mare pondere - 

75,49% - din emisiile de CO2 de la nivelul utilităților o avea serviciul de iluminat 

public. Pentru salubrizare s-a generat 16,71%, iar pentru alimentarea cu apă și 

canalizare s-a generat doar 7,80 % din totalul de dioxid de carbon emis ca urmare 

a consumului de energie aferent utilităților publice. Cele mai mari emisii de CO2 s-

au datorat consumului de energie electrică, cu o pondere de 79,85% din dioxidul 

de carbon generat de consumurile de resurse energetice. Emisiile datorate 

consumului de motorină au reprezentat 18,91% din cantitatea totală de dioxid de 

carbon generată în atmosferă, iar emisiile datorate consumului de benzină au 

reprezentat doar 1,24%. 

Pentru anul 2019, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie 

pentru utilități publice au fost de 112 t CO2, fiind repartizate pe categorii de 

consumatori și forme de energie consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.54.. Emisii de CO2 utilități - an 2019 

Anul 2019 

Energie 

electrică 

Energie 

termică 
Gaz natural Biomasă 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Iluminat public 73 0 0 0 

Apă și 

canalizare 
3 0 0 0 

Salubrizare 0 0 0 0 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
76 0 0 0 

 

 

Anul 2019 
Motorină Benzină GPL Total 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Iluminat public 0 0 0 73 

Apă și 

canalizare 
3 0 0 7 

Salubrizare 30 2 0 32 

TOTAL 

UTILITĂȚI 
33 2 0 112 

 

Astfel, în perioada 2017-2019, se observă o reducere a emisiilor de CO2 de la 

nivelul utilităților de 5 t CO2 (4,24%). Această reducere se datorează, în primul 

rând, reducerii emisiilor asociate consumului de energie electrică pentru serviciul 

de iluminat public, ca urmare a reducerii factorului de emisie aferent energiei 

electrice consumate din Sistemul Electroenergetic Național. 
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Pentru anul de referință 2017, emisiile de CO2 derivate din consumul final de 

energie pentru transport au fost de 4.454 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de 

transport și forme de energie consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.55. Emisii de CO2 transport - an referință 2017 

Anul 2017 
Motorină Benzină GPL Total 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Flota municipală 32 14 0 47 

Transport public 95 0 0 95 

Transport privat 

și comercial 
2.244 2.068 0 4.312 

TOTAL 

TRANSPORT 
2.371 2.082 0 4.454 

 

Se observă că în anul de referință 2017, cea mai mare pondere -96,82% - 

din emisiile de CO2 aferente transporturilor o aveau transportul privat și comercial. 

Pentru transportul public s-a generat 2,13%, iar flota municipală a generat 1,05% 

din totalul de dioxid de carbon emis ca urmare a consumului de energie pentru 

transport. Cele mai mari emisii de CO2 s-au datorat consumului de motorină, cu o 

pondere de 53,25% din dioxidul de carbon generat de consumurile de carburanți. 

Emisiile datorate consumului de benzină au reprezentat 46,75% din cantitatea 

totală de dioxid de carbon generată în atmosferă, în timp ce emisiile datorate 

consumului de GPL sunt neglijabile. 

Pentru anul 2019, emisiile de CO2 derivate din consumul final de energie 

pentru transport au fost de 3.790 t CO2, fiind repartizate pe tipuri de transport și 

forme de energie consumată după cum urmează: 

 

Tab. 2.56.Emisii de CO2 transport - an 2019 

Anul 2019 
Motorină Benzină GPL Total 

t CO2/an t CO2/an t CO2/an t CO2/an 

Flota municipală 33 5 0 39 

Transport public 95 0 0 95 

Transport privat 

și comercial 
2.021 1.633 3 3.657 

TOTAL 

TRANSPORT 
2.149 1.638 3 3.790 

 

Astfel, în perioada 2017-2019, se observă o scădere a emisiilor de CO2 pentru 

transport de 664 t CO2 (4,49%). Această scădere se datorează, în primul rând, 

scăderii emisiilor generate prin transportul privat și comercial ca urmare a reducerii 

numărului și a duratei șederii turiștilor în oraș. 
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În ceea ce privește sursele regenerabile de energie (energia eoliană, 

energia solară, energia hidroelectrică, energia oceanelor, energia geotermală, 

biomasa și biocombustibilii), acestea constituie alternative la combustibilii fosili care 

contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei 

de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale 

combustibililor fosili, în special de petrol și gaze.  

Dacă ne referim la producerea locală de energie, întrucât la nivelul orașului 

Slănic-Moldova nu există sistem centralizat de alimentare cu energie termică, 

capacități de producere în cogenerare a energiei electrice și termice, sau capacități 

de producere a energiei electrice și/sau termice din surse regenerabile, pentru 

determinarea emisiilor de dioxid de carbon asociate consumurilor de energie de pe 

raza orașului Slănic-Moldova s-au utilizat factorii de emisie standard pentru 

România. 

Deși dispune de multiple posibilități terapeutice privind utilizarea resurselor 

izvoarelor minerale și a potențialului climateric, stațiunea balneoclimaterică de 

interes național Slănic-Moldova, nu deține o rețea de explorare și distribuție a 

energiei geotermale, sursă importantă pentru creșterea eficienței energetice a 

clădirilor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Pe cale de consecință, având în vedere politica integrată și cuprinzătoare 

privind clima și energia revizuită de către Consiliul European în anul 2018, prin 

realizarea Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă (PAEDC) al orașului 

Slănic-Moldova 2021-2030 aceste obiective sunt identificate, iar una din măsurile 

avute în vedere se regăsește în utilizarea energiei geotermale pentru 

încălzirea clădirilor cu consum mare de energie care se situează în zona 

stațiunii Slănic-Moldova.   

Astfel, prin obiectivul de investiții care se dorește a se realiza de către 

autoritatea locală - ”Utilizarea surselor regenerabile de energie geotermală 

pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor din Stațiunea Slănic-

Moldova, Judetul Bacău” - se are în vederea încadrarea în țintele propuse de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în valoarea a 

potențialului geotermal al stațiunii balneoclimaterice Slănic-Moldova.   

Proiectul constă în realizarea și implementarea unui sistem alternativ de 

alimentare cu energie a clădirilor din zona centrală a stațiunii, pe bază de sursă de 

energie geotermală.  

Etapele preliminare sunt :  

 realizarea și depunerea documentației pentru obținerea licenței de explorare 

a apei geotermale: 

 obținerea licenței de explorare; 
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 realizarea forajelor de explorare; 

 Realizarea sistemului de utilizare a apelor termale ca agent termic. 

   

Realizarea obiectivului de investiții ”Utilizarea surselor regenerabile de 

energie geotermală pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor din Stațiunea 

Slănic-Moldova, Judetul Bacău” va da posibilitatea deținătorilor persoane fizice și 

juridice care dețin imobile în stațiunea Slănic-Moldova, de a beneficia de potențialul 

utilizării surselor de energie regenerabilă al stațiunii Slănic-Moldova, în contextul 

creșterii numărului de turiști și a cerințelor de energie ca urmare a implementării 

proiectelor de investiții inițiate, precum Centrul de tratament balnear. 

Amplasamentul investiției aparține domeniului public al orașului Slănic-

Moldova administrat de Consiliul Local Slănic-Moldova, teren cu categoria de 

folosință ”curți-construcții” situat în intravilanul localității. Zonele de foraj propuse 

sunt situate în zona centrală a stațiunii, respectiv zona Parcului, cu număr cadastral 

60342, sau număr cadastral 60752 aflat în zona UTR 1. Imobilele propuse pentru 

realizarea obiectivului se găsesc în zona centrală a stațiunii, număr cadastral 60342 

cu suprafață totală de 40.806 mp și/sau număr cadastral 60752, cu suprafața de 

1042 mp. 

Prin investițiile propuse se vor avea în vedere îndeplinirea următoarelor 

obiective: 

➢ crearea condițiilor de inițiere a autorizațiilor necesare pentru 

explorare/exploatare a resurselor de apă geotermală; 

➢ creșterea gradului de confort și siguranță la nivelul utilizării 

infrastructurii de alimentare cu energie din surse regenerabile; 

➢ reducerea riscului și  a disconfortului creat de lipsa unor variante de 

surse de energie; 

➢ creșterea gradului de satisfacție și sănătate al locuitorilor și turiștilor din 

localitatea Slănic-Moldova; 

➢ creșterea atractivității localității prin promovarea tehnologiilor 

prietenoase cu mediu si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

➢ creșterea eficienței energetice a clădirilor. 

 

Implementarea acestui proiect se încadrează în direcțiile de acțiune principale 

ale U.A.T. Slănic-Moldova de promovare a orașului ca destinație turistică și de a 

furniza infrastructură specifică în acest context.  
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 Rețeaua de iluminat public 

Serviciul de iluminat public din orașul Slănic-Moldova nu dispune de 

operator specializat, fiind gestionat direct de către departamentele Primăriei. 

Mentenanța sistemului de iluminat public este asigurată de către S.C. 

UTIL CONSECA S.R.L.. 

Rețeaua de iluminat public din Slănic-Moldova are o lungime totală de 

35,91 km și prezintă 7 puncte de aprindere. Majoritatea rețelei este pozată aerian. 

În orașul Slănic-Moldova, din drumurile locale/orășenești doar o pondere de 

48,0% (12 km din 25km) sunt iluminate. 

Sistemul de iluminat public din Slănic-

Moldova este compus dintr-un total de 1.494 

corpuri de iluminat, după cum urmează: 

 iluminatul public rutier: 909 bucăți; 

 iluminatul pietonal: 581 bucăți; 

 iluminatul arhitectural: 4 bucăți; 

 iluminatul festiv și peisagistic. 

Puterea instalată totală a corpurilor de 

iluminat la nivelul anului 2017 era de 87,22 

kW, iar durata medie anuală de utilizare a 

iluminatului public era de 3204 ore/an.  

 

Evoluția corpurilor de iluminat până în anul 2019 este prezentată în 

tabelul de mai jos: 

Tab. 2.57. Puterea instalată și durata de folosință a iluminatului public în Slănic-Moldova 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Putere electrică instalată kW 87,22 83,57 62,54 

Durata medie de folosință h/an 3.204 3.650 4.380 

 

În tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de corpuri de iluminat din 

Slănic-Moldova, în funcție de puterea acestora. 

 

Tab. 2.58. Tipurile de corpuri de iluminat public din Slănic-Moldova 

Tip corp iluminat Putere (W) Număr (buc.) 

Lampă LED 50 200 

Lampă LED 30 609 

Bec economic 45 65 
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Becuri LED 25-28 143 

Becuri LED 7-9 473 

Proiectoare LED 50 4 

 

Corpurile de iluminat sunt amplasate pe 1.143 stâlpi, din care: 

 un număr de 275 sunt stâlpi metalici; 

 un număr de 57 sunt stâlpi PVC; 

 un număr de 811 sunt stâlpi din beton armat. 

În perioada sărbătorilor de iarnă se utilizează iluminatul festiv, care în 

decursul anilor s-a înlocuit, eficientizându-se consumul acestora. 

Sistemul de iluminat public se află într-o stare bună de funcționare, 

principalele deficiențe fiind: 

➢ ponderea mare a LEA comparativ cu ponderea LES; 

➢ gradul redus de acoperire a rețelei stradale.1 

 

 Gestiunea deșeurilor 

Directivele europene în domeniul deșeurilor stabilesc ținte, obiective și 

termene ferme în materie de reducere a 

depozitării deșeurilor și de creștere a gradului 

de reciclare și de reutilizare a acestora. Legea 

nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor 

transpune în legislația națională prevederile 

Directivei cadru și stabilește măsuri privind 

reciclarea și valorificarea deșeurilor reciclabile 

din deșeurile municipale și a deșeurilor 

provenite din construcții și demolări, astfel încât 

să fie atinse următoarele: 

✓ un nivel de pregătire pentru reutilizare și 

reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar 

fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere (și, după 

caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt 

similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere), până la finele anului 

2020;  

✓ un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 

valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care 

 
1 Sursa: Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă (PAEDC) al Orașului Slănic Moldova 2021-
2027 
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utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa 

cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și 

demolări, până la finele anului 2020. 

Managementul deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, 

transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea 

acestor operații. Responsabilitatea pentru activitățile de gestionare a deșeurilor 

revine generatorilor acestora în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” sau 

după caz, producătorilor, în conformitate cu principiul „responsabilitatea 

producătorului”.  

Potrivit legii, organizarea activităților de colectare, transport și eliminare a 

deșeurilor municipale este una dintre obligațiile administrațiilor publice locale, care, 

prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare, trebuie să 

asigure colectarea separată, transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea finală 

a deșeurilor municipale, și care, în acest sens, au obligația asigurării condițiilor 

necesare pentru încurajarea valorificării deșeurilor, pentru reutilizarea și reciclarea 

acestora în deplin acord cu ierarhia deșeurilor.  

Conform Directivei 98/2008 a Comisiei Europene privind deșeurile, ordinea 

preferențială în ceea ce privește gestionarea acestora este prezentată în figura de 

mai jos: 

 
Fig.62. Ordinea preferențială privind gestionarea deșeurilor conform Directivei 98/2008 

 

Tot autorităților administrației publice locale le revine și sarcina de a asigura 

cadrul instituțional și material pentru colectarea separată a biodeșeurilor, astfel 
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încât cantitățile de deșeuri biodegradabile municipale depozitate să se reducă la 

35% din cantitatea totală, produsă în anul 1995, până la finele anului 2020. 

În Orașul Slănic-Moldova, serviciile de salubritate privind deșeurile menajere 

și a celor reciclabile sunt furnizate, începând cu anul 2019, de Serviciul Public de 

Salubrizare Slănic-Moldova, aflat în subordinea Consiliului Local Slănic-Moldova, 

iar cele de colectare a deșeurilor de tip DEEE sunt furnizate de Asociația Environ.  

Serviciul Public de Salubrizare Slănic-Moldova își desfășoară activitatea 

în baza licenței clasa 3, nr. 4449/24.10.2018, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 

488/24.10.2018, pentru prestarea serviciului public de salubrizare în aria 

administrativ teritorială a orașului Slănic-Moldova. 

Activitatea Serviciului Public de Salubrizare Slănic-Moldova a debutat la data 

de 01.11.2019, având următoarele atribuții, conform licenței: 

✓ colectarea și transportul deșeurilor; 

✓ măturarea, spălarea și stropirea căilor publice de rulare, întreținerea 

acestora indiferent de condițiile atmosferice.  

În prezent cea mai mare parte a deşeurilor municipale generate sunt 

eliminate prin depozitare. Deșeurile colectate sunt depozitate la Depozitul de 

deșeuri județean conform Bacău (Celula 2). În  ianuarie 2011 a intrat în operare 

Depozitul Ecologic Bacău, depozit care deserveşte tot judeţul Bacău. Depozitul este 

în operarea Primăriei Municipiului Bacău și deţine Autorizaţia integrată de mediu nr. 

9/29.08.2011, valabilă până la 29.08.2021. 

Conform datelor din ”Raportul anual privind starea mediului în județul 

Bacău, în anul  2018”, la nivelul întregului județ, față de evoluţia din anii anteriori, 

în anul 2017 se observă o descreștere a cantității de deșurilor colectate - mai mică 

cu 6,1% decât cea colectată în anul 2016 (173743 t). 

Din cantitatea totală de deșeuri municipale colectată de operatorii de 

salubritate, în anul 2017, deșeurile menajere și asimilabile reprezintă 86 %. 

Tab. 2.59. Deşeuri generate şi colectate de municipalități în anul 20171 

Deşeuri colectate 
Cantitate colectată - mii 

tone 
Procent % 

deșeuri menajere 140.333 86,0 

deșeuri din servicii 

municipale 
9.367 5,8 

deșeuri din 

construcţii/demolări 
13.438 8,2 

TOTAL 163,138 100% 

 
1 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău 
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Tab. 2.60. Compoziția procentuală, pe tip de material, a deșeurilor menajere colectate în 

20171 

Material Procentaj 

Hârtie și carton 16,18 

Sticlă 5,28 

Metale 1,72 

Materiale plastice 13,73 

Biodegradabile 59,45 

Lemn 1,5 

Altele*) 2,13 

Total 100% 

 

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 tabelul de mai jos se prezintă evoluția cantității de deșeuri procesate 

la nivelul orașului Slănic-Moldova: 

 

Tab. 2.61. Evoluția cantității de deșeuri procesate la nivelul orașului Slănic-Moldova2 

Indicator 
Unitate 

măsură 

Valoare 

2017 2018 2019 

Cantitatea anuală totală de deșeuri 

procesate, din care: 
tone/an 794,05 932,42 975,13 

Deșeuri eliminate prin depozitare tone/an 783,50 914,55 946,20 

Deșeuri încredințate spre reciclare tone/an 0 0 0 

Deșeuri încredințate spre valorificare 

energetică 
tone/an 0 0 0 

Cantitatea anuală totală de deșeuri 

colectate selectiv, din care: 
tone/an 10,55 17,87 28,93 

Deșeuri colectate selectiv –  Metale tone/an 0 0 0 

Deșeuri colectate selectiv –  DEEE tone/an 0 1,54 2,45 

Deșeuri colectate selectiv –  Hârtie și 

carton 
tone/an 5,09 7,97 9,53 

Deșeuri colectate selectiv –  Sticlă tone/an 1,97 1,47 1 

Deșeuri colectate selectiv –  Plastic tone/an 3,49 6,89 16,95 

Deșeuri colectate selectiv –  Altele tone/an 0 0 0 

 

 
1 Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău 
2 Sursa: Date furnizate de Serviciul Public Local de Salubritate și Gestionare a Deșeurilor Slănic Moldova 
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Colectarea selectivă a deșeurilor reprezintă nu doar o obligație legală, ci și o 

problemă de educație civică şi trebuie să devină o obișnuință pentru locuitorii 

orașului Slănic-Moldova. În acest scop, în anul 2019 au fost achiziționate 1.000 

de pubele, care permit o colectarea selectivă a deșeurilor. Astfel, toate 

gospodăriile au fost dotate cu câte două pubele pentru colectarea selectivă.  

În figura de mai jos este prezentată evoluția ponderii de deșeuri procesate 

selectiv în perioada 2017-2019 din totalul deșeurilor procesate: 

 
Fig.63. Evoluția ponderii deșeurilor procesate selectiv la nivelul orașului Slănic-Moldova 

 

Se observă că la nivelul orașului Slănic-Moldova, în anul 2019, aproximativ 

2,96% (28,93 tone/an) din cantitatea totală anuală de deșeuri procesate reprezintă 

deșeurile colectate selectiv. Se remarcă tendința de creștere a ponderii deșeurilor 

procesate selectiv în perioada 2017-2019. 

În figura de mai jos, se prezintă ponderea diferitelor tipuri de deșeuri 

procesate selectiv la nivelul orașului Slănic-Moldova în anul 2019:  

 

Fig. 64. Tipuri de deșeuri procesate selectiv în orașului Slănic-Moldova în anul 20191 

 
1 Sursa: Date furnizate de Serviciul Public Local de Salubritate și Gestionare a Deșeurilor Slănic Moldova 
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Se constată că deșeurile din hârtie-carton au ponderea cea mai mare în 

procesul de colectare selectivă, deținând cota de 58,59% din totalul deșeurilor 

colectate selectiv. 

La nivelul anului 2019, în orașul Slănic-Moldova, colectarea selectivă a 

deșeurilor reciclabile (hârtie, carton și plastic) de la populație s-a extins, astfel că 

au fost puse la dispoziție 1580 europubele de 125 litri.  

În orașul Slănic-Moldova, colectarea deșeurilor municipale se face prin golirea 

recipienților din punctele de colectare de la asociațiile de proprietari, de la case sau 

de la agenți economici și instituții publice. De asemenea, tot pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor de la populație, sunt amplasate pe domeniul public un 

număr de 230 coșuri stradale. 

Agenții economici dețin prin închiriere un număr de 75 containere pentru 

reciclarea și valorificarea deșeurilor. 

În cursul anului 2020,  în orașul Slănic-Moldova au fost colectate 972,68  

tone deșeuri municipale, din care: 

✓ 608,68 tone deșeuri menajere și asimilabile in amestec de la 

populatie și unități economice; 

✓ 320,62 tone deșeuri biodegradabile colectate separat de la 

populatie; 

✓ 15,9 tone deșeuri din servicii municipale; 

✓ 26,48 tone deșeuri colectate. 

Din cantitatea colectată în amestec de la populație și unități economice și din 

servicii muncipale, toate cele 972,68 tone de deșeuri au fost transportate direct la 

depozitul zonal.  

În prezent, la nivelul orașului Slănic-Moldova, cea mai mare parte a deşeurilor 

municipale generate sunt eliminate prin depozitare. Deșeurile colectate sunt 

depozitate la Depozitul de deșeuri județean conform Bacău (Celula 2). 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Serviciul Public de Salubrizare 

Slănic-Moldova este echipat cu autovehicule pentru transportul deșeurilor și utilaje, 

conform tabelului de mai jos: 

Tipul, marca și modelul 

autovehiculului/utilajului 
An fabricație 

Autoutilitară Renault Master 2019 

Autoutilitară Dacia Dokker 2019 

Tractor 2017 

Remorcă tractor 2019 

Lamă pentru deszăpezit 2019 

Dispozitiv de împrăștiere HECHT 260 2019 
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Mașină de măturat stradal HECHT 8101S 2019 

Mașină de măturat pietonal 2019 

Tractor pentru tuns iarba HECHT 5176 2019 

 

Fluxuri speciale de deșeuri 

Există un număr mare de diferite materiale periculoase utilizate în gospodării 

sau în întreprinderile mici. Foarte toxice, deșeurile menajere periculoase pot 

interfera cu procesele naturale biologice care se produc pe terenurile de depozitare, 

mai târziu contaminează̆ solurile și fac ca tratarea lor să̆ fie mai dificilă̆ și/sau 

produc o contaminare semnificativă̆ a apelor de suprafață.  

În gospodării și firme mici se folosește un număr destul de mare de materiale 

periculoase, care sunt, în final, eliminate împreună cu deșeurile municipale.Pentru 

stabilirea unor mă̆suri și metode de colectare și eliminare detaliate sunt necesare 

măsurători și investigatii privind originea și structura acestora pe plan județ̦ean, 

inclusiv a fluxurilor de astfel de deșeuri din activitățile de construire a caselor și și 

ansamblurilor rezidențiale în județ̦ și din activitatea curentă̆ de renovare a 

apartamentelor și caselor.  

 

DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE) 

Pot introduce pe piața echipamente electrice și electronice numai producătorii 

înregistrați în Registrul Producătorilor și Importatorilor de DEEE, constituit la 

Agenția Naţională pentru Protecția Mediului. 

În vederea realizării obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare și 

valorificare a DEEE producătorii pot acționa: 

▪ individual, utilizând resursele proprii; 

▪ prin transferarea acestor responsabilități, pe bază de contract, către un 

operator economic legal constituit și autorizat în acest sens. 

Licențele de operare și datele de contact ale Organizațiilor colective sunt 

publicate pe site-ul ANPM. 

Începând cu anul 2008, ținta de colectare a DEEE-urilor este de cel puțin 4 

kg deșeu/locuitor/an. Cu toate eforturile întreprinse de autorități și operatorii 

economici responsabili, până în prezent nu a fost atinsă ținta de colectare anuală 

de 4kg/locuitor/an. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, producătorii de EEE sunt obligați să 

realizeze rețele de colectare minime, prevăzute în tabelul din Anexa nr.6 din OUG 

5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, calculate ca raport 
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procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv și masa medie a 

cantităților totale de EEE introduse pe piață în cei 3 ani precedenți. 

În judeţul Bacău sunt autorizaţi 26 operatori pentru colectarea deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, însă niciunul la nivelul orașului Slănic-Moldova. 

 

DES ̧EURI DE AMBALAJE 

Ponderea deşeurilor de ambalaje din totalul deşeurilor municipale generate a 

crescut semnificativ în ultimii ani, urmând tendinţa crescătoare a cantităţilor de 

ambalaje introduse pe piaţă. Această creştere a determinat Comisia Europeană să 

elaboreze şi să adopte Directiva 94/62/CE menită să contribuie la reducerea 

deşeurilor de ambalaje. Prin transpunerea în legislaţiile naţionale – inclusiv 

legislaţia din România -responsabilitatea implementării acestui document revine 

operatorilor economici care produc, introduc pe piaţă şi distribuie ambalaje şi 

produse ambalare. 

Principiile specifice gestionării deşeurilor de ambalaje sunt: 

✓ prevenirea producerii de deşeuri de ambalaje; 

✓ reutilizarea ambalajelor; 

✓ reciclarea deşeurilor de ambalaje; 

✓ alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care să conducă la 

reducerea cantităţilor eliminate prin depozitare finală. 

Modalităţi de gestionare: 

 individual, de către agenţii economici care introduc pe piaţă produse 

ambalate sau ambalaje de desfacere; 

 prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat.  

Deoarece este puţin probabil ca în condiţiile economice concrete existente în 

România, fiecare companie în parte să poată îndeplini condiţiile impuse în privinţa 

reciclării şi valorificării, au fost înfiinţate organizaţii colective cu rolul de a prelua 

responsabilităţile companiilor care acceptă să participe la o schemă colectivă de 

colectare şi reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje prin intermediul acestei 

organizaţii. 

Pentru atingerea ţintelor stabilite în legislaţia europeană şi naţională, sistemul 

pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje trebuie să cuprindă: 

 colectarea selectivă; 

 sortarea şi procesarea; 

 reciclarea finală. 

 

Având în vedere faptul că cea mai mare parte a deşeurilor de ambalaje se 

regăseşte în deşeurile menajere, atingerea obiectivelor stabilite prin directivă 
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trebuie să se bazeze pe o evoluţie foarte importantă a colectării selective a 

deşeurilor de ambalaje de la populaţie. 

Reuşita colectării selective are la bază, înainte de orice, modul de comportare 

al fiecărui cetăţean.  

Deşeurile de ambalaje rezultate din consumul populaţiei nu sunt colectate 

separat la sursă, cu excepţia anumitor recipienţi de sticlă returnabili. Deşeurile de 

ambalaje rezultate din comerţ  sunt în mare parte colectate separat (pe tipuri de 

materiale) şi predate agenţilor colectori de materiale reciclabile. Deşeurile de 

ambalaje rezultate din domeniul productiv sunt, în general, colectate separat şi 

vândute fie direct societăţilor care le pot recicla, fie colectorilor de materiale 

reciclabile. 

VEHICULE SCOASE DIN UZ (VSU) 

În conformitate cu Legea nr. 212 din 21 iulie 2015 privind modalitatea 

de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, producătorii de 

vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terţe părţi, preluarea 

de la ultimul deţinător a vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când 

acestea devin vehicule scoase din uz. 

Operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor 

obiective, luând în considerare masa medie la gol: 

✓ reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi 

an, pentru toate vehiculele scoase din uz; 

✓ reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, 

pentru toate vehiculele scoase din uz*). 

În scopul monitorizării atingerii obiectivelor prevăzute mai sus, operatorii 

economici care desfăşoară operaţiuni de colectare, respectiv tratare a vehiculelor 

scoase din uz au obligaţia de a raporta autorităţilor județene pentru protecţia 

mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, 

reciclare și valorificare. 

Tab. 2.62. Număr vehicule colectate şi dezmembrate de firmele autorizate 

Număr vehicule 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

colectate 4483 2916 1450 670 688 745 1136 

dezmembrate 4613 2095 1449 639 719 703 1123 

stoc la sfârşitul 

anului 
38 0 1 31 0 42 13 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău  1 

 
1 Sursa: PLANUL URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANSIM AL ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 
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2.9. Mediul și infrastructura de mediu 

 

Amenințarea creată de schimbările climatice necesită o tranziție rapidă a 

societăților noastre cu emisii excesive de carbon către o economie mai sobră, mai 

durabilă și mai echitabilă. Schimbările se vor referi la toate domeniile: politic, 

economic, social, societal, de 

mediu, de sănătate, climatic etc. și 

necesită o conducere curajoasă și 

orientată spre viitor cu o 

responsabilitate comună a tuturor 

nivelurilor de guvernanță. 

 

În martie 2020, Consiliul European a adoptat, în numele UE și al statelor sale 

membre, Strategia de dezvoltare pe termen lung a UE privind obținerea 

unui nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră. Aceasta urmează să fie 

transmisă Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice (CCONUSC), astfel cum prevede Acordul de la Paris. 

Strategia reamintește angajamentul deplin al UE și al statelor sale membre 

față de Acordul de la Paris și față de obiectivele sale pe termen lung. Strategia 

menționează susținerea exprimată de Consiliul European, astfel cum se reflectă în 

concluziile reuniunii sale din 12 decembrie 2019, pentru obiectivul creării, până 

în 2050, a unei UE neutre din punct de vedere climatic. UE și statele sale 

membre au convenit să realizeze și pun în practică o transformare socială și 

economică ambițioasă; prin aceasta, ele își propun să servească drept inspirație 

pentru acțiuni climatice la nivel mondial și să arate că tranziția către neutralitatea 

climatică nu este doar un obiectiv imperios, ci și unul fezabil și de dorit 1. 

Un alt document strategic  - Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030 – face apel la conștientizarea importanței mediului, 

atât în ceea ce privește mediul natural, cât și la cel antropic. Protejarea naturii este 

responsabilitatea tuturor datorită impactului biunivoc om – mediu, dar și o 

oportunitate a cetățenilor de a se uni într-un scop nobil, prin conștientizarea acestei 

responsabilități. Realizarea unui mediu antropic durabil poate fi atins prin cultivarea 

unui sentiment de apartenență și de comunitate, care să elimine simțul singurătății 

cetățeanului, factor de risc în realizarea potențialului personal și, în ultimă instanță, 

a funcționării comunitare. 

 
1 Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/05/climate-change-council-
adopts-eu-long-term-strategy-for-submission-to-the-unfccc/ 
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Un mediu curat este esențial pentru sănătatea umană și bunăstare. Totuși, 

interacțiunile dintre mediu și sănătatea umană sunt extrem de complexe și dificil 

de evaluat. Aceasta face ca utilizarea principiului precauției să fie extrem de utilă.  

Cele mai cunoscute impacturi asupra sănătății se referă la poluarea aerului 

înconjurător, la calitatea proastă a apei și la igienă insuficientă. Se cunosc mult mai 

puține despre impacturile substanțelor chimice periculoase asupra sănătății. 

Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de sănătate și de mediu. Schimbările 

climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversității și degradarea 

solului pot afecta, de asemenea, sănătatea umană. 

 

 

 Rețeaua de spații verzi 

 

Regimul spațiilor verzi este legiferat prin Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, dar și prin 

prevederi cuprinse în O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin 

Legea nr. 265/2006.  

Prin implementarea prevederilor legale, autoritățile adminsitrației publice 

locale asigură cadrul pentru îndeplinirea următoarele obiective: 

 protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; 

 menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, 

solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății 

populației, protecției mediului și asigurării calității vieții; 

 regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi; 

 elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și 

menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor; 

 identificarea zonelor deficitare și 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 socio-cultural. 

Pentru realizarea acestor obiective și pentru asigurarea integrității 

elementelor cadrului natural, conservării, protejării și dezvoltării spațiilor verzi este 

necesar să fie luate următoarele măsuri:  

✓ crearea unor strategii locale coerente și a unui program concret pentru 

asigurarea, din terenul intravilan, a unei suprafețe de spațiu verde de 

minimum 26 m2/locuitor; 

✓ inventarierea tuturor suprafețelor de spații verzi și realizarea Registrului local 

al spațiilor verzi la nivelul localităților urbane; 
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✓ interzicerea schimbării destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau 

prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism; 

✓ interzicerea reducerii suprafețelor ori a strămutării spațiilor verzi, indiferent 

de regimul juridic al acestora; 

✓ menținerea integrității spațiilor verzi și a cadrului natural, prin respectarea 

regulamentelor de urbanism avizate de autoritățile pentru protecția mediului;  

✓ respectarea cerințelor urbanistice privind dimensionarea spațiilor verzi cu rol 

decorativ și de protecție în procesul de proiectare și realizare a construcțiilor 

de orice tip; 

✓ abordarea unitară a cerințelor de extindere și conservare a spațiilor verzi prin 

elaborarea de către administrația publică locală a unui regulament de 

administrare a spațiilor verzi; 

✓ instituirea măsurilor de pază și protecție a spațiilor verzi în vederea prevenirii 

și combaterii distrugerilor și degradărilor;  

✓ identificarea zonelor urbane deficitare în spații verzi și realizarea de lucrări 

pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație; 

✓ instituirea măsurilor de regenerare, extindere și ameliorare compoziției și a 

calității spațiilor verzi; 

✓ elaborarea unei proceduri de intervenție pentru toaletări de coroane, 

respectiv de tăiere a arborilor din spațiile verzi. 

 

Prevederile legislației din domeniul spațiilor verzi au fost incluse de Primăria 

Orașului Slănic-Moldova în regulamentele UTR-urilor cuprinse în Planul Urbanistic 

General al orașului Slănic-Moldova, asigurându-se astfel cadrul legal pentru 

menținerea și extinderea suprafețelor ocupate de acestea. 

Astfel, în concordanță cu datele furnizate de Primăria Orașului Slănic-

Moldova, structura spațiului verde era în anul 2019 cea prezentată în tabelul 

următor. 

Tab. 2.63. Situația suprafețelor verzi din Orașul Slănic-Moldova în anul 2019 

Arii verzi Suprafața (mp) 

Creșe/grădinițe 992 

Școli 11.245 

Unități sanitare 80 

Baze agreement 6.266 

Parcuri 40.806 

Grădini/Spații verzi  17.238 

Cimitire 980 

Instituții cult 2.991 

Total 80.598 
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Pe viitor este necesară limitarea presiunii antropice asupra spațiului verde 

existent, prin reglementarea normelor privind lucrările tehnico-edilitare pe 

domeniul public și privind eliminarea suspensiilor și noxelor, prin HCL, în baza 

legislației specifice pentru o dezvoltare zonală din perspectiva conservării naturii și 

echilibrului ecologic.  

În orașul Slănic-Moldova spațiul verde este de 80.598 m2 (din care 40.806 

m2 parte din Parcul Central proprietate a orașului Slănic-Moldova. Spaţiile verzi sunt 

insuficiente în raport cu numărul de locuitori şi natura construcţiilor, suprafaţa de 

spaţiu verde pe cap de locuitor - 15,87 m2/cap de locuitor - fiind în afara valorii 

normate de 26 m2/cap de locuitor.  

Principalele obiective şi măsuri privind necesitatea dezvoltării şi ameliorării 

sistemului de spaţii verzi se referă la: 

➢ întreținerea spațiilor verzi si parcurilor existente; 

➢ amenajarea de noi spaţii verzi în special în noile extinderi de intravilan 

cu potenţial de dezvoltare a funcţiunii de locuire (pentru noile extinderi 

de intravilan unde se solicită elaborarea unor documentaţii de urbanism 

suplimentare, se vor prevedea şi rezerva terenurile necesare amenajării 

de noi scuaruri parcuri etc.); 

➢ instalarea reţelelor de hidranţi în spaţiile verzi; 

➢ conservarea tuturor suprafeţelor spaţiilor verzi şi întreţinerea 

corespunzătoare a acestora; 

➢ extinderea plantărilor de garduri vii, arbuşti, flori şi gazon; 

➢ extinderea sistemului de irigare; 

➢ asigurarea unei stări fitosanitare normale a tuturor zonelor verzi; 

➢ reabilitarea fondului construit valoros şi stabilirea unor reguli clare de 

construire în zonele cu arhitectură valoroasă specifică zonei, pentru 

păstrarea caracterului peisajului construit existent – caracterul 

peisajului rezidenţial, peisajului turistic. 

➢ identificarea şi rezervarea terenului pentru amenajarea unei mici 

grădini şi grădini dendrologice; 

➢ identificarea traseelor pietonale şi pentru biciclişti incluzându-le în 

reţeaua bandourilor verzi; 

➢ identificarea şi rezervarea terenurilor pentru dezvoltarea sistemului de 

spaţii verzi. 

 

În tabelul de mai jos prezentăm suprafața și starea ansamblurilor locurilor de 

joacă din stațiune: 
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Tab. 2.64. Caracteristicile spațiilor de joacă 1 

NR. 

CR

T. 

LOCATIE DOTARE/buc. 

Supraf

ața 

(mp) 

Anul 

moderniz

ării 

Starea 

mobilier

ului 

1. 

Loc de 

joacă Parc 

Central 

- ansamblu de joacă  cu 3turnuri, 3 

tobogane, zid cațărat,2  scari  2 

nivele -  1 buc 

- ansamblu bare  gimnastică -1 

-  aparate exercitii -2 buc 

- carusel copii – 1 buc 

-  balansoar  - 1 buc 

- element calut cu arc  – 2 buc 

- masă pt. tenis de masa – 1 buc 

- loc de joacă acoperit (ciupercuță) 

- leagăn dublu – 1 buc 

- coș gunoi – 2 buc 

-banci  - 6 buc 

508 2020 Bună 

2. 

Loc de 

joacă parc 

Ștefan cel 

Mare 

- ansamblu  cu 1 turn,1 tobogan , 1 

zid cățărare, 1 scară,3 leagăne 

copii, masuță si 2 bancute - 1 buc 

- balansoar – 1 buc 

- element calut cu arc  - 1 buc 

- cos gunoi – 2 buc 

- banci – 3 buc 

100 2020 Bună 

3. 

Loc de 

joacă 

Grădinița 

Mărunțica 

- ansamblu de joacă 2 turnuri, 3 

tobogane ,  leagăn dublu, 1 scară – 

1 buc 

- carusel copii – 1 buc 

- balasoar  - 1 buc 

- balansoar rațuste cu arcuri – 1 

buc 

- coș gunoi -1 buc 

-bănci – 2 buc 

136 2019 Bună 

4. 

Loc Joacă 

Seră, 

Cerdac 

- leagăn dublu – 2 buc 

- carusel  - 1buc 

- balansoar – 2 buc 

 

155 2020 Bună 

5. 

Loc Joacă 

str. 

Cireșoaia 

- leagăn dublu – 1 buc 

- element calut cu arc  – 1 buc 

- balansoar – 1 buc 

- bancă – 1 buc 

75 2020 Bună 

 
1 Sursa: Date furnizate de Primăria Slănic Moldova 
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6. 

Loc de 

joacă 

gradinița 

Cireșoaia 

- ansamblu de joacă 2 turnuri, 3 

tobogane,  leagăn dublu, 1 scară – 

1 buc 

- carusel copii – 1 buc 

90 2017 Bună 

7. 

Loc joacă 

Școala nr. 

2 

Cireșoaia 

- ansamblu  cu 1 turn, 1 tobogan , 

1 zid cățărare, 1 scară, 2 +1 

leagăne copii, masuță si 2 bancute 

- 1 buc 

- banci – 4 buc 

50 2020 Bună 

 

Pentru limitarea pe viitor a presiunii antropice asupra spațiului verde existent, 

este necesară reglementarea normelor privind lucrările tehnico-edilitare pe 

domeniul public și privind eliminarea suspensiilor și noxelor, prin HCL, în baza 

legislației specifice pentru o dezvoltare zonală din perspectiva conservării naturii și 

echilibrului ecologic. 

 

 

 Calitatea aerului 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce 

favorizează transportul poluanților în mediu. Poluarea aerului are multe și 

semnificative efecte adverse asupra sănătății umane și poate provoca daune florei 

și faunei în general. Din aceste motive se acordă o atenție deosebită activității de 

supraveghere, menținere și de îmbunătățire a calității aerului. Calitatea aerului este 

determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staționare și sursele mobile 

(traficul rutier), precum și de transportul pe distanțe lungi a poluanților atmosferici.  

În martie 2020, Consiliul European a adoptat concluzii privind calitatea 

aerului. Poluarea atmosferică rămâne cea mai importantă cauză 

a problemelor de sănătate din UE legată de mediu, estimându-se că aceasta 

provoacă peste 400 000 de decese premature în fiecare an. Consiliul a considerat 

că standardele stabilite în materie de calitate a aerului, în special valorile-limită, au 

fost eficace și sunt în continuare esențiale pentru protejarea sănătății cetățenilor. 

Cu toate acestea, Consiliul Europen a subliniat că mai pot fi aduse unele 

îmbunătățiri cadrului legislativ în vederea asigurării unei bune calități a 

aerului în întreaga UE 1. 

Cerințele și exigențele existente la nivelul Uniunii Europene impun o nouă 

abordare a problemelor globale de mediu din punct de vedere al efectelor și 

presiunii asupra mediului și a tuturor consecințelor dezvoltării socio-economic. 

 
1 Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/env/2020/03/05/ 
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Monitorizarea calității aerului implică urmărirea elementelor incluse în cele 

patru categorii de probleme: 

 sursele și emisiile de poluanți atmosferici; 

 transferul poluanților în atmosferă; 

 nivelul concentrațiilor de poluanți în atmosferă și distribuția spațio-

temporală a acestora; 

 efectele poluanților atmosferici asupra omului și mediului biotic și abiotic. 

 

Calitatea aerului ambiental în județul Bacău este monitorizată în 

rețeaua automată de monitorizare a calității aerului gestionate de Laboratorul 

Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Bacău, prin efectuarea continuu a 

măsurărilor pentru poluanții specifici reglementați în legislația națională privind 

calitatea aerului ambiental. 

În județul Bacău, monitorizarea calităţii aerului la nivelul anului 2018 a fost 

urmărită prin măsurări continue şi discontinue în sistem automat şi manual, 

efectuate în puncte amplasate în zone reprezentative judeţului. 

Astfel, calitatea aerului este monitorizată prin măsurări continue în puncte 

fixe prin intermediul a 3 staţii automate amplasate în zone reprezentative pentru 

fiecare tip de stație, respectiv: 

 Stația BC-1: amplasată în municipiul Bacău - Parc Prefectură - tip 

fond urban  

 Stația BC-2: amplasată în municipiul Bacău - cartier Izvoare - tip 

fond industrial 

 Stația BC-3: amplasată în municipiul Oneşti - cartier TCR - strada 

Cauciucului - tip fond industrial. 

 

Fig.65. Amplasarea staţiilor de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Bacău 

BC3 

BC2 

BC1 
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Pe raza stațiunii Slănic-Moldova nu a existat stație de monitorizare a calității 

aerului până în anul 2020. 

 În momentul actual, stațiunea balneoclimatică Slănic-Moldova are un 

sistem performant de monitorizare a calității aerului tip SmartArt City.  

Sistemul SmartAir City este conceput și dezvoltat integral de către compania 

Syswin Solutions, societate românească de cercetare-dezvoltare aplicată, lider pe 

piața națională de soluții IoT pentru ”Orașe Inteligente și pentru Agricultura de 

Precizie”. 

 

  

Instalat în spatele Foișorului Muzical din Parcul Central al stațiunii, acest 

sistem este o investiție a Primăriei Slănic-Moldova, unică în județul Bacău.  

Echipamentul permite detecția concentrațiilor următoarelor gaze: NO, NO2, CO, 

CO2, cât și a particulelor fine aflate în suspensie: PM10, PM2.5 și PM1. Datele 

preluate de la acest echipament vor fi puse la dispoziția locuitorilor orașului și a 

turiștilor prin intermediul site-ului www.primariaslanicmoldova.ro, astfel încât 

oricine poate vedea în timp real calitatea aerului din stațiune. 

Scopul principal al acestei investiții este de a dovedi calitatea aerului de la 

Slănic-Moldova, un aer pur, bogat în aerosoli rășinoși și ioni negativi de oxigen. 

Totodată, Primăria Slănic-Moldova își propune prin aceste investiții să contribuie la 

http://www.primariaslanicmoldova.ro/
https://www.facebook.com/PrimariaSM/photos/pcb.2715149242058533/2715144672058990/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARADrCI1eNIaGCFob0JGAvdprW0Jzd2F9XpNUxTkEDz7CSH0SIwf288_HGJQ8IKTYYQ-gHNOoHA-esTX&__xts__%5B0%5D=68.ARDynXYpxm0GcJQ7kJMjqZuUEmBQNCmn5lpe6A0-nJZ3R2DHBzzhJEB8liXjYSdvPb9w7l-3bbGcPOswdz1MbwEtHxmqFbsYA9UE9weRGUbI8bmfhhtPv6CN7SGtBTiKV6YNnigST1XmclwUDu4E7mRHiRuRwT_GbKxt91FtM0o4YzJK_ZouUA6bH_wKpLukVHHYjtUd0eUDWjy9aBCTyIJUXty42YvuKt91pcHbzl-PDSA02Q8nNzNfAkW50N3lJwpToB4A3sIZ6-LC-z07bCoqCqRBZhllZ7y5oSpWalC7HgxxPoHJ_Hg
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creșterea nivelului de atractivitate a stațiunii, făcând din Slănic-Moldova un loc 

primitor și pregătit pentru a asigura confortul și relaxarea turiștilor și vizitatorilor.1 

Pentru o monitorizare pe scară largă, în oraș se vor monta senzori în stațiile 

de transport public, zonele de intrare în localitate și în zonele aglomerate. Aceștia 

vor putea fi controlați de la distanță și transmite datele în timp real către centrul 

de control. 

Capturile de date pentru analizoarele care au funcționat continuu sunt de 

peste 90%, îndeplinindu-se, astfel, obiectivele de calitate a datelor impuse prin 

Legea 104/2011. 

Analiza rezultatelor determinărilor privind calitatea aerului aerului la stația de 

monitorizare calitate aer, în perioada 2020-2021, este prezentată în tabelul 

următor: 

 

Tab. 2.65.Rezultatele determinărilor privind calitatea aerului în Orașul Slănic-Moldova, 

2020-20212 

NR. 

CRT. 
Indicator Tip stație 

Valorii medii anuale nivel 

concentrații 

2020 2021 

1 NO (μg/mc) Fond Urban 1,5763 1,9811 

2 NO2 (μg/mc) Fond Urban 0,0832 0,1547 

3 CO (mg/mc) Fond Urban 0,1537 0,1695 

4 CO2 (mg/mc) Fond Urban 455,63 772,27 

5 PM10 grv (μg/mc) Fond Urban 30,24 37,59 

6 PM2,5 grv (μg/mc) Fond Urban 25,60 29,78 

 

Din analiza datelor din tabelul de mai sus se poate trage concluzia că evoluția 

calității aerului în perioada 2020-2021 a fost una bună, manifestându-se 

tendița de liniaritate a valorilor medii pentru majoritatea indicatorilor monitorizați.  

 

În concluzie, stațiunea Slănic-Moldova nu este o zonă cu risc de 

poluare atmosferică, neînregistrându-se ca zonă critică sau zonă fierbinte (zona 

pe teritoriul căreia se înregistrează depășiri sistematice ale indicatorilor de calitate 

a mediului, față de normele standardizate, producându-se deteriorări grave ale 

stării mediului cu o serie de consecințe asupra sănătății oamenilor, economiei și 

capitalului natural al țării). 

Indicatorii de mediu din România nu se pot compara cu cei înregistrați la 

nivelul Uniunii Europene, fapt ce implică un necesar ridicat de investiții, în scopul 

 
1https://primariaslanicmoldova.ro/calitatea-aerului/ 
2 Sursa: Date puse la dispoziție de Primăria Slănic Moldova 
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redresării acestora. Ca și în alte țări, calitatea factorilor de mediu este afectată de 

aproape toate activitățile economice, iar procesele de restructurare tehnologică din 

perioada de tranziție din România, chiar dacă au determinat ușoare îmbunătățiri 

ale parametrilor de calitate ai mediului, nu reprezintă decât un pas în asigurarea 

unui mediu sănătos și curat.  

Este în continuare necesară atragerea de resurse suplimentare pentru o 

remodelare ecologică a activității economice. 

 

Principalele surse care generează emisiile de poluanţi atmosferici 

sunt activităţile economice şi sociale. În anumite situații precum cele prezentate în 

subcapitolul anterior acestea reprezintă un risc pentru sănătatea umană şi 

ecosisteme.  

La nivelul UAT Slănic-Moldova principala sursă de poluare este 

generată de managementul deficitar al deșeurilor. 

Pentru reduacerea poluării aerului este necesară cooperarea la nivel regional, 

naţional, internaţional, punând accent pe legăturile dintre politicile privind 

schimbările climatice şi poluarea aerului. 

Conform documentației Raportul anual privind starea mediului în judeţul 

Bacau (2018), nivelul emisiilor de substanţe poluante evacuate în atmosferă se 

poate reduce semnificativ prin aplicarea unor politici, strategii de mediu și măsuri 

precum: 

❖ folosirea în proporţie mai mare a surselor de energie regenerabile 

(eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă);  

❖ înlocuirea combustibililor clasici cu combustibili alternativi (biodiesel, 

etanol); 

❖ utilizarea unor instalaţii şi echipamente cu eficienţă energetică ridicată 

(consumuri reduse, randamente mari);  

❖ realizarea unui program de împădurire şi creare de spaţii verzi 

(absorbţie de CO2, reţinerea pulberilor fine, eliberare de oxigen în 

atmosferă). 

❖ măsuri autonome care reprezintă schimbări provenite din activităţile 

umane (de exemplu, schimbări în stilul de viaţă), stimulate prin 

abordări de control şi comandă (de exemplu, restricţii legale de 

circulaţie) sau prin stimulente economice (de exemplu, sisteme de 

comercializare emisii, etc.). 

❖ măsuri structurale care alimentează acelaşi nivel al serviciilor 

(energetice) către consumator, dar cu mai puţine activităţi poluatoare. 
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Acest grup include înlocuirea combustibililor (de exemplu, trecerea de 

la cărbune la gaze naturale) şi îmbunătăţiri ale eficienţei energetice/ale 

conservării de energie. 

❖ Măsuri tehnice dezvoltate pentru a capta emisiile la sursă înainte de 

intrarea lor în atmosferă, reducerile de emisii realizate prin aceste 

opţiuni nu modifică structura sistemelor energetice sau activităţile 

agricole.1 

 

 

 Zgomotul ambiental 

 

Caracteristicile fizice sau obiective ale zgomotului privesc tăria sau 

intensitatea, care se măsoară în decibeli sau foni şi frecvenţa, exprimată în hertzi. 

Ele constituie însuşiri care conferă zgomotului potenţe nocive, indiferent de 

preferinţe şi de starea psihică a individului. 

Aprecierea generală a tăriei şi repetării zgomotelor în timp şi spaţiu a 

determinat următoarea ordine descrescând ca importanţă, a surselor de zgomot: 

▪ surse fixe (zonele rezidenţiale, industriale, construcţii şi demolări, 

etc.); 

▪ surse mobile (trafic rutier, feroviar şi aerian).  

Pe teritoriul orașului Slănic-Moldova, în relație cu aria intravilanului și în 

special în relație cu zonele rezidențiale putem menționa următoarele zone afectate 

de poluare fonică: 

➢ Zgomotul din traficul rutier, în special în axul drumului național în aria 

locuințelor colective; 

➢ Zgomotul generat de activități sportive și turistice din zona pârtiei 

de schi; 

➢ Zgomotul generat de activități temporare de construcție. 

Poluarea sonoră poate degrada în mod serios calitatea vieții rezidenților 

orașului, iar controlul zgomotului este o parte integrantă a planului de dezvoltare 

al stațiunii baleneoclimaterice în domeniul creșterii calității vieții locuitorilor săi. 

Ponderea cea mai mare în zgomotul urban o deține transportul rutier. 

 

 

 

 

 
1Sursa: Raport anual privind starea mediului în România, pe anul 2018, ANPM  
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 Calitatea apei 

2.9.4.1. Resursele de apă 

Apa, ca și energia, reprezintă o 

componentă esențială a existenței și 

dezvoltării civilizației umane. Este una din 

cele mai prețioase resurse naturale. 

Utilizată ca materie primă pentru 

activitățile productive, ca sursă de energie, 

cale de transport, acvacultură și agrement, 

o putem considera indispensabilă societății 

omenești. Consumul de apă naturală (apă 

brută) presupune satisfacerea cerințelor 

de apă ale populației urbane și rurale (apa 

potabilă), ale indistriei (apa industrială sau terhnologică), ale agriculturii (apa 

pentru irigații) și zootehniei, precum și din considerente urbanistice și de agrement. 

Resursele naturale de apă reprezintă rezervele de apă de suprafață și 

subterane ale unui teritoriu care pot fi folosite pentru diverse scopuri. Resursa 

naturală este cantitatea de apă exprimată în unități de volum acumulată în corpuri 

de apă, într-un interval de timp dat, în cazul de față în cursul anului 2019. Resursa 

teoretică este dată de stocul mediu anual reprezentând totalitatea resurselor 

naturale de apă atât de suprafață cât și subterane.  

Resursele de apă de suprafață ale României provin din 2 categorii de 

surse, respectiv: râurile interioare (inclusiv lacurile naturale) și Fluviul Dunărea. 

Resursa naturală de apă a anului 2019 provenită din râurile interioare a 

reprezentat un volum scurs de 37195*106m3 care îl situează cu 7% sub nivelul 

volumului mediu multianual calculat pentru o perioadă îndelungată (1950 – 2018), 

respectiv 40054 *106m3. În acest context, anul 2019 poate fi considerat tot un an 

normal la fel ca și anul 2018. Comparativ cu ultimii 5 ani (2014 – 2018), volumul 

scurs în anul 2019 este mai mic cu circa 1% față de media multianuală a stocului 

anual (37681,6 * 106m3) scurs în intervalul amintit 1. 

Resursele de apă subterană reprezintă volumul de apă care poate fi extras 

dintr-un strat acvifer, deci volumul de apă exploatabilă. Această noțiune este 

complexă, deoarece cantitatea de apă ce poate fi furnizată de un strat acvifer 

depinde de volumul rezervelor și este limitată de posibilitățile tehnice și economice, 

de conservare și protecție a resurselor. Rezervele de apă subterană reprezintă 

 
1 Sursa: Raportul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  
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volumul de apă gravitațională înmagazinată într-o anumită perioadă într-un acvifer 

sau rocă magazin, depind exclusiv de datele volumetrice și se exprimă în unități de 

volum (de regulă, în m3).  

Resursele totale de apă subterană din România au fost estimate la 9,68 mld. 

m3/an, din care 4,74 mld. m3/an apele freatice și 4,94 mld. m3/an de apă subterană 

de adâncime, reprezentând circa 25% din apa de suprafață.  

Din punct de vedere hidrografic, Regiunea Nord-Est cuprinde două 

bazine principale - Siret și Prut - fiecare având în componență sub-bazine, dintre 

care menționăm: sub-bazinele Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș pe partea dreaptă 

a Siretului, sub-bazinul Bârlad pe partea stangă a Siretului și sub-bazinul Jijia pe 

partea dreaptă a râului Prut. 

 

Fig.66. Harta bazinelor și sub-bazinelor hidrografice din Regiunea de Nord-Est 

 

Potrivit informațiilor existente în ultimul raport publicat pe site-ul oficial al 

Administrației Naționale ”Apele Române” – ”Sinteza calităţii apelor din România în 

anul 2017” - au fost monitorizate următoarele corpuri de apă: 

 În cadrul bazinului hidrografic Siret: 
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➢ 58 corpuri de apă - râuri prin monitorizarea elementelor biologice cât şi a 

elementelor suport, pe o lungime de 5105,034 km, în stare ecologică bună și 

moderată; 

➢ 1 corp de apă artificial Canalul Piatra Neamt - Buhuși cu o lungime de 35,32 

km, care s-a încadrat în stare ecologică bună; 

➢ 5 corpuri de apă puternic modificate (CAPM) din categoria râuri, în lungime 

totală de 127,21 de km, în stare ecologică bună și moderată.  

 

 În cadrul bazinului hidrografic Prut: 

➢ 8 corpuri de apă naturale, râuri pe o lungime de 536,83 km, în stare ecologică 

bună, moderată, slabă și proastă; 

➢ 2 corpuri de apă artificiale, în lungime totală de 157,80 km, întreaga lungime 

încadrându-se în stare ecologică moderată; 

➢ 6 corpuri de apă puternic modificate – râuri, însumând 622,15 km, în stare 

ecologică bună și moderată.1 

 

Apele subterane din Regiunea Nord-Est sunt cantonate la diferite 

adâncimi în scoarța superficială în funcție de condițiile de geneză, fiind întâlnite ape 

freatice și ape de adâncime. Apele freatice din zona montană sunt considerate ape 

dulci, potabile, cu grad de mineralizare diferită în funcție de substratul geologic. 

Astfel putem întâlni de la mineralizare foarte mică - sub 0,1 g/l (cunoscute sub 

denumirea de ape plate), până la mineralizare de 1 g/l, obținându-se prin 

valorificare economică apa minerală în localitățile Dorna Cândrenilor, Fundu 

Moldovei, Vatra Dornei, Păltiniș – jud. Suceava, Toșorog, Bicazul Ardelean – jud. 

Neamț, iar în zona de podiș la Iași. Pe lângă acest tip de ape, mai există și ape 

divers-mineralizate și mofete – Slănic-Moldova, ape sulfuroase – Drănceni, 

jud. Vaslui, Nicolina, Strunga, jud. Iași.  

Generozitatea resurselor naturale balneare cu care este înzestrată România 

au determinat ca marea majoritate a staţiunilor să poată oferi soluţii terapeutice 

pentru un spectru larg de afecţiuni. În acest sens, cele mai noi cercetări hidrologice 

consemnate au pus în evidenţă resurse hidro-minerale impresionante - peste 2.500 

de izvoare şi de foraje. Acestea sunt studiate în funcţie de proprietăţile lor fizice, 

geo-chimice, fizico-chimice, microbiologice şi farmaco-dinamice. 

 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 
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Fig.67. Delimitarea corpurilor de apă subterană 

Stațiunea Slănic-Moldova este renumită pentru izvoarele care conțin 

hidrogenul sulfurat sau siliciul (izvoarele de la Cascadă) și care au valoare 

terapeutică deosebită în tratarea bolilor otorinolaringologice şi a unor 

afecţiuni bronho-pulmonare.  

Întrucât unele izvoare și implicit terenuri se află în administrarea unei 

societăți private, Consiliului Local intenționează să preia drepturile de exploatare și 

administrare ale acestora. Acțiunea a demarat în anul 2016, când Primăria orașului 

Slănic Moldova a câștigat licitația pentru 3 izvoare și tot de atunci a desfășur diverse 

campanii de strângere de fonduri pentru a intra și în posesia celorlalte. 

 

2.9.4.2. Calitatea apei 

Calitatea apei este dată de caracteristicile fizice, chimice și ecologice 

exprimate valoric și stabilite în urma testelor specifice pentru fiecare proprietate în 

parte. Principalii indicatori după care se determină dacă apa este una calitativă sau 

nu, sunt substanțele minerale sau organice existente, particulele aflate în 

suspensie, gazele dizolvate și prezența organismelor. 

Odată cu pătrunderea surselor de poluanți în apă, calitatea acesteia scade și 

poate pune în pericol sănătatea populației. Pentru zona UAT Slănic-Moldova 

principalele surse de poluare a apelor sunt generate de activități antropice: 

 apele uzate, reprezentate de apele colectate prin sisteme de canalizare care 

descarcă poluanții prin intermediul unor conducte în puncte localizate; 

acestea pot fi identificate și cuantificate mult mai ușor prin analiză statistică, 
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iar apele afectate de aceste surse se preteaza epurării1 - poluarea cu ape 

uzate menajere care provin din locuinţe, instituţii publice, băi spălătorii, 

spitale, şcoli, hoteluri unităţi comerciale şi de alimentaţie si care datorită 

folosirii apei ca agent de spălare și curațare pot să conțină, produse 

petroliere, detergenţi, microorganisme, paraziţi, substanţe minerale; 

 sursele difuze, care cauzează emisii în mod dispers cum ar fi utilizarea 

excesivă a îngraşămintelor chimice în agricultură, exploatarea sistemelor de 

irigaţii, industria, traficul, depozitarea neconformă a deșeurilor. Sursele 

difuze au un impact atât asupra apelor de suprafață cât și a celor subterane. 

Pentru ca nu au o componentă evidentă și usor masurabilă, cuantificarea 

poluării provenite din aceste surse se face cu dificultate și deseori valorile 

sunt estimative. Estimarea nivelului de poluanți proveniți din sursele difuze 

se face prin metode de calcul a balanței poluanților și prin studierea bazelor 

de date din modele deja existente în care se specifică încarcarea cu poluanți 

a arealului din care face parte bazinul hidrografic respectiv2. În cazul acestor 

surse putem vorbi pentru zona Slănic-Moldova de poluarea provenită 

din procese agricole, cum ar fi utilizarea excesivă a îngraşămintelor 

chimice, fertilizanților și a pesticidelor, reprezentând sursa principală de 

poluare cu nutrienți (compuși cu azot și fosfor). 

 

În judeţul Bacău, calitatea apelor de suprafaţă şi a apelor subterane este 

controlată şi monitorizată de A.N. ”Apele Romane” - Administraţia Bazinală 

de Apă „Siret” Bacău.  

Pârâul Slănic este principalul curs de apă de suprafață care tranzitează 

stațiunea Slănic-Moldova. Acesta izvorăște de sub Vârful Șandru Mare din Munții 

Nemirei (Vf. Ghempar) și intră în teritoriul localității în dreptul Zonei de camping 

din Slănic-Moldova. Slănicul străbate localitatea de la sud-vest la nord-est și este 

un afluent de dreapta al Trotușului. Până la confluența cu acesta, străbate 

localitatea pe o lungime de aproximativ 12 km. Datorită reliefului accidentat râul 

este unul repede, cu caracter torențial, specific celor montane. De la izvoare până 

la confluența sa cu Trotuşul, Slănicul iși adună apele din pâraie şi pârâiaşe cum ar 

fi pârâul Cheşcheşul, pârâul Pufului, pârâul Sasului, pârâul lui Ignat, pârâul Piatrei, 

pârâul lui Tudorache, pârâul Pescaru, pârâul Sărata, pârâul Dobru, Pârâul Piscului, 

pârâul Cerbului, pârâul Şurei. 

 
1 Elaborare plan urbanistic general și regulament local de urbanism pentru oraşul Slănic Moldova- judeţul 
Bacă, Studii de fundamentare, Studiu de mediu privind Studiul schimbărilor climatice  în Slănic Moldova, 
Andreea Ioana Oprea, 2019 
2 Elaborare plan urbanistic general și regulament local de urbanism pentru oraşul Slănic Moldova- judeţul 
Bacă, Studii de fundamentare, Studiu de mediu privind Studiul schimbărilor climatice  în Slănic Moldova, 
Andreea Ioana Oprea, 2019 
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Tab. 2.66. Caracteristici ale cursului de apă Slănic1 

Lungim

e pe 

teritoriu

l jud. 

Bacău 

(km) 

Lăţi

me 

(m) 

Adânci

me 

(m) 

Natura 

Fundul

ui apei 

Viteza 

apei 

(m/s) 

Înălţi

me 

maluri 

(m) 

Debit 

minim 

/anmini

me 

Natura 

malului 

25 15 0.5-2.5 

Bolovă

niş-

Pietriş 

0.8-2.5 2-2.5 
0.044/9

0 

Bolovă

niş 

 

Calitatea apei pentru Corpul de apă Slănic  

Conform Raportului privind starea mediului în județul Bacău pe anul 2014, 

Corpul de apă Slănic (confluența Valea Rece – confluența Urmeniș), a fost evaluat 

prin intermediul a 2 secţiuni de control:  

 Slănic - amonte Slănic (program de monitorizare: P)  

 Slănic - aval Slănic (program de monitorizare: S, IH, CAPM).  

Evaluarea stării ecologice a corpului de apă a evidențiat o stare bună a 

corpului de apă.  

Evaluarea biologică a acestui corp de apă s-a făcut în funcţie de fitobentos şi 

macronevertebrate, el având o stare finală foarte bună (FB). 

Evaluarea stării ecologice a corpului de apă pe baza elementelor fizico - 

chimice suport a evidenţiat  o stare moderată a corpului de apă (M) datorită 

grupelor de indicatori condiţii de salinitate (conductivitate) şi nutrienţi (N-NH4). 

Evaluarea stării ecologice a corpului de apă pe baza poluanţilor specifici a 

evidenţiat o stare bună a corpului de apă (B). 

Evaluarea stării chimice a corpului de apă cu precizarea indicatorilor care au 

determinat neatingerea obiectivului de calitate (starea chimică bună). 

Corpul de apă Slănic (Slănic) a înregistrat o stare chimică bună a corpului 

de apă (B).  

 

De asemenea, în anul 2017, Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Vaslui, 

respectiv Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică, a prelevat 

 
1 Sursa: Planul de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău, Anexă la HCJ Bacău nr. 90 
din 30.06.2015 
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probe de apă din sursa subterană punct de prelevare CHESON 1, Slănic-Moldova, 

rezultatele obținute fiind prezentate în tabelul de mai jos:1 

 

Tab. 2.67. Parametrii fizico-chimici ai apei în punctul de prelevare CHESON 1, Slănic-

Moldova 

INCERCARI FIZICO-CHIMICE 

Nr. 

crt. 

Parametrii 

fizico-chimici 

Documentul de 

referinţă 

Valoare 

obținută 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare CMA 

(Valoare 

maxim 

admisă) 

1. amoniu 
SR ISO/ ISO-1:2001; 

PS-CH-02 

<0,017 

(LOQ=0,0

17) 

mg 𝑁𝐻4+/

l 
0,50 

2. nitriți 

SR EN 2677:2002 

SR EN 

26777:2002/C91:2006 

PS-CH-04 

0,01 
mg 

𝑁𝑂2+/l 

0,50 (max. 0,1 

la ieșirea din 

stația de 

tratare) 

3. nitrați 
SR ISO 7890-3:2000; 

PS-CH-03 
2,27 

mg 

𝑁𝑂3+/l 
50,0 

4. 

Indice de 

permangana

t 

(oxidabilitat

e) 

SR EN ISO 8467:2001; 

PS-CH-08 
1,16 mg 𝑂2/l 5,0 

5. cloruri 
SR ISO 9297:2001; 

PS-CH-06 
7,6 mg Cl/l 250 

6. pH / t °C 

SR ISO 10523:2012; 

PS-CH-09 

 

6,90/ 20,0 
unități de 

pH / t °C 
≤6,5; ≤9,5 

7. 
conductivitat

e 

SR EN 27888:1997 

PS-CH-07 

194 

(corecție 

matematic

ă de la 

25°C) 

µS/cm 
2500 (la 20 

°C) 

8. turbiditate 
SR ISO 7027-1:2016; 

PS-CH-01 
3,96 UNT ≤5 

9. aluminiu 
SR ISO 10566:2001; 

PS-CH-01 
- µg Al/l 200 

10. fier 
SR ISO 6332:1996; 

PS-CH-13 
72,6 µg Fe/l 200 

 
1 Notă: Încercălrile marcate cu * NU sunt acreditate RENAR 
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11. 
duritate 

totală 

SR ISO 6059:2008; 

PS-CH-15 
5,15 °Ge ≥5 

12. 
clor rezidual 

liber 

STAS 6364-1978; 

PS-CH-05 
- mg 𝐶𝑙2/l 

≥0,1 - ≤0,5 

(în rețeaua 

de distribuție) 

13. 
clor rezidual 

total 

STAS 6364-1978; 

PS-CH-05 
- mg 𝐶𝑙2/l - 

14. miros 

SR EN 1622:2007 – 

metoda simplificată 

calitativă; 

PS-CH-11 

Fără 

modificări 

anormale 

 

Acceptabil 

consumatorilor 

și 

nici o 

modificare 

anormală 

 

15. culoare 

SR EN ISO 7887:2012- 

Examinare vizuală 

și descriere calitativă; 

PS-CH-12 

Fără 

Modificări 

anormale 

- 

Acceptabil 

Consumatorilo

r si 

nici o 

modificare 

anormală 

16. gust 

SR EN 1622:2007- 

metoda simplificată 

calitativă; 

PS-CH-15 

- - 

Acceptabil 

Consumatorilo

r si 

nici o 

modificare 

anormală 

 

În ceea ce privește prognoza cerinței de apă, aceasta s-a determinat în 

cadrul temei: ”Actualizarea studiilor de fundamentare a P.A.B.H. – Evaluarea 

cerințelor de apă (an de referință 2011) la nivelul bazinelor hidrografice pentru 

orizontul de timp 2020 și 2030”.  

Pentru realizarea prognozei cerințelor de apă pentru orizontul de timp 

2020-2030 a fost aplicată „Metodologia de prognoză a cerințelor de apă ale 

folosințelor”, elaborată în cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire 

a Apelor, metodologie aplicată în elaborarea Planului Național de Amenajare a 

Bazinelor Hidrografice, parte componentă a Schemei Directoare de Amenajare și 

management a Bazinelor Hidrografice. Prognoza cerinței de apă s-a determinat prin 

metode specifice de prognoză pentru fiecare categorie de folosință de apă: 

Populație; Industrie; Zootehnie;  Acvacultură/piscicultură. 

Calculele de prognoză s-au realizat pentru trei scenarii de prognoză care 

prevăd o creștere ponderată a suprafețelor amenajate pentru acvacultură. În 
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tabelul de mai jos este redată cerința de apă prognozată pe folosințe apă, pentru 

orizontul de timp 2020-2030, în cazul scenariului mediu.  

 

Tab. 2.68.Prognoza cerinței de apă pentru orizontul de timp 2020 -2030 

 

Folosința de apă 
Cerința de apă (mil. mc) 

2020 2030 

Populație 2.088 2.097 

Industrie 6.664 7.383 

Irigații 562 1.689 

Zootehnie 172 164 

Acvacultură/piscicultură 818 949 

Total România 10.304 12.282 

Sursa datelor: Administrația Națională ”Apele Române” 

 

 

2.9.4.3. Energia alternativă 

Abordarea problemelor de eficientizare energetică și utilizarea resurselor 

regenerabile, concentrarea eforturilor în găsirea de soluții viabile pe direcții de 

acțiune comune, convergența asupra unor opinii privind îmbunătățirea calității vieții 

cetățenilor, ca o “viziune comună și clară” a tuturor părților interesate, pot fi 

realizate prin stabilirea unui plan de acțiune care cuprinde priorități, ținte și acțiuni 

concrete în vederea atingerii obiectivelor strategice locale și cele asumate prin 

angajamentul lansat prin semnarea Convenției Primarilor privind Clima și Energia 

2030. 

Administrarea rezonabilă a nevoilor energetice curente, fără a afecta 

posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, reprezintă unul 

dintre principiile fundamentale ale dezvoltării durabile. Planificarea integrată a 

resurselor energetice este un instrument eficient și, totodată, o condiție preliminară 

importantă pentru dezvoltarea durabilă. 

În acest context, în cadrul întâlnirilor de lucru desfășurate de Agenția de 

Dezvoltare Regională Nord-Est în orașele mici și mijlocii cu ocazia monitorizarii 

strategice a Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, a fost realizat 

și un inventar privind potențialul existent al energiilor regenerabile. Astfel, a 

rezultat că regiunea Nord-Est deține un potențial ridicat și diversificat al energiilor 

regenerabile (energie solară, energie hidroelectrică, biogaz, centrale cogenerative, 

biomasă, energie geotermală, energie eoliană).  

În raport cu informațiile statistice existente, rezultă ca la nivelul anului 2018 

în Regiunea Nord-Est figurau 118 proiecte care vizau obținerea de energie 
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din surse regenerabile, aflate în diverse stadii de implementare, însumând 

aproximativ 775,15 MW. Cele mai multe proiecte au vizat valorificarea energiei 

solare (73 proiecte), energiei eoliene (16 proiecte) și hidroenergia prin 

microhidrocentrale (16 proiecte).  

În prezent, puterea instalată a scazut la mai putin de un sfert față de valoarea 

din anul 2014, în special pentru proiectele care valorifică energia eoliană, multe 

dintre acestea fiind în prezent sistate. Județele Neamț și Suceava au implementat 

cele mai multe proiecte 36, respectiv 29, majoritatea fiind bazate pe energie 

solară, existând și proiecte de centrale eoliene, pe cogenerare, pe biomasa și 

hidro. Urmează județul Iași, cu 21 de proiecte, din care 15 fotovoltaice, 5 eoliene 

și unul pe cogenerare.  

În anul 2019, numărul de proiecte care valorificau energiile regenerabile 

însumau 145 de unități, cu o putere estimată de 826,34 MW, în creștere ușoară 

față de anul precedent. Cele mai mari ponderi din puterea totală realizată o dețin 

jud. Iași cu 30% (255 MW) și Vaslui cu 45% (374 MW).  

Pe tipuri de energie, cel mai mare aport îl aduce energia eoliană cu 621 MW, 

reprezentând 75% din total putere instalată, potențial fructificat în jud. Iași (39%) 

și Vaslui (60%).  

Celelalte tipuri de energii regenerabile sunt într-o mai mică măsură 

fructificate: biomasa cu un aport total de 65,57 MW (jud. Suceava și Neamț), 

cogenerare cu un aport total de 63 MW (jud. Bacău și Iași), energia solară cu 

26 MW (prepondernt Bacău și Iași).1 

La nivelul orașului Slănic-Moldova nu există sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică, capacități de producere în cogenerare a energiei 

electrice și termice, sau capacități de producere a energiei electrice și/sau termice 

din surse regenerabile.  

În această situație, autoritatea locală și-a propus ca ținte pentru perioada 

2021-2027 următoarele proiecte: 

❖ realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu energie termică din 
sursă geotermală pentru marii consumatori de energie din orașul Slănic-

Moldova; 

 
❖ valorificarea potențialului hidroenergetic prin producerea de energie din 

microhidrocentrale pentru alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor din orașul Slănic-Moldova; 

 
❖ încurajarea utilizării panourilor solare atât în consumul casnic, cât și în 

consumul industrial de energie pentru încălzire. Acest sistem nu este utilizat 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027  
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în prezent pe scară largă – doar câțiva agenți economici și-au instalat panouri 
fotovoltaice - potențialul orașului Slănic-Moldova în acest domeniu permițând 

implementarea sistemului. 

 

 

 Calitatea solului 

Solul are multiple funcții economice și biologice deoarece determină producția 

agricolă și starea pădurilor, este sursă de materii prime dar și de biodiversitate, 

habitate, specii, condiționează învelișul vegetal, precum și calitatea apei, reglează 

scurgerea lichidă și solidă în bazinele hidrografice și acționează ca o geomembrană 

pentru diminuarea poluării aerului și a apei prin reținerea, reciclarea și neutralizarea 

poluanților, cum sunt substanțele chimice folosite în agricultură, deșeurile și 

reziduurile organice și alte substanțe chimice.  

Solul reprezintă un patrimoniu geologic și arheologic. Având în vedere că 

pentru formarea unui strat de sol cca. 20 cm (stratul minim necesar pentru 

dezvoltarea unei plante) sunt necesari aproximativ 7000 de ani, este lesne de 

înțeles că solul poate fi considerat practic o resursă naturală neregenerabilă, pe 

care, datorită rolului crucial avut pentru activitățile umane și supraviețuirea 

ecosistemelor, avem datoria să o protejăm.  

 

Resursele solului 

Invelisul pedogeografic al Regiunii Nord - Est este deosebit de variat datorită 

condițiilor geomorfologice, climatice și substratului geologic. Clasificarea pe clase și 

tipuri de sol este conformă Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS 

2012), fiind folosită Baza de Date Europeana a Solurilor (2004) 1.  

În zona carpatică sunt prezente următoarele tipuri de soluri: 

➢ Rendzine – materiale calcaroase scheletice, formate pe calcare, gipsuri, 

gresii sau conglomerate calcaroase. Sunt utilizate pentru pășuni, fânețe 

sau păduri în zonele montane - în arealul Cheile Bicazului; 

➢ Eutricambosoluri – se întâlnesc în zonele de culmi și versanti, terase 

sau lunci înalte, la altitudini de până la 1300 m, dezvoltate pe roci bogate 

în baze: argile, marne, șisturi argiloase sau marnoase, gresii calcaroase, 

luturi, calcare etc.; 

➢ Districambosoluri – răspândite în arealele montane, între 600 și 1200 

m, utilizate pentru plantații de arborete, păduri, fanete sau pășuni în 

zona montană Obcina Mare, Feredeu, Suhard, Bistritei, Tarcău, 

Gosmanu, Ciuc, Nemira; 

 
1 Sursa: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ 
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➢ Podzoluri – la altitudini de peste 1800 m, pe relief de culmi largi, 

versanți slab înclinați, sunt utilizate pentru păduri de molidișuri și pajiști 

naturale în zona montană Călimani, Mestecăniș, Bistritei, Ciuc, Nemira, 

Ceahlău, Giumalău; 

➢ Andosoluri – formate pe roci vulcanice (blocuri, tufuri, cenuță 

vulcanică, dacite, riolite, andezite), fiind utilizate pentru păduri (molid și 

brad), pășuni și fânețe în arealul munților vulcanici – Călimani. 

În zona subcarpatică și de deal se regăsesc următoarele clase de sol:  

➢ Regosoluri – sol slab conturat, cu textură variată, sărac în humus (1-

2%) și substanțe nutritive. Utilizate pentru viticultură și pomicultură în 

partea centrală și estică a județului Bacău – Colinele Tutovei, Dealurile 

Solont, Berzunți și Zabratau.  

➢ Luvosoluri – răspândite în zonele de dealuri și podiș, dezvoltate pe roci 

sedimentare, sau pe materiale rezultate în urma proceselor de 

dezagregare și alterare a rocilor magmatice și metamorfice. Se regăsesc 

în partea vestică și centrală a Podișului Dragomirnei, zona subcarpatică, 

nordul Colinelor Tutovei, vestul Podișului Central Moldovenesc, Culmea 

Siretului (Dealu Mare); 

➢ Faeoziomuri – ocupă areale cu clima mai umedă decât cernoziomurile, 

având o fertilitate bună sunt utilizate pentru cereale, cartof, sfeclă de 

zahăr, viticultură, pomicultură, dar și pentru pășuni sau pădure - zonele 

mai înalte situate de o parte și de alta a culoarelor râurilor Siret, 

Moldova, Suceava, Nordul Câmpiei Jijiei, Podișul Central Moldovenesc, 

Colinele Tutovei, Zona Subcarpatică de Nord, Podisul Dragomirnei și 

Podișul Fălticeni; 

➢ Vertosoluri – formate pe depozite argiloase, având permeabilitate 

redusă,sunt utilizate pentru culturi de grâu, porumb, floarea soarelui, 

dar și pentru pășuni și fânețe - în Dealurile Falciului și în Câmpia Jijiei 

Superioare.  

În zonele joase (câmpia Jijiei), în depresiuni și în luncile râurilor 

putem întâlni următoarele tipuri de soluri:  

➢ Aluviosoluri – format pe depozite fluviatile, fluvio-lacustre sau lacustre 

recente, în zone în care nu mai sunt sub influența inundațiilor. Favorabil 

pentru grâu, ovăz, floarea soarelui, porumb - luncile râurilor Siret, Prut, 

Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Jijia; 

➢ Cernoziomuri – răspandite pe suprafețe plane sau ușor înclinate, sub 

550 m altitudine, sunt formate în general pe loess, dar și pe depozite 

argiloase în Câmpia Jijiei superioare și inferioare, SE Podișului Central 
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Moldovenesc, Dealurile Falciului, estul Colinelor Tutovei, Depresiunea 

Cracău-Bistriței;  

➢ Gleiosoluri – formate în special pe depozite fluviatile sau fluvio-

lacustre, cu un continut ridicat de humus (2-15%) și bine aprovizionate 

cu N, P si K sunt folosite ca pășuni și fânețe în depresiunea Rădăuți și în 

nordul jud. Botoșani;  

➢ Soloneturi – asociate cu cernoziomuri gleice, se întâlnesc în zone joase, 

unde este prezentă o sursă de apă mineralizată la adâncimi de 3-5 m, 

fapt ce determină o slabă dezvoltare a vegetației spontane, fiind folosite 

doar pentru pajiști de calitate slabă sau mijlocie - în lunca Bahluiului și 

parțial a Jijiei; 

➢ Histosoluri – se formează în mediu săturat cu apă, sub influența unei 

vegetații hidrofile abundente. Avand o fertilitate scazută, pot fi utilizate 

doar pentru pășuni și fânețe de slabă calitate - în zona turbăriei de la 

Poiana Stampei. 

 

La nivelul orașului Slănic-Moldova predomină, în general, 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. 

Potrivit Studiului Geotehnic, aferent documentației ”Actualizare Plan Urbanistic 

General și Regulament Local de Urbanism pentru Orașul Slănic-Moldova”, terenul 

de fundare pe teritoriul orașului este reprezentat prin două tipuri de pământ:  

▪ depozite aluvionare grosiere, de terasă - pământuri incompresibile (argile 

nisipoase cu pietrișuri sau bolovănişuri, uneori amestecate neuniform cu un 

liant argilos); 

▪ depozite deluviale, de pantă - pământuri compresibile (argile și argile 

nisipoase); 

 

Prin urmare, din punct de vedere al pământurilor de fundare, se pot evidenția 

următoarele tipuri caracteristice orașului Slănic-Moldova: 

 

 zonele de albie majoră și luncă inundabile, reprezintă arealul din ambele 

maluri ale pârâului Slănic, unde terenul de fundare este reprezentat prin 

aluviuni grosiere (pământuri practic incompresibile, cu capacitate portantă 
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ridicată, reprezentate de bolovănişuri, pietrişuri și argile nisipoase). Datorita 

riscului de inundabilitate în aceste zone sunt necesare studii geotehnice 

detaliate, care să prevadă măsurile constructive specifice. 

 zonele de terasă ale pârâului Slănic și afluenții acestuia, unde terenul de 

fundare este reprezentat prin pământuri coezive, compresibile (argile si argile 

nisipoase), depuse peste aluviuni incompresibile, grosiere. 

 

2.9.5.1. Poluarea solului 

Solul este principalul suport al tuturor activităților socio-economice și 

constituie factorul de mediu expus cel mai ușor la poluare. Deversările de substanțe 

chimice periculoase, depozitările de deșeuri de toate categoriile, tratamentele și 

fertilizările necorespunzătoare, făcute fără fundamentare agro-pedologică, 

agrotehnică, la care se adaugă degradările naturale ale calității solului (eroziune, 

alunecări, tasări, rupturi și prăbușiri) conferă imaginea completă a impactului 

produs de activitatea antropică asupra acestui factor de mediu.  

Datorită așezării geografice a județului Bacău, aspectele de vulnerabilitate a 

solului identificate acoperă aproape toată gama de probleme datorate impactului 

antropic sau natural, înregistrându-se însă, în ultimii ani, o reducere a presiunilor 

din punct de vedere ecologic. 

Degradarea solului este produsă de poluarea aerului în zona marilor platforme 

industriale, de folosirea irațională a fertilizarilor și a substanțelor fitosanitare, de 

depozitarea necontrolată a deșeurilor industriale și urbane, de deteriorarea 

sistemelor de irigații și de combatere a eroziunii, precum și de fenomenele naturale 

cum ar fi seceta sau excesul de umiditate. 

Principalele surse de poluare a solului în regiune sunt: 

✓ agricultura - prin utilizarea excesiva a îngrășămintelor chimice prin care se 

produce, din cauza fenomenului de spălare a componentelor nutritive din și de 

pe sol de către apele de irigație sau ploi - infiltrarea acestora în sol și în apele 

freatice, contribuind la accentuarea procesului de eutrofizare a cursurilor de apă; 

utilizarea substanțelor fitosanitare în care sunt incluse substanțele chimice 

utilizate pentru combaterea buruienilor – erbicidele, pentru combaterea 

insectelor dăunătoare - insecticidele și pentru combaterea diferitelor boli 

criptogamice – fungicidele, bactericidele și virucidele; 

✓ industria și centralele termice prin pierderile de materiale pe/în sol/subsol și 

prin poluanții cu efect acidifiant de tipul amoniac, oxizi de azot și oxizi de sulf 

care, prin intermediul precipitatiilor și prin pulberile în suspensie care sunt 

dispersate în mod similar, se depun pe sol; 
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✓ colectarea apelor uzate de tip menajer și/sau industrial datorită 

neetanșeităților unor conducte, chesoane sau cămine de vizitare; 

✓ depozitarea necontrolată de deșeuri de orice tip. 

 

Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecinţele poluării 

constând în creşterea concentraţiei ionilor de hidrogen (pH), modificarea 

compoziţiei, eliberarea ionilor metalici cu efecte negative asupra vegetaţiei, asupra 

apei subterane şi chiar a omului, direct sau indirect prin alimentaţie şi apă.  

Conform Raportului privind starea mediului în judeţul Bacău pentru 

anul 2018, întocmit de APM Bacău, factorul de degradare care afectează cea mai 

mare parte dintre solurile din judeţul Bacău este deficitul de elemente nutritive, 

urmat de eroziunea solului, compactare, exces de umiditate stagnant, 

pseudogleizare, alunecări de teren, acidifiere, secetă periodică, gleizare, 

volum edafic redus, inundabilitate, terenuri nisipoase şi sărăturare. 

Calitatea solului în oraşul Slănic-Moldova este afectată în principal de: 

 

 Procese antropice, precum: 

 gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor menajere şi din construcţii; 

 traficul auto – indirect prin noxele degajate în aer; 

 exploatările resurselor naturale (petrol); 

 Fenomene naturale precum: 

 eroziuni. 

 

Situri contaminate de procese antropice  

Managementul siturilor contaminate este reglementat prin Legea nr. 

74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate  și a celor contaminate. 

La nivelul anilor 2007- 2008 s-a realizat un inventar al siturilor contaminate/ 

potenţial contaminate, rezultand un număr de 1.393 situri contaminate/ potential 

contaminate. Siturile au fost desfăşurat în principal activităţi miniere şi metalurgice, 

petroliere, chimice, alte activităţi industriale la scară mare sau la scară mica. ( 

HOTĂRÂRE nr. 683 din 19 august 2015). 

În anul 2013, a fost actualizată lista existentă la Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului care cuprinde siturile potențial contaminate, rezultând un număr 

de 103 situri contaminate în județul Bacău, din care 3 situri se regăsesc în 

U.A.T. Slănic-Moldova. 
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Tab. 2.69. Situaţia generală a solurilor afectate de activităţi industriale şi agricole1 

Nr

. 

crt

. 

Cod 

amplasam

ent 

Localizar

e sit  

contamin

at 

Nume 

proprietar

/administr

ator/deţin

ător sit 

contamin

at 

Tipul de 

proprieta

te asupra 

terenului 

Tipul 

activităţii 

poluatoar

e 

Natura 

sursei 

de 

poluare 

Natura 

poluanţilor 

Vârsta 

poluări

i 

Suprafaţa 

contamina

tă mp 

27 RO1APMB

C  00059 

Parc 4 

Cerdac și 

Statie 

Compres

oare 

Cerdac 

OMV 

Petrom –

Asset VIII 

Moldova 

Nord 

proprieta

te 

privată 

extracţia 

de 

hidrocarb

uri 

instalaţi

i de 

extracţi

e a 

ţiţeiului 

–sonde 

hidrocarbu

ri  

petroliere 

2007 456 

58 RO1APMB

C  00090 

Parc 20 

Slănic 

Băi 

OMV 

Petrom –

Asset VIII 

Moldova 

Nord 

proprieta

te 

privată 

extracţia 

de 

hidrocarb

uri 

instalaţi

i de 

extracţi

e a 

ţiţeiului 

–sonde 

hidrocarbu

ri  

petroliere 

2007 415 

62 RO1APMB

C  00094 

Depozit 

Cerdac şi 

Staţie 

injecţie 

OMV 

Petrom –

Asset VIII 

Moldova 

Nord 

proprieta

te 

privată 

extracţia 

de 

hidrocarb

uri 

instalaţi

i de 

extracţi

e a 

ţiţeiului 

–sonde 

hidrocarbu

ri  

petroliere 

2007 10000 

 

 

Zonele afectate de procese naturale  

Tab. 2.70. Situaţia generală a solurilor afectate de procese naturale2 

 

Localitatea 

 

Tipul de degradare 

 

Suprafaţa 

(ha) 

Măsurile 

intreprinse 

 
a. Eroziune în suprafaţă foarte 

puternică + excesivă 
  

Slănic-Moldova (reziduu petrolier vechi) 5 absente 

 

 

 
1 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
2 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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Soluțiile de reducere a impactului asupra solului presupun în principal o 

utilizare durabilă a acestuia prin combinarea tehnologiilor și a activităților, astfel 

încât să se realizeze concomitent: bioproductivitatea, securitatea alimentară, 

protecția calității solului, viabilitatea economică și acceptabilitatea socială, 

prin respectarea următoarelor cerințe: 

➢ practicarea culturilor în concordanță cu pretabilitatea solului; 

➢ zonarea culturilor care pe lângă pretabilitatea solului să țină cont și de 

condițiile climatice: temperatură, precipitații etc.; 

➢ practicarea rotației culturilor astfel încât să se cultive plante premergătoare 

care favorizează obținerea unor producții ridicate ale culturilor viitoare și care 

elimină unele probleme legate de boli, dăunători, buruieni, asigură surse 

alternative de azot în sol; reduce eroziunea solului; evită riscul poluării 

apelor; 

➢ lucrarea solului pe curba de nivel, benzi înierbate, terasarea cu înființarea de 

perdele forestiere; 

➢ combaterea bolilor și dăunătorilor mai ales prin tehnici biologice (combaterea 

biologică, bacterizarea plantelor, micorizarea rădăcinilor); 

➢ derularea unor proiecte de combatere a alunecărilor de teren și a eroziunii 

solurilor; 

➢ limitarea defrișărilor, a excavării bazei versanților; 

➢ refacerea și modernizarea lucrărilor de irigații din arealele cu cerințe 

stringente, refacerea amenajărilor antierozionale și extinderea acestora, 

modernizarea lucrărilor de apărare - îndiguire și desecări și extinderea 

acestora conform cerințelor, modernizarea lucrărilor de ameliorare a 

terenurilor sărăturate, a nisipurilor și a solurilor nisipoase; 

➢ refacerea stării fizice a solurilor prin afânarea adâncă și combaterea crustei; 

➢ corectarea reacției solului, refacerea rezervei de materie organică și refacerea 

rezervei de elemente nutritive (în special de fosfor și microelemente); 

➢ prevenirea și reducerea poluării chimice a solurilor cu metale grele, sulf, fluor, 

reziduri petroliere, deșeuri, nămoluri, produse de uz fitosanitar etc. 
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  Biodiversitatea 

Omenirea ar trebui să se angajeze să aplice principiul câștigului net, redând 

naturii mai mult decât ia de la aceasta. Ca parte a acestei abordări, omenirea ar 

trebui să se angajeze să nu existe specii a căror dispariție să fie imputabilă 

oamenilor, cel puțin acolo unde acest lucru poate fi evitat. 

Acest lucru ar trebui să se bazeze pe ambiția principală de a se asigura că, 

până în 2050, toate ecosistemele lumii sunt refăcute, reziliente și protejate 

în mod adecvat.  

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 stabilește modul în care 

Europa poate contribui la realizarea acestui obiectiv. Ca o etapă importantă, 

aceasta urmărește să asigure că până în 2030, biodiversitatea Europei se va afla 

pe calea redresării, în beneficiul oamenilor, al planetei, al climei și al economiei 

noastre, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cu 

obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice. 

La nivel comunitar, noile orientări strategice aferente perioadei de programare 

2021-2027 accentuază importanța acordată mediului. Astfel, în propunerea 

Comisiei Europene pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, unul dintre cele 

cinci obiective de politică este „O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai 

ecologică – Tranziția către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și 

albastre, economia circulară, adaptarea la schimbările climatice și prevenirea 

riscurilor” și urmează să-i fie alocate cel puțin 30% din fondurile dedicate politicii 

de coeziune.  

S-au identificat nevoi de investiții prioritare dedicate: măsurilor de eficiență 

energetică prin sprijinirea renovării clădirilor publice și rezidențiale, sistemele de 

încălzire centralizată și producerea și folosirea energiei din surse regenerabile; 

adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența la dezastre; 

consolidarea biodiversității, refacerea ecologică și crearea de noi spații verzi în 

mediul urban, decontaminarea și reabilitarea siturilor industriale contaminate; 

sistemelor regionale de gospodărire a apelor, sprijinirea schemelor care abordează 

problematica poluarii apei, pentru finalziarea sistemelor integrate de management 

a deșeurilor și pentru tranziția la economia circulară. 

Recenta pandemie de COVID-19 face cu atât mai urgentă necesitatea 

de a proteja și reface natura. Pandemia ne permite să realizăm cât de legată 

este sănătatea noastră de sănătatea ecosistemelor și demonstrează necesitatea 

unor lanțuri de aprovizionare și a unor modele de consum durabile care să nu 



  

 

 

320 

depășească limitele planetei noastre. Aceasta reflectă și faptul că riscul apariției și 

răspândirii bolilor infecțioase crește odată cu distrugerea naturii 1.  

Prin urmare, protejarea și refacerea biodiversității și buna funcționare 

a ecosistemelor sunt esențiale pentru a ne spori reziliența și a preveni pe 

viitor apariția și răspândirea bolilor.  

Investițiile în protecția și refacerea naturii vor fi esențiale pentru 

redresarea economică a Europei în urma crizei provocate de pandemia de 

COVID-19. Pentru relansarea economiei este esențial să se evite revenirea la 

trecut și blocarea în vechile obiceiuri nefaste. Pactul verde european - strategia de 

creștere a UE - va fi un punct de reper pentru redresarea noastră, asigurând faptul 

că economia servește oamenii și societatea și oferă naturii mai mult decât ia de la 

aceasta. 

Investițiile în capitalul natural, inclusiv în refacerea habitatelor bogate în 

carbon și practicarea unei agriculturi ecologice, sunt recunoscute ca fiind printre 

cele mai importante cinci politici de redresare bugetară, care oferă multiplicatori 

economici importanți și au un impact pozitiv asupra climei. 

Biodiversitatea este, de asemenea, esențială pentru protejarea securității 

alimentare la nivelul UE și la nivel mondial. Pierderea biodiversității amenință 

sistemele noastre alimentare, punând în pericol securitatea noastră alimentară și 

nutriția 2.  

Pentru a aduce biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030, 

Europa trebuie să intensifice protecția și refacerea naturii. Acest lucru ar trebui 

realizat prin îmbunătățirea și extinderea rețelei noastre de zone protejate și prin 

elaborarea unui plan ambițios al UE de refacere a naturii.  

În ciuda acestui imperativ moral, economic și de mediu urgent, natura se află 

într-o stare de criză. Cei cinci factori principali direcți ai pierderii 

biodiversității3 - schimbările în exploatarea terenurilor și a mării, 

supraexploatarea, schimbările climatice, poluarea și speciile alogene invazive - fac 

 
1 Sursa: Intergovernmental science-policy Plaform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) (2019), 
Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the 
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Rezumat pentru factorii de 
decizie politici al Raportului de evaluare globală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice al Platformei 
interguvernamentale științifico-politice privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice), p. 12-13, A.2 
2 Sursa: World Economic Forum (2020), The Global Risks Report 2020 (Raport privind riscurile globale pe 2020, 
Forumul Economic Mondial, 2020) 
3 Sursa: IPBES (2019), Summary for policymakers, [IPBES (2019), Rezumat pentru factorii de decizie], p. 1719, 
B.10. Agenția Europeană de Mediu (2019), The European environment - state and perspective 2020 (Mediul 
european - situația actuală și perspective în 2020) 
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ca natura să dispară rapid. Natura este, de asemenea, cel mai puternic aliat 

în combaterea schimbărilor climatice. 1 

Componentele diversității biologice formează capitalul natural și asigură cea 

mai mare parte a produselor, bunurilor și serviciilor necesare funcționării și 

dezvoltării societății, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile. Tocmai 

de aceea, protecția și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 

sunt considerate obiective prioritare++ și de interes public major. 

Principalele căi prin care omul contribuie la degradarea biodiversității sunt:  

❖ modificarea și distrugerea habitatelor, a peisajelor naturale 

❖ transferul voluntar și involuntar de specii 

❖ supraexploatarea și utilizarea nerațională a solului și resurselor naturale 

❖ ocuparea terenurilor pentru organizarea activităților socio-economice  

❖ supraconcentrarea activităților în zone sensibile, cu mare valoare 

ecologică 

❖ braconajul 

❖ poluarea cu toate efectele ei implicite. 

Categoriile instituite la nivel național - prin Ordonanța de urgență 236/2000 

privind regimul ariilor naturale protejate - și stabilite în funcție de scopul și regimul 

de management sunt: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale 

naturii, rezervații naturale, parcuri naturale, rezervații ale biosferei, zone 

umede de importanță internațională, situri naturale ale patrimoniului 

natural universal, arii speciale de conservare, arii de protecție specială 

avifaunistică.  

Ariile protejate reprezintă cea mai viabilă strategie de conservare şi utilizare 

durabilă a valorilor de patrimoniu natural. 

Din punct de vedere al importanței lor, ariile naturale protejate se împart în 

următoarele categorii: 

 Arii naturale protejate de interes național 

 Arii naturale protejate de interes internațional 

 Arii naturale protejate de interes comunitar 

 Arii naturale protejate de interes județean sau local. 

La nivelul Regiunii Nord-Est, ariile naturale protejate de interes național 

sunt reprezentate de 120 rezervații naturale, 20 monumente ale naturii, 

precum și parcuri naționale și naturale. Astfel, dintre cele 13 parcuri naționale 

ale României, trei se află în Regiunea Nord-Est: Parcul Național Ceahlău, Parcul 

 
1 Sursa: IPBES (2019), Summary for policymakers, [IPBES (2019), Rezumat pentru factorii de decizie], p. 4, A4. 
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Național Cheile Bicazului – Hășmaș și Parcul Național Munții Călimani. Dintre cele 

18 parcuri naturale, pe teritoriul Regiunii Nord-Est se află Parcul Vânători Neamț. 

Totodată, în regiunea Nord-Est figurează 243 arii naturale protejate, din 

care 135 arii naturale protejate Natura 2000: 

❖ 42 tip Situri de Protecție Acvafaunistică (SPA) – care ocupă o 

suprafață de aproximativ 373 mii ha, respectiv 10,1% din suprafața 

regională; 

❖ 93 tip Situri de Importanță Comunitară (SCI) - acestea ocupând o 

suprafață de 431 mii ha, respectiv 11,7% din suprafața regională.1  

Cele mai întinse arii protejate de tip SPA sunt Obcina Feredeului – 63.983 ha 

în județul Suceava, Piatra Șoimului-Scorțeni-Gârleni – 37.445 ha în județele Neamț 

și Bacău și Vânători-Neamț – 30.841 ha în județul Neamț.  

În rândul ariilor protejate de tip SCI, cele mai mari sunt Obcinile Bucovinei – 

32.246 ha în județul Suceava și Dealul Mare-Hârlău – 25.112 ha în județele 

Botoșani, Iași și Suceava.  

În raport cu datele furnizate de Agenția Națională pentru Arii Naturale 

Protejate, la nivelul anului 2019, 117 de arii naturale protejate beneficiază de 

planuri de management aprobate, din care: 13 în județul Bacău, 7 în județul 

Botoșani, 21 în județul Iași, 28 în județul Neamț, 36 în județul Suceava, 12 în 

județul Vaslui.  

După cum am menționat în capitolele anterioare, orașul Slănic Moldova 

găzduiește părți a patru situri de arii naturale protejate Natura 2000, zone 

declarate de interes comunitar prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării 

Durabile Nr.1964 din decembrie 2007:  

 Situl Natura 2000 ROSCI0047 Creasta Nemirei - Cod Siruta 20910; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0230 Slănic - Cod Siruta 20910; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0318 Măgura -Târgu Ocna- Cod Siruta 

20910; 

 Situl Natura 2000 ROSCI0130 Oituz – Odjula - Cod Siruta 20910. 

 

La acestea se adaugă ariile naturale protejate de interes național: 

 Calcarele cu Litothamnius din localitatea Cireșoaia 

 Tuful de Falcău. 

 

 
1 Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 (draft octombrie 2020) 
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Situl Natura 2000 ROSCI0047 

Creasta Nemirei, în suprafață de 10,82 

km2,  este poziționat 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 Poiana.  

Situl Nemira se suprapune culmii 

centrale a Munților Nemira din județul 

Bacău, care are o direcție N-S și care îsi 

datorează masivitatea prezenței în axul 

culmii a gresiei de Tarcău formațiune geologică a pânzei de Tarcău. Relieful 

rezervației este o consecință a litografiei prezente, formelor de relief caracteristice 

fiind reprezentate de culmi largi, întâlnite pe culmile Nemira și Șandru și prin culmi 

înguste adesea reduse la nivel de creastă de intersecție în restul ariei. Limitrof 

culmii se întâlnesc versanți de diverse înclinări afectați local de eroziune areolară și 

izolat de alunecări. Local spre culme se dezvoltă arii de abrupturi însoțite spre bază 

de grohotișuri. Solurile din rezervație aparțin majoritar spodosolurilor, având o 

distribuție dependentă de repartiția rocilor în teritoriu și de modul de manifestare 

a condițiilor de relief. 

Situl reprezintă aria de formare a afluenților montani ai Trotușului în N apele 

fiind preluate de pârâul Uz și în E de pâraiele Doftana și Slănic. Clima prezentă este 

cea montană, cu temperatura medie anuală de 2-6 grade Celsius, cu temperatura 

medie lunară de -5 grade C în luna ianuarie și 16 grade C în iulie și cu o perioadă 

de cădere a precipitațiilor solide în intervalul octombrie aprilie. Precipitațiile medii 

anuale depășesc 1000 mm iar circulatia maselor de aer, dominant din direcție 

vestică, are adesea intensități puternice provocând doborâturi în arborete.  

Biocenoza sitului pe vârfurile montane înalte este  reprezentată de pajiști ce 

aparțin asociației Festucetum-supinae, întreruptă local de pâlcuri de Cetrarieto- 

Vaccinietum uliginosi. În etajul subalpin sunt întâlnite tufarișuri de Junipereto-

Vaccinetum și Pinetummughi carpaticum. Etajul forestier superior, care ocupă cea 

mai mare parte din sit este ocupat de asociația Piceetum carpaticum. Din cauza 

exploatării de preferință a coniferelor, fagul s-a extins și în acest etaj formând 

păduri de tip Piceeto-Fagetum carpaticum sau Abieto-Fagetum. Situl aparține 

etajului boeal al carui mediu de viață este reprezentat de pădurea de conifere. În 

apropierea vârfului Nemira Mare exista grote de mici dimensiuni, dezvoltate în 

strate ale gresiei de Tarcău, neexploatate  științific.1 

 
1 Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0047 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0047
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Zona a fost selectată pentru includerea în reţeaua Natura 2000 datorită 

abundenţei şi diversităţii speciilor de vieţuitoare. Endemismele sunt bine 

reprezentate în sit, prin 22 specii de plante, 9 specii de nevertebrate şi o specie de 

reptile. Din anexele Convenţiei de la Berna în sit sunt întâlnite 9 specii de mamifere, 

1 specie de păsări, 3 specii de amfibieni şi 5 specii de reptile.  

Rezervația Naturală Nemira,  arie de interes național, 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. Prin exceptie, sunt permise numai acele intervenţii 

care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei 

obiectivelor pentru care a fost constituită.  

Rezervația este situată pe teritoriul județelor Bacău și Covasna, zonele 

sălbatice ale acesteia atrăgând turiștii 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). Totodată, se poate merge pe traseul către Vârful Șandru 

(1.640 metri), fiind un traseu mai dificil. 

Scopul Rezervaţiei Naturale Nemira este de a proteja varietatea speciilor de 

floră şi faună de pe teritoriul său şi anume: Vegetaţie lemnoasă de tip: Myricaria 

germanica, Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifoliu, Pajişti montane 

de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, Comunităţi de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin, Fâneţe montane, 

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri acidofile de Picea abies din regiunea 

montană Vaccinio-Piceetea.1 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0230 

”Slănic” se întinde pe o suprafață de 10,25 

km2 atât pe teritoriul orașului Slănic-

Moldova, cât și pe teritoriul comunei 

Dofteana și este acoperit, în mare parte, cu 

vegetație forestieră, potrivit datelor 

furnizate de Ministerul Mediului, Apelor și 

Pădurilor. Situl se încadrează atât în etajul 

forestier superior, care este ocupat de 

Piceetum carpaticum, cât şi etajului forestier 

mijlociu, reprezentat prin Fagetum 

carpaticum. Datorită exploatării 

preferenţiale a răşinoaselor din primul etaj, aici locul acestora a fost luat de fag, iar 

 
1 Sursa: Planul de Management al SITULUI NATURA 2000 ROSCI0047 CREASTA NEMIREI 
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asociaţia nou creată este de tip Piceeto – Fagetum. În cel de-al doilea etaj, de unde 

s-a exploatat mai ales fag, locul acestuia a fost ocupat de carpen, apărând o 

asociaţie nouă - Carpino – Fagetum. Izolat şi cu caracter relictant, apar pinete de 

tip Myrtillo – Pinetum spre partea superioară a culmilor, sau de tip Pino – 

Quergetum în zona montană inferioară. 

În acest sit au fost semnalate 10 habitate specificate în Legea 462/2001 

reprezentate de pajiști cu Nardus pe substrat silicios, râuri alpine și vegetația lor 

lemnoasă, fânețe montane, depresiuni pe substrat turbos, grohotișuri silicioase ale 

regiunilor înalte, stânci silicioase cu vegetație pionieră, păduri batrâne caducifoliate, 

păduri de tip Luzulo-Fagetum, păduri de tip Asperulo-Fagetum și păduri acidofile cu 

Picea din etajele alpine montane. Din confruntarea anexei I la Directiva Consiliului 

70/409/CEE cu situația populațiilor de organisme din cadrul sitului, se poate 

menționa că necesită măsuri de conservare un număr de 7 specii de păsări 

enumerate în anexa I, 47 de specii de păsări cu migrațiune regulată. Dintre 

viețuitoarele enumerate la anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE, necesită 

măsuri de protecție 4 specii de mamifere, 3 specii de amfibieni și 3 specii de plante. 

Dintre reptile în sit, se regăsesc 5 amfibieni și 4 reptile nominalizate în 

Convenția de la Berna. Sunt endemice un număr de 8 nevertebrate și 7 plante. Tot 

aici a fost localizată specia Saxifraga cymbalaria a cărei arie de dezvoltare, pentru 

tot continentul european, se limitează doar la aria Munților Nemira, versantul estic 

al acestora. Cea mai apropiată arie de prezență a acestei specii este localizată în 

Munții Caucay. Fragilitatea habitatului acestei plante (în lungul pârâurilor pietroase) 

impune protecție.1 

Localitatea Slănic-Moldova are o Strategie de dezvoltare durabilă valabilă 

pentru perioada 2016-2020, care este în proces de actualizare și conformare cu 

cerințele necesare creșterii nivelului de predictibilitate a acțiunilor, managementului 

eficient al politicilor publice, crearea conexiunii dintre planificarea politicilor publice 

și elaborarea bugetelor locale multianuale, creșterea coerenței și eficienței în 

cheltuirea fondurilor publice. 

Astfel, a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurii cu nr. 

1188 din 27.06.2016 ”Planul de management al Sitului Natura 2000”, fiind 

fundamentat pe starea obiectivă a biodiversităţii şi pe baza  evaluărilor măsurilor 

care se pot adopta pentru creşterea gradului de siguranţă a valorilor de patrimoniu 

natural, perpetuarea lor, în corelaţie cu ridicarea nivelului de 

bunăstare  al  locuitorilor din comunităţile locale ale regiunii. 

Obiectivele Planului de management pentru Situl Natura 2000, 

ROSCI0230 Slănic sunt: 

 
1 Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0230 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0230
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 conservarea speciilor şi a habitatelor de interes conservativ aflate pe teritoriul 

sitului Natura 2000 ROSCI0230 Slănic, prin identificarea acelor măsuri care 

aplicate să crească gradul de siguranţă al valorilor naturale; 

 menţinerea unei ambianţe naturale cât mai conservative pentru speciile 

”sălbatice”, dar care să permită totodată, continuarea practicilor tradiţionale 

în zonă: creşterea animalelor, prelucrarea fructelor de pădure şi a plantelor 

medicinale; 

 restrângerea activităţilor invazive de pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0230 Slănic; 

 conştientizarea şi implicarea afectiv-participativă a membrilor comunităţilor 

locale în măsurile şi acţiunile de protejare a valorilor naturale ale sitului 

Natura 2000 ROSCI0230 Slănic.1 

Situl Natura 2000 ROSCI0318 

”Măgura Târgu-Ocna”, cu o suprafață de 

cca. 844 ha, este localizat pe versantul drept 

al Râului Trotuț, între Valea Dofteana și 

Valea Slănic. Situl este localizat din punct de 

vedere geomorfologic în grupa Carpaților 

Orientali, subgrupa Carpaților Moldo-

Transilvani, respectiv Munții Trotușului. Este 

vorba de munți de geosinclinal, josi, de tip 

Obcine, cu culmi paralele, rotunjite, 

separate prin depresiuni alungite, specifice 

măgurilor.  

Ca formă de relief predomină versantul, cu configurație ondulată sau 

framântată, din cauza alunecărilor. Culmile sunt orientate V-E, cu altitudinea 

descrescătoare de la vest la est. Altitudinea sitului variază între 270 m lângă Tg. 

Ocna și 780 m (ua 61, UP III Bogata). Rețeaua hidrografică este reprezentată de 

pâraie adânci și înguste, orientate SV-NE, cu apă permanentă sau semipermanentă, 

cu fenomene de torențialitate, afluenți ai râului Trotuț. Climatul este de tip temperat 

continental, specific ținuturilor de munte, cu caracteristici locale puternic influențate 

de altitudinea, expoziția și înclinarea versanților. Temperatura medie anuală este 

de cca. 9,2 gr. C, precipitațiile medii anuale sunt situate între 650 -700 mm. 

Predomină vânturile din N si NE.  

 
1 Sursa: Primăria Orașului Slănic-Moldova - Aplicație pentru Obținere Finanțare Nerambursabilă  în Cadrul POIM 

2014-2020 Obiectivul Specific 4.1. Creșterea Gradului de Protecție și Conservare a Biodiversității și Refacerea 
Ecosistemelor Degradate, Tip B, Implementarea Planurilor de Management al Situl de Interes Comunitar 
ROSCI0230 Slănic 
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Solurile sunt din calsele Luvisoluri (luvosol) și Cambisoluri (eutricambosol si 

districambosol), iar în lunci, pe suprafețe restrânse apar aluvosoluri. Condițiile 

climatice și edafice sunt favorabile dezvoltării vegetației forestiere, determinând 

apariția unor arborete de productivitate mijlocie. Doar acolo unde roca este la 

suprafață, solurile fiind superficiale, cu mult schelet, apar arborete de productivitate 

inferioară. În ceea ce privește clasele de habitate, predomină pădurile de foioase 

(cca. 86%), pășunile și pajiștile (11%), terenurile agricole (2%), alte terenuri (1%). 

Pădurile, care reprezintă vegetația primară (potențial naturală) pentru acest sit, se 

încadrează în etajele montan-premontan de făgete și deluros de gorunete și 

goruneto-făgete. Pe văi apare vegetație intrazonală reprezentată de aninișurile de 

anin alb.1 

 

Situl Natura 2000 ROSCI0130 ”Oituz – Odjula”, cu o suprafață de 0,03 

km2 este localizat la limita județului Covasna cu județele Bacău și Vrancea. Este 

situat în bazinul superior al râului Oituz și 

cuprinde și fondul forestier situat în aria 

administrativă a comunei Ojdula.  

Relieful este caracteristic zonelor de 

munte, cu energie de relief medie-ridicată. 

Situl este acoperit în proporție de 90% cu 

pădure, restul de 10% fiind compus din 

pășuni alpine, fânețe și pășuni împădurite. 

Populațiile de urs, lup și râs sunt bine 

reprezentate pe întreg situl. Fondul forestier 

precum și enclavele existente în interiorul acestuia asigură condiții optime pentru 

carnivore.2 

 

Calcarele cu Litothamnius sunt considerate ca fiind o arie naturală 

protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație 

naturală de tip paleontologic), situată pe teritoriul administrativ al județului Bacău, 

pe teritoriul satului Cireșoaia, în apropierea drumului național DN12B și se întinde 

pe o suprafață de 0,10 hectare. 

 

 

1 Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0318 

 

2 Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0130 

 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0318
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0130
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Tuful de la Fălcău este un tip de rocă sedimentară având ca şi caracteristică 

un grad înalt de porozitate (în mod variabil). Modalitățile prin care apar rocile 

cunoscute ca fiind tufuri sunt de mai multe tipuri:  

✓ cimentarea produșilor proveniți din erupțiile vulcanice (cenuşă, nisipuri, etc.);  

✓ precipitarea carbonaţilor din ape (minerale care conțin ionul carbonat). 

 

 

 Riscurile de mediu 

Mediul este factorul suport al dezvoltării și amenajării teritoriului. Atitudinea 

omului față de mediu și componentele sale conduc fie la distrugerea teritoriului, fie 

la conservarea lui în vederea realizării unui cadru optim pentru dezvoltarea urbană 

a localității.  

Conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural, zonele de risc natural 

sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de 

producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, 

activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime 

umane. 

Pe teritoriul României s-au întețit, în ultimii ani, cazurile de manifestare a 

diverselor calamități naturale. La acestea atribuim: secete îndelungate, 

anotimpurile excesiv de umede, reci, ori prea calde, ploile torențiale mari, deseori 

cu grindină, inundațiile vaste, viscolele, iernile extrem de geroase ori extrem de 

blânde, înghețurile tardive de primăvară sau timpurii de toamnă, seismele, 

alunecările de teren, inundațiile și alte procese distructive. 

Riscurile de mediu sunt reprezentate de presiunile exercitate asupra: 

resurselor de apă, stării de calitate a aerului, a solului, pădurilor, 

biodiversității, deșeurilor. 

Din acest punct de vedere, zona orașului Slănic-Moldova prezintă o serie 

de probleme din perspectiva formelor de utilizare a teritoriului raportat la 

fenomenele naturale sau antropice care se pot produce. Există patru categorii de 

potențiali factori de risc, cu consecințe care pot fi grave pentru populație, 

respectiv: 

 inundaţii 

 cutremure (seisme) 

  alunecări de teren 

 incendii.  

Principala presiune asupra stării apelor de suprafață este exercitată de om prin 

deversarea în emisări a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate. 
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Calitatea solului este afectată fie de restricții determinate, factori naturali 

(climă, forma de relief, caracteristici edafice etc.), fie de acțiuni antropice agricole 

și industriale. 

Printre presiunile antropice exercitate asupra biodiversității se numără: 

exploatarea agregatelor minerale, exploatarea necontrolată a pădurilor, pășunatul, 

desecarea mlaștinilor, împădurirea pajiștilor, abandonarea pajiștilor și pășunilor, 

regularizarea râurilor, utilizarea pesticidelor, turismul etc. 

Gestionarea și eliminarea deșeurilor pune presiuni asupra mediului și sănătății 

umane, prin emisiile de poluanți și consumului de energie sau terenuri. Deșeurile 

sunt o resursă potențială deoarece mai multe fluxuri de deșeuri reprezintă materiale 

care pot fi refolosite, reciclate sau recuperate. 

În natură sunt considerate generatoare de poluare latentă naturală: 

inundațiile, vânturile puternice, inversiunile de temperatură și ceață, 

temperaturile maxime și generatoare de poluare a sectoarelor problemă - 

industria chimică, petrochimică, metalurgică, agricultura cu 

îngrășămintele chimice, transporturile. 

 

2.9.7.1.  Inundațiile  

Inundațiile reprezintă unul dintre hazardele principale din țara noastră, care 

prin intensitate și amploare amenință populația, activitatea economică, mediul, 

valorile culturale și de patrimoniu.  

În România inundațiile sunt posibile pe tot parcursul anului, acestea având ca 

sursă revărsări naturale ale cursurilor de apă, precipitațiile abundente, topirea 

zăpezilor, blocajele datorate podurilor de gheață sau plutitorilor, etc.  

Practica mondială a demonstrat că apariția inundațiilor nu poate fi evitată, 

însă ele pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic, 

reprezentat de măsuri și acțiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului asociat 

acestor fenomene. 

La nivelul județului Bacău, inundațiile sunt de regulă provocate de 

revărsări naturale ale unor cursuri de apă, datorate creșterii debitelor provenite din 

precipitații și/sau după topirea stratului de zăpadă sau a blocajelor cauzate de 

infrastructura insuficientă a secțiunilor de scurgere a podurilor și podețelor, blocaje 

produse de ghețuri sau de plutitori (deșeuri și material lemnos), alunecări de teren, 

precum și inundații datorate scurgerilor de pe versanți, de scurgeri ale apelor 

pluviale, precum și datorate unor incendii, accidente sau avarii la construcțiile 

hidrotehnice.  
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Conform „Planului de management al riscului la inundatii – Administrația 

Bazinală Siret”, zona este marcată ca fiind cu risc semnificativ la inundații, acestea 

fiind destul de dese pe cursul pârâului Slănic și al afluenților acestuia, dar 

inundații la debite catastrofale se pot manifesta doar local în zona Văii Slănicului, 

precum și la confluența cu afluenții săi. 

Fig.68. Bazinul hidrografic al râului Siret și zone afectate de inundații 

 

Pârâul Slănic face parte din Bazinul hidrografic Siret și este principalul curs 

de apă care traversează localitatea. Formele de relief prezente formează văi largi 

care favorizează, în cazul unor căderi masive de precipitaţii, apariţia unor fenomene 

de inundaţii, mai ales datorită scurgerilor, deseori sub formă de torente, a apei de 

pe versanţi.  

Debitul Slănicului și afluenților săi provine din pânzele freatice ale bazinului 

superior râului, din precipitațiile frecvente în zona montană în perioada caldă a 

anului, precum și din topirea zăpezilor primăvara. De asemenea, la viituri apele au 

caracter torențial, transportă cantități mari de material solid (aluviuni pe care le 

depun la baza pantelor, colmatând albiile și producând inundații). 

Din punct de vedere al inundațiilor, Slănic-Moldova se află în imediata 

vecinătate a unei zone cu probabilitate de inundații de 10%, 1% și 0,1% (ceea ce 

corespunde unui interval mediu de recurență de 10, 100 și, respectiv, 1.000 de 

ani), ceea ce indică un risc ridicat la inundații: 
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Bandă risc inundabilitate 10% Bandă risc inundabilitate 1% Bandă risc inundabilitate 0.1% 

Fig.69. Benzi risc inundabilitate Slănic-Moldova1 

 

Pe raza stațiunii Slănic-Moldova se disting două fenomene principale care duc 

la producerea inundațiilor: 

 zone cu risc la inundaţiile datorate revărsării apelor - reprezintă 

revărsările pe toată valea râului Slănic pe o lungime de 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.   

 

 zone cu risc la inundaţii datorate scurgerilor de torenţi - 

caracterul torențial al bazinului hidrografic este determinat de relieful 

accidentat specific zonei. 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.  

 

Conform documentației elaborate de C.N. “Apele Romane” Direcția Apelor 

Siret, zonele unde s-au semnalizat inundații datorate revărsării cursurilor de apă 

sunt: 

➢ Slănic-Moldova: 

• râul Slănic; 

• pârâul Slanicel; 

• pârâul Dobru; 

• pârâul Petrei și râul Slănic. 

➢ Localitatea componentă Cerdac: 

• zona Stroiu - râul Slănic - malul drept și pârâul Stroiu; 

• zona Sărăriei - pârâul Tudorache; 

• zona cariera de piatră - pârâul Pavel; 

 
1 Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Orașului Slănic Moldova 
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• râul Slănic; 

• strada Păcii - pârâul Sărat; 

➢ Localitatea componentă Cireșoaia: 

• râul Slănic; 

• strada Bradului - râul Slănic și pârâul Bradului; 

• strada Nucului - pârâul Cireșoaia, 

• strada Cireșoaia - râul Slănic; 

• strada Zefirului - râul Slănic și pârâul Bejan. 

Din analizarea viiturilor produse pe raza teritoriului localității, s-a constatat 

că cele mai mari pagube produse de viiturile torențiale, ce s-au produs pe cursurile 

de apă cu bazin hidrografic relativ redus, dar cu pante mari și neregulate, s-au 

produs pe perioada ploilor abundente. Caracteristica hidrologică principală a 

acestora, constă în faptul că prezintă creșteri bruște și de scurtă durată ale debitelor 

lichide, însoțite în general de intense fenomene de eroziune și de transport de 

aluviuni sedimentare.1 

Prevenirea și diminuarea efectelor inundațiilor se realizează prin: 

 lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor, dar și a celor cu 

folosințe complexe, care includ și atenuarea viiturilor; acumulări propuse; 

 întreținerea permanentă a lucrărilor existente de apărare împotriva 

inundațiilor; 

 identificarea în detaliu, delimitarea geografică a zonelor de risc la inundații 

în teritoriul orașului, înscrierea lor în planurile de amenajare a teritoriului 

și a celor de urbanism; 

 evitarea construcțiilor (de toate tipurile) în zonele potențial inundabile, 

adaptarea dezvoltării județului la condițiile de risc la inundații; 

 captarea izvoarelor cu debit permanent prin lucrări de drenaj. 

 

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populației în aval de construcțiile 

hidrotehnice din administrarea A.B.A Siret permite o alarmare preventivă a 

populației în cazul apariției unei situații de urgență. Pentru integrarea actualului 

sistem de avertizare - alarmare al Administrației Naționale „Apele Române” cu cel 

al I.S.U.J. sunt necesare modernizarea acestuia și completarea lui în zonele în care 

nu există. 

Hărțile de hazard la inundații oferă informații cu privire la extinderea 

suprafețelor inundate, adâncimea apei și după caz viteza apei, pentru viituri care 

se pot produce într-o anumită perioadă de timp. Elaborarea acestor hărți se 

realizează prin utilizarea diferitelor tehnici, cum ar fi modelarea hidrologică și 

hidrâulică, bazată pe o cartografiere detaliată a râului și a albiei majore.  

 
1 Sursa: Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Orașului Slănic Moldova 
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Prin urmare, procesul de realizare al acestor hărți este unul complex și 

necesită atât o perioadă îndelungată de elaborare cât și un efort financiar susținut. 

Hărțile de hazard la inundaƫii la nivelul A.B.A. Siret raportate la C.E. s-au întocmit 

în conformitate cu cerințele Directivei Inundații, pentru zonele desemnate ca având 

un risc potențial semnificativ la inundații și acoperăzonele geografice care ar putea 

fi inundate în scenariile:  

 scenariul cu probabilitate mică (Q0,1% - inundații care se pot produce, 

în medie, o dată la 1000 de ani);  

 scenariul cu probabilitate medie (Q1% - inundații care se pot produce, 

în medie, o dată la 100 de ani);  

 scenariul cu probabilitate mare (Q10% - inundații care se pot produce, 

în medie, o dată la 10 de ani).  

În această a doua etapă de implementare a Directivei 2007/60/CE, pentru 

realizarea hărților de hazard la inundaƫii au fost utilizate, în cea mai mare parte, 

rezultatele obținute în cadrul Programului Național Planul de Prevenire, Protecție și 

Diminuare a Efectelor Inundațiilor (P.P.P.D.E.I.). 

 

 
Fig.70. Zone potential inundabile majore – Hazard 10% 1 

 

În figura de mai sus sus sunt reprezentate zonele potenţial inundabile majore 

ale Slănicului, inclusiv adâncimile, pentru probabilitatea de apariţie la 10 ani, 

scenariu solicitat de Comisia Europeană. Această hartă are scop de informare, 

pentru realizarea diverselor investiţii sunt necesare studii aprofundate la nivel local. 

Hărțile de risc la inundații s-au elaborat pe baza hărților de hazard la 

inundații, analizându-se datele privind elementele expuse hazardului și 

 
1 Sursa: https://portal- is.rowater.ro/portal/ 

https://portal-/
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vulnerabilitatea acestora. Acestea indică potențialele efecte negative asociate 

scenariilor de inundare funcție de: populație, activitate economică, mediu și 

patrimoniu cultural. 

 

Fig.71. Risc la inundaţii directiva inundaţii 2007/60/CE 

Pe harta de risc la inundaţii prezentată sunt indicate zonele inundabile, 

precum şi pagubele potenţiale materiale şi umane, activităţile economice şi alte 

obiective/instituţii vulnerabile la inundaţii. 

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.  

Inundațiile istorice semnificative identificate de Administrația Bazinală 

Siret în Slănic-Moldova sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tab. 2.71. Inundațiile istorice semnificative identificate în orașul Slănic-Moldova1 

Nume 

eveniment 

Tip 

inundatie 

Data 

debutului 

evenimentului 

Durata 

evenimentului 

Lungime 

sector 

de râu 

inundat 

(km) 

Frecventa 

Inundatie 

1991 iulie 

loc. 

Slănic-

Moldova - 

r. Slănic 

istorica 1991-07-26 15 2.575 5% 

 
1 Sursa: Planul Urbanistic General al Orașului Slănic Moldova 
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Inundatie 

2005 iulie 

loc. 

Slănic-

Moldova - 

r. Slănic 

istorica 2005-07-08 10 2.575 0.3% 

 

Totodată, conform datelor C.N. „Apele Romane”- Direcția apelor „Siret”, 

viituri semnificative, producătoare de pagube materiale, au avut loc și în anii: 1971, 

2001, 2004 și 2006.  

Între anii 1991 și 2005 ca urmare a inundațiilor la nivelul orașului Slănic-

Moldova au fost afectate: 

✓ Aproximativ 260 de gospodării, total sau parțial; 

✓ Drumul național DN 12B a fost avariat pe o porțiune de 3,3 km; 

✓ Aproximativ 14 poduri și 62 podețe; 

✓ Aproximativ 13,7 km de infrastructură rutieră; 

✓ 27 ha de terenuri agricole; 

✓ 2,8 km de lucrări de apărare (hidrotehnice); 

✓ 2,1 km drumuri petroliere deservind comunității. 

De asemenea, în iulie 2014 s-a produs o inundație care a afectat orașul Slănic 

și localitățile componente ale cărei cauze au fost precipitaţii torentiale, grindina, 

scurgeri de pe versanti, depășirea capacității de transport a albiilor pârâului 

Bradului, pârâului Bejanului, pârâului Slanic, pârâului Sticlaru. Aceasta a afectat DN 

pe o porțiune de 0,006 km, DC pe o porțiune de 2 km, 150 ml rețea de alimentare 

cu apă, 20 ml rețea canalizare, 2 poduri și 2 podețe.1  

Între anii 2017 și 2020 ca urmare a inundațiilor la nivelul orașului Slănic-

Moldova au fost afectate: 

✓ Aproximativ 30 de gospodării, total sau parțial; 

✓ 1 pod și 1 podeț; 

✓ 23 de drumuri locale; 

✓ 1 dren captare apă; 

✓ 3 stâlpi de iluminat; 

✓ 5 ziduri de sprijinire a malului. 

 

Riscul actual de producere a inundațiilor în stațiunea Slănic-Moldova 

este prezentat în tabelul următor: 

 
1 Sursa: Planul de analiză și acoperirea riscurilor de pe teritoriul județului Bacău, Anexă la HCJ Bacău nr. 90 
din 30.06.2015 
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Consecințe 

Nesemnificative Minore Medii Semnificative Majore 

F
r
e
c
v
e
n

ța
 

Foarte 

scăzută 
     

Scăzută      

Medie    X  

Mare      

Foarte 

mare 
     

Nivel de risc Mic Mediu Mare 

 

Având în vedere că inundațiile apar în principal în perioada sezonului ploios, 

ceea ce indică o frecvență medie, și consecințele acestora sunt semnificative, 

nivelul actual de risc al inundațiilor este MEDIU. 

În definirea obiectivelor de management al riscului la inundații 

strategice pentru România, s-a ținut seama de abordarea agreată la nivelul 

I.C.P.D.R., după cum urmează:  

 evitarea / prevenirea unor riscuri noi;  

 reducerea riscurilor existente; 

  creșterea rezilienței;  

 conștientizarea publicului. 

 

Managementul Situațiilor de Urgență se asigură de către componentele 

Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, potrivit prevederilor 

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în 

domeniul managementului situațiilor de urgentă, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

National de Management al Situatiilor de Urgentă, ale Legii 15/2005 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale Ordinului Comun al Ministrului Administrației 

și Internelor și al Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1422/192/2012 pentru 

aprobarea „Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 

inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile 

hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona 

costieră”. 

Principiile managementului situațiilor de urgență se referă la:  

 previziune și prevenire;  

 prioritatea potecției și salvării vieții omenești; 

 respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;  
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 asumarea responsabilității gestionării situațiilor de urgență de către 

autoritățile administrației publice;  

 cooperarea la nivel național, regional și internațional cu organisme și 

organizații similare;  

 transparența activităților desfășurate pentru situații de urgență, astfel încât 

acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;  

 continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de 

urgență, de la nivelul autorităților administrative publice locale până la nivelul 

autorităților administrației publice centrale, în funcție de amploarea și 

intensitatea acestora;  

 operativitatea, conlucrarea activă și subordonarea ierarhică a componentelor 

Sistemului Național;  

 declararea stării de alertă în cazul iminentei amenințări sau producerii 

situației de urgență;  

 punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție specifice tipurilor 

de risc și, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parțial afectată;  

 intervenția operativă cu forțe și mijloace special constituite, în funcție de 

situație, pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative;  

 acordarea de ajutoare de urgență;  

 instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de art. 93 din 

Constituția României, republicată;  

 solicitarea sau acordarea de asistență internațională / acordarea de 

despăgubiri persoanelor fizice și juridice;  

 alte măsuri prevăzute de lege. 

 

Pentru a preveni și combate impacturile preconizate, orașul Slănic-Moldova 

a elaborat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) care este un 

document ce definește şi descrie riscurile şi sursele de risc potențiale identificate la 

nivelul județului Bacău, măsurile, acțiunile şi resursele necesare pentru 

managementul riscurilor respective.  

PAAR se întocmește de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) pe 

baza datelor furnizate de către operatorii economici, instituțiile publice, organizații 

neguvernamentale şi alte structuri de pe raza Unității Administrativ Teritoriale 

Slănic-Moldova şi are scopul de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați 

a sarcinilor şi atribuțiilor ce la revin premergător, pe timpul şi după apariția unei 

situații de urgență, de a crea un cadru unitar şi coerent de acțiune pentru 

prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență şi de a 

asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
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Obiectivele PAAR sunt: 

✓ asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin 

evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori 

limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma 

identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile 

teritoriale; 

✓ crearea unui cadru unitar de acțiune pentru prevenirea și managementul 

riscurilor generatoare de situații de urgență; 

✓ realizarea în timp scurt, în mod organizat și într-o concepție unitară, 

măsurile pentru pregătirea populației și a teritoriului, protecția populației, 

salariaților, bunurilor materiale și a colectivităților de animale în situații de 

urgență; 

✓ realizarea unei concepții unitare privind acoperirea riscurilor atât din punct 

de vedere financiar cât și logistic; 

✓ dimensionarea forțelor umane și materiale în funcție de tipul de riscuri cât 

și de amploarea acestora. 

 

Comitetului local pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova este 

compus din: 

➢ președinte: Primarul orașului; 

➢ vicepreședinte: Primarul orașului; 

➢ membri: 

• șefi de servicii din cadrul consiliului local Slănic-Moldova și de 

gospodărie comunală; 

• manageri/șefi ai unor instituții și societăți comerciale de interes local; 

• consultant. 

Asociațiile, fundațiile sau alte organizații neguvernamentale de interes public 

și mass-media pot participa la prevenirea și managementul situațiilor de urgență 

potrivit documentelor de constituire și specificului activității acestora. 
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2.9.7.2. Fenomenele meteo extreme  

 

Fenomenele meteo extreme posibile la nivelul județului Bacău, se împart, în 

funcție de anotimpul specific, după cum urmează: 

 valurile de căldură, vijelii, grindină, averse de ploaie sau ploi torențiale cu 

cantități însemnate de precipitații în anotimpurile calde; 

 înghețurile târzii sau timpurii, temperaturi foarte scăzute, ceață, polei, 

viscole, cantități însemnate de precipitații sub formă de ninsoare cu strat 

consistent de zăpadă. 

 

Căldura extremă 

 

Până nu demult, valurile excesive de căldură (caniculă) nu se încadra în gama 

de manifestări climatice specifice României. În ultimii ani, datorită schimbărilor 

climatice și a modificărilor semnalate în structura stratului de ozon, acest fenomen 

a apărut din ce în ce mai pregnant. Astfel, valurile de caniculă devin un fenomen 

meteorologic demn de luat în seamă, cu efecte majore asupra populației și a 

patrimoniului agro-forestier, care impune măsuri speciale de comportament și 

reducere a efectelor sale.  

Valurile de căldură extremă apar ca o consecință a fenomenului de încălzire 

globală, atunci când radiația soarelui este absorbită în sol în timpul zilei, ridicând 

astfel temperatura solului și a aerului. Formarea fenomenului de căldură extremă 

este promovat de proporția mare de suprafețe pavate/asfaltate și de lipsa de 

suprafețe verzi. Căldura extremă afectează în principal sănătatea umană, 

durabilitatea clădirilor și consumul de energie al clădirilor. 

Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor 

medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum și a apei 

oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii. 

Fenomene de încălzire globală au existat dintotdeauna în istoria Pământului, ele 

fiind asociate cu fenomenul cosmic de maximum solar, acestea alternând cu mici 

glaciațiuni terestre asociate cu fenomenul de minimum solar. 

În figura de mai jos este reprezentată evoluția temperaturilor medii anuale 

pentru perioada 1960-2018. Din analiza graficului se observă o creștere ușoară a 

temperaturilor medii anuale: 
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Fig.72. Temperatura medie anuală în perioada 1960-20181 

 

Climatul montan tipic rece, cu ierni lungi și strat de zăpadă care se menține 

până la 200 zile, nu favorizează producerea secetei. 

 

Determinarea riscului actual 

Având în vedere că valurile de căldură extremă apar doar în lunile călduroase, 

ceea ce indică o frecvență scăzută, și consecințele acestora medii, nivelul actual de 

risc al căldurii extreme este MIC. 

 

 
Consecințe 

Nesemnificative Minore Medii Semnificative Majore 

F
r
e
c
v
e
n

ța
 

Foarte 

scăzută 
     

Scăzută   X   

Medie      

Mare      

Foarte 

mare 
     

Nivel de risc Mic Mediu Mare 

 

Îngheț/Înzăpeziri 

 

În figura de mai jos se observă că vitezele cele mai mari ale vântului sunt 

atinse în perioada decembrie-aprilie. Dacă ne raportăm la anotimpuri, observăm că 

 
1 Sursa: Studiu de fundamentare Protecția Mediului Riscuri Naturale și Antropice 
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vântul are viteze mai mari în timpul iernii şi primăverii şi viteze mai reduse vara şi 

toamna. 

 
Fig.73. Viteza medie lunară a vântului în 2019 

 

Din datele colectate de pe site-ul https://www.meteoblue.com, în figura de 

mai jos sunt reprezentate zilele dintr-o lună în care vântul atinge o anumită viteză. 

Din acest grafic rezultă şi faptul că, în general, zilnic, viteza vântului se încadrează 

între 5 şi 28 km/h. 

 
Fig.74. Numărul de zile lunar când vântul bate cu o anumita viteză din anul 2019 

 

Este important să se cunoască direcția predominantă a vântului pentru o 

anumită localitate deoarece amplasarea caselor/clădirilor de locuit şi a unor 

instituții trebuie să țină cont de aceasta. Astfel, clădirile de locuit, clădirile în care 

își desfășoară activitatea creșele, grădinițele trebuie amplasate în partea opusă 
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bătăii vântului față de platformele industriale, centralele termice, care pot să 

polueze aerul atmosferic cu fum, gaze, etc. 

De asemenea curenții de aer din sezonul rece care sunt prezenți pe teritoriul 

localității Slănic-Moldova favorizează apariția următoarelor fenomene: 

✓ accentuează senzația de frig resimțită de locuitori; 

✓ mărește riscul de formare a poleiului în lunile de iarnă; 

✓ mărește riscul de troienire a zăpezii; 

✓ scade capacitatea de conservare a energiei termice a clădirilor. 

Datorită așezării sale într-o depresiune adâncă, pe versantul estic al 

Carpaților răsăriteni, orașul Slănic-Moldova are un climat temperat continental, 

ceea ce a determinat nemanifestarea fenomenelor extreme de tipul furtunilor sau 

tornadelor. Localitatea beneficiază de un procent relativ ridicat de calm (cca. 290 

zile anual), vântul având în general viteze (până la 2 m/s) și frecvențe reduse. 

Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere produse de căderi masive de 

precipitații sub formă de zăpadă, fiind accentuate de condițiile meteorologice în care 

se produc. Efectele acestor fenomene sunt clasificate în funcție de timpul și modul 

lor de manifestare: 

✓ Efecte imediate; 

✓ Efecte secundare, manifestate la intervale mai mari sau mai mici de timp, 

în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. 

În categoria efectelor imediate sunt cuprinse blocarea căilor de transport, 

întreruperea alimentării cu energie electrică și alte resurse (ex: apă potabilă), 

afectarea unor activități industriale și sociale.  

Efectele secundare sau pe timp îndelungat sunt generate în general de topirea 

acumulărilor de zăpadă, fie pe terenurile afectate, fie prin dezghețarea podurilor de 

gheață formate pe cursurile de apă de pe zona geografică afectată. Principala 

manifestare de tip catastrofal al dezghețului este reprezentată de producerea de 

inundații, care nu au efecte violente dar afectează anumite tipuri de activități sociale 

precum și mediul ambiant. 

Principalele daune produse de astfel de fenomene se înscriu în sfera daunelor 

produse asupra bunurilor materiale și a habitatelor naturale. Pierderile de vieți 

omenești fiind un fenomen puțin probabil și cu număr foarte mic de victime. 

 

Determinarea riscului actual 

Având în vedere că înghețurile/înzăpezirile apar doar în lunile răcoroase, ceea 

ce indică o frecvență scăzută, și consecințele acestora sunt medii, nivelul actual de 

risc al înghețului/înzăpezirilor este MIC. 
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Consecințe 

Nesemnificative Minore Medii Semnificative Majore 
F
r
e
c
v
e
n

ța
 

Foarte 

scăzută 
     

Scăzută   X   

Medie      

Mare      

Foarte 

mare 
     

Nivel de risc Mic Mediu Mare 

 

2.9.7.3. Incendiile de pădure 

 

Teritoriul administrativ al orașului Slănic-Moldova are o suprafață forestieră 

de 9.192 ha. Pădurile sunt administrate atât de Romsilva prin Ocolul Târgu Ocna, 

cât și de un ocol silvic privat prin Ocolul Silvic Bisericesc.  

Pădurile administrate de Ocolul Silvic Bisericesc Bacău sunt concentrate în 

zona situată în jurul stațiunii Slănic-Moldova având o suprafață de 1.668 ha și sunt 

dispuse în trei UP (portiuni din UP I Slănic, UP II Slănicel si UP III Bogata).1 

Tab. 2.72. Suprafață fondul forestier, 20142 

Suprafață păduri (ha) 
Suprafață totală 

a UAT (ha) 

Proprietate 

publică 

Proprietate 

privată 

 

11.413 

7.184 2.008 

Total păduri 

9.192 

 

 Nu se dețin informații privind suprafețele de păduri afectate și cauzele 

acestora, precum nici despre suprafețe de păduri regenerate.  

În trecut, cauzele apariției incendiilor de pădure erau legate de 

nesupravegherea unui foc aprins sau de acțiunea unor fenomene atmosferice. 

Astăzi, însă, aceste cauze s-au diversificat într-o mare măsură și se referă la factori 

naturali și factori antropici de risc la incendiile de pădure. Factorii naturali de risc la 

 
1 Sursa: http://osbbc.ro/ 
2 Sursa: Prelucrare date Institutul Național de Statistică 
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incendii de pădure, predominanți în județul Bacău sunt: clima, presiunea 

atmosferică și curenții de aer, relieful. 

Factorul climatic (temperaturi ridicate și secetă) poate influența semnificativ 

numărul de incendii, fiind mai ridicat în anii secetoși și caniculari. Umiditatea 

excesivă ajută la reducerea vitezei de ardere spre deosebire de uscăciunea ridicată, 

care are un efect total opus. Curenții de aer prezenți în zona montană, locul 

predominant al pădurilor din județ, au caracter permanent crescând alimentarea 

arderii cu oxigen, și totodată viteza de ardere. Relieful influențează riscul de 

incendiu, în sensul propagării acestuia, prin implicațiile pe care le are asupra 

curenților de aer, iar prin poziționarea arboretului în pantă conduce la o propagare 

rapidă a incendiului pe înălțime, coroborat cu posbilitățile limitate de intervenție 

pentru oameni și tehnică. 

Factorii antropici de risc la incendii de pădure, predominanți în județul Bacău 

sunt forma și tipul de proprietate sau administrare a pădurii, activitatea umană în 

zona fondului silvic (rețeaua de drumuri, liniile electrice de medie și înaltă tensiune, 

activitatea de exploatare a fondului forestier, activitatea turistică, profilul psiho-

social al populației și starea economică a acesteia). 

La nivelul orașului, zonele vulnerabile la incendii de pădure sunt: 

✓ Pădurile situate în jurul localității și în lungul traseelor turistice: 

posibilitatea de producere a incendiilor datorită acestui factor de risc se 

întâlnește pe raza de activitate a Ocolul Silvic Dărmănești: U.P. IX 

Dărmănești, zona contur lac de acumulare și Ocolul Silvic Târgu Ocna: U.P. 

II Slănic-Moldova, U.P. III Tg.Ocna, traseul Cireșoaia, Cerdac; 

✓ Pădurile aflate în vecinătatea pășunilor și fânețelor naturale: 

posibilitate de producere a incendiilor datorită acestui factor de risc se 

întâlnește pe raza de activitate a tuturor ocoalelor silvice. Frecvența cea 

mai mare de producerea a incendiilor în fondul forestier se întâlnește 

primăvara când se execută lucrări de igienizare a pășunilor și fânețelor 

prin incendierea resturilor vegetale; 

✓ Pădurile unde sunt amplasate instalații de exploatare a petrolului: 

posibilitatea de producere a incendiilor datorită acestui factor de risc se 

întâlnește pe raza de activitate a Ocolului Silvic Târgu Ocna: Slănic-

Moldova - zona industrială de extracție, prelucrare, depozitare și transport 

al petrolului. 

Determinarea riscului actual 

Având în vedere că incendiile de pădure apar în perioada lunilor călduroase, 

ceea ce indică o frecvență scăzută, și consecințele acestora sunt medii, nivelul 

actual de risc al incendiilor de pădure este MIC. 
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Consecințe 

Nesemnificative Minore Medii Semnificative Majore 
F
r
e
c
v
e
n

ța
 

Foarte 

scăzută 
     

Scăzută   X   

Medie      

Mare      

Foarte 

mare 
     

Nivel de risc Mic Mediu Mare 

 

 

2.9.7.4. Fenomene distructive de origine geologică: 

cutremurele și alunecările de teren 

Seismicitatea României provine din energia emisă de cutremurele crustale 

(de suprafață – sub 40 km adâncime) și de cutremurele sub-crustale (de adâncime 

intermediară – 60-200 km adâncime), acestea din urma provenind din zona 

Vrancei, una dintre cele mai active zone seismice din Europa.  

În ceea ce privește regiunea Nord-Est, cel mai afectate de un cutremur 

puternic ar putea fi județele Vaslui, Bacău și Iași, unda seismică diminuându-se 

spre nord-vest, partea montană a județului Suceava având cel mai puțin de suferit. 

Intensitatea a fost masurată pe scara MSK 19, separat pentru cutremurele crustale 

și cele intermediare.  

Analiza condițiilor seismotectonice stabilește următoarele: județul Bacău nu 

este o zonă cu activitate seismică maximă mare. Cutremurele de pământ 

intermediare/subcrustale cu hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 70-170 

km au provocat în zona Slănic-Moldova distrugeri însemnate. Riscul seismic în zona 

epicentrală Vrancea (care poate afecta teritoriul județului Bacău), arată că în 

această zonă există aproximativ 90% probabilitate de producere a unei mișcări 

seismice cu magnitudine maximă așteptată Mmax=7,5 R, o dată la 200 ani. 

Riscul major il reprezintă amplificarea undelor seismice în straturile de 

suprafață prin reflexii și refracții multiple, ducând la creșteri ale accelerației, vitezei 

deplasării. 

Mișcarea seismică poate fi însoțită de apariția unor fluidizări, tasări, ralieri, 

surpări, etc. ale terenului, mai  ales datorită nivelului apelor subterane, ducând la 

amplificări în straturile de suprafață a valorilor accelerației seismice. Caracteristicile 

configurației geologice și fizice ale subsolului județului Bacău este amplificarea 

undelor seismice, în raport cu distanța față de focarul vrâncean, amplificări care au 

putut fi verificate cu ocazia seismelor anterioare. 
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Ca urmare a condițiilor geografice, geologice și meteorologice în localitatea 

Slănic-Moldova există: 

✓ pericolul apariției unor seisme ca efecte sau replici a unor seisme cu focare 

pe teritoriul țării; 

✓ pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a unor mișcări 

seismice; 

✓ pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a condițiilor 

geologice și meteorologice nefavorabile. 

 

Riscul alunecărilor de teren este definit ca probabilitatea de deplasare lentă 

sau rapidă a unor părți de versanți prin fenomene geodinamice datorate acțiunii 

apelor subterane, modificărilor fizico-mecanice ale solului sau șocurilor mișcărilor 

seismice. Alunecările de teren sunt fenomene geo-morfologice care schimbă 

aspectul geografic al unei regiuni cu efecte majore asupra biosferei și habitatului. 

Pot genera următoarele efecte: 

 distrugerea sau avarierea construcțiilor de orice fel; 

 blocarea parțială sau totală a albiei unui râu și crearea unei acumulări 

de apă cu pericol de inundație; 

 distrugerea sau avarierea rețelelor edilitare comunale de apă, gaze, 

canalizare; 

 blocarea parțială sau totală a unor căi de comunicație (rutiere, feroviare 

etc.). 

Alunecările de teren se pot forma atât din cauze naturale (saturație, creșterea 

apei subterane, eroziunea terenului, tremurarea solului cauzată de cutremure, etc.) 

cât și din cauze antropice (defrișări, cultivare, activități agricole sau forestiere, 

construcție, etc.).  

Din punct de vedere local sunt zone, în cartierul Cireșoaia (în apropierea 

pâraielor Fântâna Bisericii și Cireșoaia, la circa 350 m de școala din Cireșoaia și în 

zona pâraielor Bradului, Ariniș, Birtea) și în cartierul Cerdac (în zona pâraielor 

Cimpu, Borduș, Sabin, în zona intersecției străzii Crângului cu D.N.12B). Alunecările 

de teren s-au produs în vara anului 2005.1 

Datorită schimbărilor climatice din ultimii ani din țara noastră, s-au întrunit 

mai multe din aceste cauze, fapt în urma căruia au rezultat mărirea numărului și 

amploarea alunecărilor de teren. Din aceasta cauză, acest fenomen trebuie luat în 

considerare ca dezastru natural ce necesită o pregătire specială a populației, pentru 

a preveni și atenua efectele sale. Principalele măsuri specifice în acest caz sunt: 

 
1 Sursa: PUG ORAȘ SLĂNIC MOLDOVA – Studiu Geotehnic 
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✓ planificarea acțiunilor de căutare-salvare și asistență medicală; 

✓ asigurarea adăpostirii temporare a sinistraților; 

✓ dezvoltarea și implementarea unui program de protecție a solului 

împotriva eroziunii și de amenajare teritorială a lucrărilor de infrastructură. 

 

Conform Planului de amenajare a teritoriului național,  Secțiunea a V-

a – Zone de risc natural, în orașul Slănic-Moldova au fost identificate areale 

limitate geografic în interiorul cărora există potențialul de producere a următoarelor 

fenomene naturale:  

 intensitate seismică exprimată în grade MSK – 8 grade MSK;  

 inundații pe torenți; 

 datorită reliefului, orașul Slănic-Moldova prezintă un risc reactiv mediu de 

producere a fenomenului alunecărilor de teren. 

 

Principalele propuneri şi măsuri de intervenţie în cazul terenurilor 

degradate în urma apariţiei unor fenomene naturale (inundaţii, alunecări de 

teren, eroziunea solului, etc.) se referă la: 

 reducerea terenurilor afectate de fenomene de eroziune prin executarea unor 

lucrări de consolidare; 

 execuţia unor lucrări de combatere a eroziunii solului;  

 execuţia unor lucrări de stabilizare a terenului; 

 combaterea excesului de umiditate şi regularizarea unor cursuri de apă de 

suprafaţă; 

 plantarea de arbori; 

 lucrări de stopare a alunecărilor de teren; 

 execuţia unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; 

 regularizarea unor cursuri de apă. 

Poluarea mediului în Orașul Slănic-Moldova se datorează pe de o parte 

existenței unor practici vechi și poluante, și pe de altă parte mijloacelor financiare 

insuficiente pentru achiziționarea unor echipamente adecvate de protecție a 

mediului. Ocrotirea mediului reprezintă o componentă de bază a dezvoltării durabile 

și se concretizează în combaterea fenomenelor de poluare inerente activităților 

umane, prevenirea deteriorărilor posibile, asimilarea, adaptarea și aplicarea 

cerințelor de mediu europene, protejarea biodiversității și monitorizarea 

parametrilor de calitate a factorilor de mediu. 

Analiza riscurilor și a vulnerabilităților climatice și meteorologice la 

nivel local cuprinde o evaluare a principalelor tipuri de fenomene și procese din 

mediu care se produc natural și care pot avea impact negativ asupra unui sector 
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sau mai multor sectoare de interes, putând provoca pagube materiale sau periclita 

părți din infrastructura construită de pe teritoriul autorității locale, precum: 

✓ Factorul de risc ”căldura extremă” cunoaște o creștere atât în frecvență 

cât și în intensitate, datorită creșterii mediilor temperaturilor lunare; 

✓ Factorul de risc ”îngheț/înzăpezire” cunoaște o scădere în frecvență și 

o stagnare din punct de vedere al intensității, datorită creșterii mediilor 

temperaturilor lunare; 

✓ Factorul de risc ”inundații” cunoaște o scădere atât în frecvență cât și în 

intensitate, datorită scăderii cantității medii de precipitații lunare; 

✓ Factorul de risc ”incendii de pădure” cunoaște o creștere atât în 

frecvență cât și în intensitate, datorită creșterii mediilor temperaturilor 

lunare și scăderii cantității medii de precipitații lunare; 

✓ Factorul de risc ”cutremure” stagnează atât în frecvență cât și în 

intensitate, datorită faptului că acest factor nu depinde de schimbările 

climatice preconizate la nivel local; 

✓ Factorul de risc ”alunecări de teren” cunoaște o scădere în frecvență și 

o stagnare din punct de vedere al intensității, datorită scăderii cantității 

medii de precipitații lunare. 

 

În concluzie, printre măsurile importante ce se impun se pot enumera și: 

 promovarea unor sisteme de prevenire şi intervenţie rapidă eficientă în 

cazul apariţiei fenomenelor meteorologice extreme; 

 redimensionarea sistemului de canalizare pentru a putea prelua 

surplusul de apǎ provenit din ploile intense căzute în intravilan; 

 dezvoltarea unor pavaje adecvate, care să asigure infiltrarea apei 

pluviale la nivelul trotuarelor, platformelor pietonale, pentru parcare şi 

pentru depozitare; 

 minimizarea riscului provocat de perioadele de căldură excesivă, prin 

sporirea suprafeţelor spaţiilor verzi şi asigurarea apei pentru spaţiile 

verzi; 

 dezvoltarea standardelor de construcţie pentu clădiri verzi, care să 

asigure stocarea şi circularea apei pluviale, economisirea apei prin 

instalaţii eficiente şi dezvoltarea spaţiilor verzi la nivelul teraselor 

 dezvoltarea standardelor şi soluţiilor constructive pentru îmbunătăţirea 

performanţelor de izolare termică a construcţiilor, în vederea 

eficientizării consumului de energie; 

 implementarea conceptelor moderne de arhitectură pentru realizarea 

construcţiilor cu potenţial maxim de utilizare a surselor de energie 

regenerabilă; 
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 promovarea de materiale şi soluţii constructive adecvate potenţialelor 

efecte ale schimbărilor climatice; 

 extinderea aplicării tehnologiilor şi practicilor de utilizare a surselor de 

energie regenerabilă pentru asigurarea utilităţilor necesare. 

 

Din punct de vedere antropic se vor lua în considerare urmatoarele 

aspecte : 

 protejarea monumentelor istorice și arhitecturale (precum Cazinoul din 

Slănic-Moldova, Clădirea Epitropiei Romanului, Pavilionul Central 

Racoviță); 

 instituirea perimetrelor de protecție sanitară cu regim sever și de 

restricție pentru captările cu apă potabilă (captarea pârâul Slănicel și 

captarea pârâul Slănic) și a gospodăriilor de apă aferente (rezervoare, 

stații de tratare etc.);  

 se vor respecta distanțele de amplasare a construcțiilor și surselor de 

apă în vecinătatea cimitirelor și a rampelor de gunoi; 

 se vor respecta perimetrele de protectie laterală, pe toata lungimea 

rețelelor electrice de înaltă și medie tensiune și din jurul punctelor de 

transformare, precum și a rețelelor de transport gaze naturale; 

 se vor respecta perimetrele de siguranță în jurul izvoarelor de apă 

minerală precum și a exploatărilor pentru materiale de 

constructii(cariera Velnița);  

 se va asigura diminuarea gradului de poluare al aerului și solului; 

 

 

 Schimbările climatice 

Modificarea climei conduce la creșterea frecvenței fenomenelor meteorologice 

extreme precum: inundațiile, seceta, creșterea temperaturilor medii la nivel global, 

creșterea nivelului mării și micșorarea calotei glaciare. Principala cauză a 

schimbărilor climatice o reprezintă creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

diminuarea acestui fenomen reprezentând o prioritate pentru toate statele lumii.  

Țara noastră a elaborat în acest scop Strategia Națională privind 

Schimbările Climatice 2013 – 2020, care: 

❖ urmărește minimizarea efectelor prin intermediul acțiunilor de adaptare și 

atenuare la schimbările climatice; 

❖ explică și ilustrează cele două componente cheie ale efortului climatic: cel de 

prevenire și combatere a efectelor schimbărilor climatice (prin acțiuni 

destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră – emisii GES) și cel de 
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adaptare adecvată și cu daune minime în contextul creat de schimbările 

climatice deja în curs; 

❖ oferă date și informații esențiale asupra variațiilor climatice care au afectat 

și vor afecta România; 

❖ prezintă date și informații relevante la nivel general privind contribuția 

fiecărui sector la emisiile GES și modul în care activitatea umană (prin 

procese productive sau de consum/utilizare), împreună cu procesele naturale 

conduc la aceste emisii; 

❖ propune tipuri de măsuri cheie ce trebuie implementate în fiecare sector 

pentru reducerea emisiilor GES și pentru adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice; 

❖ descrie succint situația existentă la nivel mondial, care reclamă politici 

consistente de prevenire și combatere a schimbărilor climatice și a efectelor 

acestora; 

❖ oferă un suport orientativ vizând măsurile și politicile care trebuie adoptate, 

utilizînd fondurile europene structurale și de investiții din exercițiul financiar 

2014 – 2020. Comisia Europeană a considerat acest document ca fiind 

obligatoriu în pregătirea Acordului de Parteneriat pentru absorbția fondurilor 

UE 2014-2020; 

❖ trece în revistă principalele programe de acțiune la nivel național cu impact 

în domeniul schimbărilor climatice în diferite sectoare: industrie, 

transporturi, silvicultură, agricultură, urban etc.; 

❖ fundamentează principiile ce vor sta la baza elaborării planurilor și 

programelor de acțiune la nivel sectorial, stabilește obiectivele generale și 

specifice care vor trebui atinse prin măsuri și acțiuni viitoare, stabilite în 

funcție de specificul concret al fiecărui sector în parte. 

 

Conceput ca un document dinamic, ce reflectă o realitate în permanentă 

schimbare, Strategia privind Schimbările Climatice se va dezvolta și completa pe 

parcurs, având sprijinul și experiența unui grup de experți ai Băncii Mondiale. Astfel, 

în toamna anului 2015, Strategia Națională privind Schimbările Climatice a 

fost extinsă, astfel încât, până în 2050, să acopere un orizont mai larg, 

păstrînd însă două referențiale majore: 2020 și 2030. 

Aceasta va deveni un reper pentru „creșterea verde” a României, adică a 

dezvoltării economice bazate pe emisii reduse de gaze cu efect de seră. 

De asemenea, Strategia va fi pusă în practică pe baza unui plan concret, care 

va include acțiuni, termene, responsabilități specifice pentru fiecare sector și 
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instituție, dar și criterii și indicatori de evaluare a modului în care au fost îndeplinite 

obiectivele urmărite.1 

Schimbările climatice regionale și locale vor influența ecosistemele, 

așezările omenești și infrastructura. Modificările de temperatură și precipitații 

prognozate pot conduce la modificări ale perioadelor de vegetație și la schimbarea 

limitelor între păduri și pășuni. Unele evenimente meteorologice extreme cum ar fi 

valurile de căldură, secetă, viituri și altele asemenea vor fi mai frecvente, cu o 

intensitate crescută și, în consecință, cu riscuri mai mari pentru pagube 

semnificative asociate. 

Pentru factorii de decizie la nivel internațional, încălzirea globală ridică 

două preocupări majore:  

➢ necesitatea reducerii semnificative a emisiilor de gaze cu efect de seră, în 

scopul diminuării influenței antropice asupra sistemului climatic natural;  

➢ necesitatea promovării unor politici și a unor măsuri de adaptare la efectele 

previzibile ale schimbărilor climatice, datorate în principal inerției sistemului 

climatic. 

România s-a confruntat, în timpul primului deceniu al acestui secol cu o serie 

de fenomene meteorologice extreme, ce au determinat atât producerea de 

inundații, cât și apariția unor zone secetoase:  

✓ în anul 2005 – inundațiile istorice produse pe râurile interioare, au provocat 

atât pierderea a 76 de vieți omenești cât și mari pagube materiale;  

✓ în anul 2006 – inundațiile istorice care au avut loc pe sectorul românesc al 

Dunării cât și inundațiile produse pe râurile interioare au provocat, din nou, 

pagube materiale importante; 

✓ în anul 2007 – cea mai gravă secetă din ultimii 60 de ani. 

Zonele afectate de secetă s-au extins în ultimele decenii, astfel că în ultimii 

30 de ani, în întreaga țară, se resimt efectele unor perioade secetoase din ce în ce 

mai dese și mai extinse în timp și spațiu. Producerea unor fenomene meteo-

hidrologice extreme, inundații și secete au ca efect atât pierderea de vieți omenești 

cât și pierderi economice semnificative în toate sectoarele de activitate, precum 

agricultură, transport, furnizarea energiei, managementul apei și altele asemenea, 

iar modelele climatice globale indică faptul că frecvența și intensitatea acestor 

evenimente vor crește.2 

 

 
1 Sursa: http://www.mmediu.ro/categorie/schimbari-climatice/ 
2 Sursa: Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 
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Fig.75. Comparația temperaturilor medii lunare și a precipitațiilor în perioada 1990 - 

2012 față de 1960 - 1990 la nivelul României 1 

În România se estimează o încălzire medie anuală de aceeași magnitudine ca 

cea proiectată la nivel European, între 0,5 ºC și 1,5 ºC, pentru perioada 2020 - 

2029 și între 2,0 ºC și 5,0 ºC pentru 2090 - 2099, în funcție de scenariul abordat. 

Din punct de vedere al precipitațiilor, peste 90% dintre modelele utilizate, 

proiectează în România, pentru perioada 2090 - 2099, producerea de secete severe 

vara. 

Aceste prognoze meteorologice pe termen mediu și lung justifică apelul la 

acțiuni imediate emise de factorii de decizie care să presupună: 

➢ monitorizarea impactului schimbărilor climatice precum și a 

vulnerabilității sociale și economice asociate; 

➢ integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în 

strategiile de dezvoltare și politici la nivel sectorial, precum și armonizarea 

acestor măsuri între ele; 

➢ identificarea măsurilor urgente de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice în sectoarele socio - economice critice.  

 

În domeniul energiei, din cauza efectului schimbărilor climatice, se estimează 

o scădere a cererii de energie electrică pentru încălzire în timpul iernii, ca rezultat 

al creșterii temperaturii medii globale, ceea ce nu va compensa, însă, creșterea 

consumului de energie necesară funcționării aparatelor de aer condiționat și a 

dispozitivelor de răcire în zilele caniculare. 

Una din cele mai urgente direcții de acțiune în contextul schimbărilor climatice 

o constituie adaptarea spațiului de locuit, construit. Având în vedere numărul 

crescut de persoane care trăiesc în orașe afectate de schimbările climatice, 

 
1Sursa:http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisRegion=
Europe&ThisCcode=ROU 
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planificarea și dezvoltarea urbană trebuie să constituie o prioritate. O măsură de 

adaptare la schimbările climatice pentru spațiul construit, este aceea de a corecta 

standardele și normele de construcție existente, astfel încât să corespundă 

viitoarelor condiții climatice și a evenimentelor meteorologice extreme. O altă 

măsură de adaptare la efectele schimbărilor climatice se referă la introducerea unor 

sisteme de încălzire și răcire mai eficiente precum și informarea populației urbane 

cu privire la riscurile schimbărilor climatice. 

În sectorul transportului, pe lângă o infrastructură de transport durabilă, 

mijloacele de transport trebuie și ele să fie adaptate sau realizate astfel încât să fie 

reziliente la efectele schimbărilor climatice. Promovarea transportului alternativ 

cum este deplasarea pe jos sau cu bicicleta, adaptabil infrastructurilor existente se 

poate realiza prin reorganizarea spațiului urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.76. Comparația temperaturilor înregistrate în perioada 1986 – 2005 cu scenariile de 

temperaturi corespunzătoare perioadei 2080 – 2099 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.77. Estimarea numărului total de zile foarte reci și caniculare la nivelul României 

pentru perioada 2020 – 2039 2 

 
1Sursa:http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Euro

pe&ThisCcode=ROU 
2Sursa:http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_future_climate&ThisRegion=Euro

pe&ThisCcode=ROU 
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Scenariile climatice pentru perioada 2080 - 2099, raportate la 1980 - 

1999, indică o încălzire considerabilă, iar în perioada 2080 - 2099 nu se vor mai 

atinge temperaturi de 0ºC. Modelele climatice evidențiate indică un grad sporit de 

ariditate, iar pentru luna august, în perioada 2020 - 2039, acest indice atinge chiar 

valori caracteristice tipului de climă aridă. 

La fel de importantă este și monitorizarea impactului schimbărilor climatice 

în sectoarele prioritare, respectiv: industrie, agricultură și pescuit, turism, sănătate 

publică, construcții și infrastructură, transport, resurse de apă și protecție împotriva 

inundațiilor, păduri, energie, biodiversitate, asigurări, activități recreative și 

educație.  

Principalele efecte și amenințări produse de schimbările climatice-inclusiv 

evenimentele extreme valuri de căldură, secetă, viituri și alte asemenea trebuie să 

fie identificate și cuantificate pentru fiecare din aceste sectoare prioritare, și în 

același timp trebuie identificate și oportunitățile de adaptare ale acestor sectoare 

la efectele schimbărilor climatice care pot fi semnificative și care, adesea, sunt 

trecute cu vederea de către factorii de decizie.  
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3. ANALIZA DIAGNOSTIC A PRINCIPALELOR PROBLEME SI 

PROVOCARI. ANALIZA SWOT 

 

INFRASTRUCTURA URBANĂ (TRANSPORT ȘI COMUNICAȚII, 

LOCUINȚE, UTILITĂȚI, SPAȚIUL URBAN) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Conexiuni rutiere la nivel județean, 

regional și național; 

- Distanță redusă între Slănic-Moldova și 

orașele importante de la nivel național și 

județean: București (322 km), Bacău (81 

km), Iași (210 km), Brașov (159km); 

- Proximitatea amplasării față de drumul 

E85; 

- Proximitatea față de aeroportul din mun. 

Bacău (74,8 km); 

- Modernizare străzi şi infrastructură 

aferentă; 

- Amenajare parcare izvor Sonda 2 şi 

amenajare acces către izvor Sonda 2; 

- Trafic rutier redus în cea mai mare parte a 

timpului 

- Actualizarea Planului Urbanistic General al 

Orașului Slănic-Moldova; 

- Existența de zone pretabile extinderii 

intravilanului (ex. zona Bolovanu); 

- 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 0,34% în 

perioada 2017-2019; 

- Creșterea suprafeței locuibile medii ce 

revine unui locuitor cu 0,66% în perioada 

2017-2019;  

- Alimentarea orașului prin două surse de 

apă: una subterană și una de suprafață; 

- Operatorul S.C. Apa Serv Salubrizare 

S.R.L.Slănic-Moldova asigură cantitatea 

de apă potabilă necesară consumatorilor 

casnici, terțiari și industriali de pe raza 

- Lipsa de corelare între rețeaua rutieră și 

feroviară; 

- Lipsa infrastructurii feroviare, cea mai 

apropiată stație CFR fiind cea din orașul 

Târgu Ocna;  

- Lipsa legăturii directe cu rețeaua TEN-T 

primară și secundară de la nivelul 

județului Bacău; 

- Lipsa serviciului de transport public local; 

- Lipsa pistelor de biciclete și a unui sistem 

de bike-sharing; 

- Trama stradală nemodernizată din 

localitățile componente, care dă aspectul 

unor drumuri rurale;  

- Porțiuni de drumuri aflate în stare de 

degradare; 

- Insuficiența spațiilor de parcare în special 

în sezonul estival; 

- Utilizarea redusă a transportului public 

interurban 

- Transportul de marfă este reprezentat în 

special de vehicule cu un nivel ridicat al 

normei de poluare 

- Nivel redus al infrastructurii pietonale, 

inexistentă în anumite zone, respectiv 

subdimensionată în altele  

- Descreșterea volumului demografic într-o 

perioadă de 20 de ani; 

- 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; 

- Creșterea disparităților ce există între 

localitățile componente UAT-ului;  
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orașului Slănic-Moldova și localitățile 

componente; 

- Localitatea Slănic-Moldova beneficiază de 

sistem de canalizare; 

- Refacere sursă de apă potabilă – dren 

camping; 

- 53,7% (26,8 km) din rețeaua de 

distribuție apă potabilă este modernizată; 

- Retehnologizarea staţiei de tratare filtrare 

apă din surse de suprafață; 

- Realizarea unor lucrări de explorare 

pentru apa minerală terapeutică și 

reamenajare captări izvoare; 

- Reabilitare izvoare cu apă minerală 

terapeutică Slănic-Moldova;  

- Realizare sistem de colectare și transport 

ape uzate în orașul Slănic  Moldova, zona 

stațiune; 

- Amenajare poduri de beton armat, punți 

pietonale în localitatea Slănic-Moldova – 

proiect finanțat din surse nerambursabile 

în derulare; 

- Extindere reţele apă - canalizare și 

retehnologizare stație epurare; 

- Instalațiile de captare apă au fost 

suplimentate cu un foraj de mică 

adâncime în vederea alimentarii cu apă a 

localităților Cerdac și Cireșoaia; 

- Modernizare rețea canalizare în orașul 

Slănic-Moldova; 

- Lucrări de amenajări diverse la Izvorul 300 

scări şi Izvorul Sonda 2; 

- Rețeaua de distribuție a gazului natural se 

află într-o stare bună de funcționare; 

- Alimentare cu energie electrică în stare de 

funcționare, care necesită doar 

îmbunătățiri; 

- Sistemul de iluminat public se află într-o 

stare bună de funcționare; 

- Rețele telefonice și telecomunicații 

- Rețea de telecomunicații extinsă 

acoperind întreg orașul; 

- Servicii de telefonie mobilă cu acoperire 

completă în tot orașul; 

- Concentrarea zonelor destinate 

agrementului şi activităților sportive în 

special în localitatea Slănic-Moldova, în 

proximitatea zonei balneare; 

- Lipsa unității arhitecturale la nivel local;  

- Nerespectarea zonificării în ceea ce 

privește folosirea terenurilor;  

- Existența unor construcții cu structură 

nedurabilă, cu finisaje simple, în 

localitățile componente;  

- Insuficiența zonelor de agrement/ 

terenurilor de sport și spațiilor de joacă 

pentru copii; 

- Media spațiilor verzi amenajate pe cap de 

locuitor (15,87 mp /cap de locuitor), 

inferioară reglementărilor europene în 

vigoare (26 mp spații verzi/cap de 

locuitor);  

- Lipsa unor servicii pentru populație şi 

pentru turişti (stație de carburanți, centru 

comercial modern, sală de fitness, etc.);  

- Inexistența cadastrului edilitar şi a cărții 

funciare;  

- Lipsa unui Registru al spațiilor verzi, 

conform reglementărilor europene și 

naționale; 

- Cantitate de apă insuficientă pentru 

necesarul de consum; 

- Tronsoane de rețele de distribuție apă 

sunt vechi, ce prezintă periodic 

deranjamente și înregistrează volume 

mari de pierderi de apă; 

- Rezervoare de înmagazinare apă vechi, 

care prezintă fisuri; 

- Lipsa unor hidranți care să acopere 

întregul teritoriu al orașului; 

- Sistemul de canalizare nu acoperă în 

întregime localitățile componente, iar 

gradul de acoperire cu rețea de canalizare 

pentru localitatea Slănic-Moldova este 

redus; 

- Rețelele de canalizare sunt vechi, 

prezintă deficiențe de etanșeitate, 

materializate prin infiltrații din rețeaua de 
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- Extindere majoră a rețelei în ultimii 20 de 

ani; 

- Existența unui depozit controlat de deșeuri 

- Depozitul de deșeuri județean conform 

Bacău (Celula 2); 

- Serviciul Public Local de Salubritate și 

Gestionare a Deșeurilor Slănic-Moldova a 

intensificat acțiunea de colectare selectivă 

a deșeurilor reciclabile de tip PET, hârtie, 

carton, lemn, sticlă; 

- Reabilitare clădire ISU; 

- Construire Bazin didactic de înot în loc. 

Slănic-Moldova; 

- Construire Cămin Cultural în localitatea 

Slănic-Moldova; 

- Construirea unui teren de sport 

multifuncţional; 

- Parteneriate cu Universitatea „Gheorghe 

Asachi” din Iaşi şi cu Ingenius Hub ce au 

ca scop dezvoltarea proiectelor. 

alimentare cu apă sau din pânza freatică, 

fiind înregistrate volume mari de apă 

intrate în stațiile de epurare, chiar și în 

intervalele orare când se înregistrează 

consumuri reduse; 

- Stația de epurare nu asigură calitatea 

apei uzate epurate la descărcarea în 

emisar și nu asigură 

eliminarea/depozitarea nămolului, 

conform legislației în vigoare; 

- Stația de epurare este subdimensionată 

față de necesarul de perspectivă al 

orașului; 

- Grad redus de acoperire al orașului cu 

rețea de distribuție a gazului natural și 

accesul limitat la rețea al consumatorilor; 

- Lipsa unui sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică; 

- Lipsa capacității de producere în 

cogenerare a energiei electrice și 

termice; 

- Lipsa capacității de producere a energiei 

electrice și/sau termice din surse 

regenerabile; 

- Eficiență energetică scăzută. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Dezvoltarea policentrică are ca rezultat 

corelarea nevoilor de dezvoltare a 

municipiilor şi oraşelor cu necesitatea 

dezvoltării localităților din imediata 

vecinătate a acestora (în cazul de față 

orașul Târgu-Ocna); 

- Crearea clusterelor prin valorificarea 

concentrărilor economice; 

- Aprobarea spre finanțare prin fonduri 

europene a unor proiecte de promovare a 

mobilității urbane durabile, aflat în diverse 

stadii de implementare; 

- Posibilitatea continuării măsurilor de 

asigurare a mobilității urbane durabile prin 

atragerea de fonduri europene în perioada 

de programare 2021-2027 

- Proximitatea drumurilor europene și 

naționale, respectiv a viitoare autostrăzi 

- Continuarea fenomenului de globalizare; 

- Adâncirea efectelor negative ale crizei 

economice și financiare; 

- Deteriorarea infrastructurii rutiere pe 

fondul condițiilor meteorologice extreme; 

- Creșterea gradului de motorizare la 

nivelul orașului și, implicit, a cotei modale 

a deplasărilor cu autovehiculul; 

- Ricurile de fenomene meteorologice 

extreme, urmate de inundații, alunecări 

de teren, cu efecte asupra infrastructurii 

teritoriale; 

- Amplificarea disfuncționalităților 

existente în domeniul transportului 

public, în cazul unei reacții 

nesemnificative a populației la măsurile 

ce vor fi implementate; 
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Brașov-Bacău și existența unor soluții de 

conectare la acestea 

- Disponibilitatea manifestată de cetățeni 

pentru abordarea unor moduri de 

deplasare alternative, în defavoarea 

deplasărilor cu vehiculul personal 

- Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă pentru perioada 2021-2027; 

- Elaborarea Strategiei Smart City, prin care 

sunt identificate posibilități de dezvoltare 

a infrastructurii smart, atât în ceea ce 

privește infrastructura edilitară, cât și cea 

aferentă mobilității urbane 

- Oportunități de finanțare din fonduri 

europene nerambursabile pentru  

dezvoltare urbană durabilă (reabilitarea și 

îmbunătățirea infrastructurii și a  

serviciilor urbane); 

- Promovarea și implementarea 

parteneriatului public-privat; 

- Existența unui potențial de rezerve 

funciare (rezerve de teren), neexploatate, 

oportune potențialelor investiții în zonă; 

- Politici urbane şi instrumente de 

planificare inovative; 

- Continuarea procesului de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în aria 

de operare din oraș; 

- Construirea unei stații de epurare 

suplimentare pentru localitățile Cerdac și 

Cireșoaia; 

- Accesarea unor finanțări nerambursabile 

în vederea reabilitării și redimensionării 

sistemelor de utilități; 

- Posibilitatea adoptării soluției de 

producere a energiei termice prin 

utilizarea surselor regenerabile de energie 

geotermală; 

- Extinderea capacității rețelelor telefonice; 

- Dezvoltarea rețelei de fibră optică la 

nivelul orașului; 

- Posibilitatea unor asocieri în structuri de 

tip GAL pentru a promova proiecte de 

dezvoltare locală. 

- Fonduri insuficiente alocate la nivel 

național pentru dezvoltarea drumurilor 

județene; 

- Expansiunea urbană fără un cadru al 

dezvoltării coerente bine conturat poate 

duce la o dezvoltare imobiliară haotică; 

- Înregistrarea unor disfuncționalități în 

furnizarea apei și în funcționarea rețelelor 

de canalizare din cauza depășirii duratei 

maxime de viață a componentelor; 

- O dependență crescândă de importul 

gazelor naturale, existând pentru 

moment o singură sursă în zona 

României; 

- Migrarea investițiilor către alte destinații 

de afaceri mai atractive; 

- Lipsa unei legislații adecvate pentru 

realizarea de investiții, dezvoltare locală 

și regională, parteneriat public-privat; 

- Nivel foarte scăzut al surselor de 

finanțare, comparativ cu necesarul de 

investiții; 

- Lipsa unor măsuri financiare de susținere 

a proiectelor și programelor de creștere a 

eficienței energetice; 

- Migrarea populației tinere către zonele 

urbane mai dezvoltate și către alte țări; 

- Accentuarea diferențelor de dezvoltare 

dintre mediul urban și cel rural. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Superioritatea densității agenților 

economici față de restul județului; 

- Apropierea de importante centre și bune 

piețe de desfacere; 

- Există premisa dezvoltării economice în 

industria lemnului având în vedere faptul 

că o suprafață considerabilă a localității 

este ocupată de păduri (80,53%, 

reprezentând 1,39% din suprafața 

județului); 

- Ponderea scăzută a terenurilor 

degradate și neproductive; 

- Creșterea cifrei medii de afaceri a 

agenților economici activi în anul 2019 

față de 2015; 

- Contribuția majoră adusă de sectorul 

hotelurilor și a restaurantelor la cifra de 

afaceri județeană, comparativ cu alte 

sectoare; 

- Contribuție importantă provenită și din 

sectorul comerțului la cifra de afaceri 

județeană; 

- Existența unui potențial turistic favorabil 

dezvoltării unui turism ecologic, cultural; 

- Existența infrastructurii turistice; 

- Densitatea agenților economici activi din 

punct de vedere economic este 

superioară celei județene; 

- Creșterea numărului întreprinderilor 

active din sectorul serviciilor; 

- Sectorul terțiar –serviciile– concentrează 

majoritatea forței de muncă din stațiune 

(90,85%); 

- Reducerea considerabilă a numărului de 

șomeri  în perioada 2010-2019; 

- Înregistrarea unei rate estimate a 

șomajului, la nivel orășenesc, inferioară 

celei județene. 

- Activități industriale puțin diversificate; 

- Diminuarea numărului de agenți 

economici; 

- Valoarea cifrei de afaceri realizată în 

orașul Slănic-Moldova, în anul 2019, 

reprezintă numai 1,95% din valoarea 

celei județene; 

- Concentrarea cifrei de afaceri în 2 

sectoare economice mari: comerț și 

hoteluri și restaurante; 

- Concentrarea unei ponderi considerabile 

din cifra de afaceri a stațiunii în seama 

câtorva agenți economici principali; 

- Slaba promovare a produselor industriale 

și agricole; 

- Număr redus al infrastructurilor de 

sprijinire a afacerilor; 

- Slaba dezvoltare a sectorului agriculturii; 

- Din totalul suprafeței agricole a județului 

Bacău, suprafața terenurilor agricole din 

Slănic-Moldova reprezintă 0,51%; 

- Fondul funciar agricol nu oferă posibilități 

semnificative de dezvoltare a economiei 

oraşului; 

- Slaba putere economică a firmelor din 

zonă (marea majoritate sunt mici și 

mijlocii); 

- Rată scăzută de activitate și de ocupare a 

resurselor de muncă; 

- Oportunități reduse de angajare (din 

punct de vedere al diversității reduse a 

domeniilor de activitate); 

- Evoluția descrescătoare a numărului de 

salariați în perioada 2010-2019; 

- Lipsa forței de muncă calificate în meserii 

noi pe piața muncii; 

- Sărăcia - un obstacol în calea investițiilor 

pentru diversificarea economiei locale; 
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- Descreșterea volumului demografic într-o 

perioadă de 20 de ani; 

- Spor natural negativ; 

- Reducerea numărului persoanelor active, 

fenomen determinat de schimbările 

structurale ale populației pe sexe, vârstă, 

medii de viață; 

- Apariția unui surplus de forță de muncă în 

cadrul populației de vârstă activă, ca 

urmare a dezechilibrelor apărute pe piața 

muncii; 

- Modificarea structucturii persoanelor 

active pe ramuri de activitate, ocupații și 

statut profesional; 

- Creșterea numărului persoanelor inactive 

ca urmare a accentuării fenomenului de 

îmbătrânire demografică; 

- Lipsa unei corelări între oferta de formare 

profesională și cererea de pe piața muncii 

- Oferta de locuri de muncă vacante nu se 

potrivește cu structura de calificare 

existentă pe piață. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Atragerea investitorilor prin promovarea 

oportunităților locale; 

- Posibilitatea atragerii de fonduri 

europene pentru calificarea resursei 

umane 

- Existența unor programe de sprijin 

pentru IMM-uri; 

- Îmbunătățirea infrastructurii destinate 

mediului de afaceri; 

- Facilități acordate tinerilor antreprenori; 

- Creșterea atractivității zonei, prin 

îmbunătățirea condițiilor de acces și 

mobilitate; 

- Colaborarea dintre mediu de afaceri și 

instituțiile publice pentru dezvoltarea 

economică; 

- Existența unui cadru legislativ în vederea 

încheierii de parteneriate public-privat. 

- Legislație caracterizată de instabilitate; 

- Reducerea numărului persoanelor active, 

fenomen determinat de schimbările 

structurale ale populației pe sexe, vârstă, 

medii de viață, dar și ca urmare a 

prelungirii duratei de instruire; 

- Soldul negativ al schimbărilor de 

reședință; 

- Migrație crescută din cauza lipsei de locuri 

de muncă către zone mai puternic 

dezvoltate din punct de vedere economic; 

- Exodul accentuat al forței de muncă; 

- Lipsa unei corelări între oferta de formare 

profesională și cererea de pe piața 

muncii; 

- Creșterea ratei de mortalitate a 

întreprinderilor datorată unei cereri 

instabile pentru anumite servicii turistice; 

- Calamități naturale (inundații, alunecări 

de teren, secete). 
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CADRUL NATURAL ȘI MEDIU 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Prezența unui cadru peisagistic valoros; 

- Poziționarea geografică relativ centrală 

la nivel național;  

- Prezența reliefului montan – cadrul 

propice pentru activitățile cu specific 

montan; 

- Existența unor resurse importante în 

dezvoltarea localității - lemnul, piatra, 

gresia, sare, hidrocarburi, etc. – folosite 

în fabricarea materialelor de construcții; 

- 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;  

- Pe teritoriul orașului Slănic-Moldova se 

mai află două zone protejate: ”calcarele 

cu Litothamnius” din localitatea 

Cireșoaia și ”tuful de Falcău”. 

- Existența unor factori curativi: mofeta și 

microclimatul de grotă; 

- Dezvoltarea pomiculturii și a 

pisciculturii, datorită prezenței rețelei 

hidrografice;  

- Resurse hidroenergetice; 

- Rețeaua de așezări echilibrată și 

existența unor centre urbane cu tradiție; 

- Existența unor strategii/programe 

privind soluționarea problemelor de 

mediu la nivel local și județean; 

- Calitatea apei extrase din foraje 

corespunde standardelor Legii apei 

potabile nr. 458/2002 și normelor CE 

98/83 din 1998 privind indicatorii de 

calitate pentru apa destinată 

consumului uman; 

- Fenomene naturale extreme: inundații, 

ninsori abundente,  secete; 

- Extinderea suprafețelor terenurilor 

degradate; 

- Existența unor porțiuni afectate de 

alunecări de teren; 

- Folosirea haotică a pietrei de gresie în 

construcții ce provoacă alunecări de teren 

și implicit o deteriorare a infrastructurii 

rutiere; 

- Albia râului Slănic nu este regularizată pe 

toată lungimea sa; 

- Existența unor zone afectate de inundații; 

- Existența unor porțiuni de pădure 

defrișate; 

- Mijloace financiare insuficiente pentru 

achiziționarea unor echipamente 

adecvate de protecție a mediului; 

- Lipsa unor strategii/proceduri naționale 

privind inventarierea/ evaluarea/ 

monitorizarea siturilor contaminate; 

- Slaba reprezentanță a societății civile 

(ONG-uri) cu activități în domeniul 

protecției mediului, comunității, 

dezvoltării generale a orașului; 

- Principala sursă de poluare este generată 

de managementul deficitar al deșeurilor; 

- Lipsa unei baze de date care să conțină 

solurile contaminate/ degradate din oraș; 

- Slaba conștientizare a publicului referitor 

la problemele de mediu; 

- Menținerea unui nivel ridicat de zgomot 

din traficul rutier, din activitățile sportive 

și turistice în zona pârtiei de schi și 

temporar din activități de construcție; 

- Risc seismic ridicat; 

- Reducerea investițiilor în domeniul 

protecției mediului. 
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- Existența instalaților de tratare a apelor 

reziduale;  

- Stare ecologică și chimică bună a 

corpului de apă Slănic în anul 2019; 

- Apa Serv Salubrizare Slănic-Moldova – 

operatorul local – execută permanent 

lucrări de reabilitare/ 

modernizare/extindere, ce fac parte din 

procesul de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată; 

- Conformarea  instalațiilor industriale cu 

potențial de poluare a aerului la 

cerințele autorizațiilor de mediu și a 

normelor europene; 

- Stațiunea dispune din anul 2020 de un 

sistem performant de monitorizare a 

calității aerului tip SmartArt City, unic în 

județ; 

- Potrivit sistemului de monitorizare a 

aerului, evoluția calității aerului în 

perioada 2020-2021 a fost bună; 

- Stațiunea Slănic-Moldova nu este o zonă 

cu risc de poluare atmosferică; 

- Existența unui depozit conform cu 

standardele europene pentru deșeurile 

menajere; 

- Buna gestionare a deșeurilor învederea 

protecției mediului; 

- Existența unor spații verzi bine 

întreținute; 

- A fost proiectat și implementat un plan 

de management al inundațiilor; 

- Existența hărților de zgomot și a 

planurilor de acțiune pentru reducerea 

zgomotului actualizate; 

- Orașul Slănic-Moldova a elaborat Planul 

de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

(PAAR); 

- Campanii de informare și pregătire a 

populației pentru cutremur; 

- Lipsa unor accidente majore de mediu în 

ultimii ani. 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Creșterea standardelor de viață și a 

oportunităților economice prin 

asigurarea unor servicii publice de 

calitate, prin reconstrucția ecologică a 

siturilor poluate, prin reducerea 

riscurilor la dezastre naturale; 

- Amplificarea importanței măsurilor de 

protecție şi conservare a mediului, 

inclusiv a speciilor de plante şi a 

animalelor (cu precădere în ariile și 

siturile naturale protejate); 

- Existența unor planuri de investiții pe 

termen lung, în condițiile dezvoltării 

durabile; 

- Implementarea legislației cu privire la 

introducerea celor mai bune tehnologii 

disponibile în infrastructura de mediu; 

creșterea eficienței utilizării resurselor și 

a energiei; 

- Cooperarea cu alte autorități la nivel 

local în derularea procesului de 

implementare a cerințelor de mediu 

privind calitatea aerului; 

- Promovarea investițiilor de mediu în 

zone de risc ecologic; 

- Proporția mare de deșeuri organice în 

totalul deșeurilor solide ar putea fi 

utilizată în scopul generării de energie 

neconvențională pe bază de biomasă; 

- Potențial al zonei pentru producerea de 

energie regenerabilă; 

- Atragerea de finanțări prin Fondurile 

Structurale ale UE și prin Fondul de 

Mediu, în vederea implementării 

proiectelor necesare orașului pentru 

îmbunătățirea standardelor de mediu, 

reabilitarea și modernizarea tehnologică 

a echipamentelor și instalațiilor din 

sectorul industriei poluante; 

- Creșterea suprafeței verzi la 26 

mp/persoană, cât este standardul 

recomandat de UE, în condițiile în care 

- Degradarea cadrului natural în 

eventualitatea dezvoltării necontrolate a 

turismului; 

- Alterarea resurselor naturale debază a 

orașului prin poluarea factorilorde mediu; 

- Dificultăți în susținerea costurilor de 

investiție a proiectelor în domeniul 

infrastructurii de mediu, în special de 

către comunitățile mici și medii; 

- instabilitatea legislației cu impact asupra 

mediului; 

- Riscul neadaptării la condițiile de calitate 

impuse de UE; 

- Utilizarea în exces a apei subterane poate 

diminua această resursă și poate 

determina migrația agenților 

contaminatori către ea;  

- Utilizarea în continuare a nitraților și 

fosfaților din agricultură și a solvenților 

clorurați din industrie poate afecta 

semnificativ calitatea apelor; 

- Instabilitatea legislației cu impact asupra 

mediului; 

- Poluarea atmosferei generată de emisiile 

de poluanți produși de sursele staționare 

ale instalațiilor industriale; 

- Existența unor zone cu alunecări de teren 

și care pot fi foarte ușor inundate; 

- Incapacitatea depozitului conform de a 

prelua o cantitate de deșeuri care crește 

semnificativ de la an la an, în special în 

condițiile unei colectări selective încă 

defectuoase;  

- Incapacitatea companiilor locale de a se 

conforma în totalitate standardelor de 

mediu europene;  

- Neconcordanță între dezvoltarea 

economică și protejarea mediului; 

- Orașul Slănic-Moldova este situat în zona 

seismică 8, conform hărții seismice a 

României; 
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orașul are potențialul necesar pentru 

acest lucru; 

- Disponibilitatea fondurilor europene 

pentru investiții prevăzute în Planurile 

de acțiune destinate gestionării 

problemelor și efectelor cauzate de 

zgomot, incluzând măsuri de diminuare, 

dacă este necesar; 

- Disponibilitatea fondurilor europene 

pentru investiții în consolidarea 

clădirilor; 

- Realizarea de investiții din fonduri 

europene pentru reducerea riscurilor de 

accidente de mediu. 

- Pericolul apariției accidentelor de mediu 

în situația în care nu se vor respecta 

normele de protecție a mediului; 

- Fondurile alocate pentru întreținerea 

mediului sunt puține; 

- Slaba conștientizare a populației și a 

agenților economici privind gestionarea 

adecvată a ariilor protejate. 

 

 

 

SĂNATATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Funcționarea Sanatoriului Balnear 

Slănic-Moldova, singurul sanatoriu 

balnear din județul Bacău; 

- Înființarea, în vara anului 2020, 

Centrului de Permanență cu activitate 

medicală permanentă la nivel de doctori 

(24h din 24); 

- Existența de unități de cazare ce oferă 

tratamente balneare; 

- Existența izvoarelor minerale a căror 

calități terapeutice sunt comparabile cu 

apele din renumitele stațiuni europene: 

Vichy, Marienbad, Karlsbad etc.; 

- Dezvoltarea sectorului privat al 

sănătății; 

- Numărul de medici și personalul mediu 

sanitar înregistrează un trend 

ascendent, în perioada 2015-2019; 

- 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 

- Lipsa serviciilor medicale de urgență; 

- Insuficiența cabinetelor medicale de 

specialitate;  

- 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; 

- Lipsa unui cabinet medical de familie în 

cartierul Cireșoaia;  

- Deficit de resurse umane (atât medici, 

cât și asistente); 

- Reducerea numărului personalului 

medical în sectorul public; 

- Baze de tratament cu capacitate redusă 

de primire; 

- Lipsa spațiilor în care să își desfășoare 

activitatea unitățile medicale; 

- Lipsa stimulentelor pentru atragerea 

și/sau menținerea specialiștilor tineri;  

- Nivelul de salarizare modest din 

unitatile sanitare; 
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vulnerabile, cu risc de abandon familial 

și școlar etc.; 

- Creșterea numărului cadrelor didactice 

care utilizează sistemele moderne 

informatice în procesul instructiv-

educativ; 

- Folosirea pe scară din ce în ce mai largă 

a softurilor educaționale, internetului, 

pentru accesarea informațiilor utile; 

- Număr de copii neșcolarizați în scădere 

datorită implementării programelor de 

tipul „a doua șansă”. 

- Unitățile de învățământ se află într-o 

stare generală a construcțiilor bună, 

fiecare beneficiind de acces la internet și 

la sistemul de încălzire centralizat; 

- Îmbunătăţirea accesului la învăţământ 

online pentru elevii şi profesorii din 

Şcoala gimnazială nr.1 Slănic-Moldova - 

proiect depus spre finanțare; 

- Existența unor microbuze școlare care 

facilitează accesul copiilor din grupurile 

vulnerabile la școală. 

- Subfinanțarea sistemului; 

- Existenta unor clădiri care necesită 

reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii; 

- Necesitatea reabilitării termice a unor 

clădiri; 

- Neracordarea unităților de învățământ 

la sistemul centralizat de canalizare; 

- Costuri mari de întreținere, datorită 

eficienței energetice scăzute a clădirilor 

în care funcționează unitățile de 

învățământ; 

- Insuficiența dotării cu 

echipamente/dispozitive IT; 

- Lipsa unei creșe și a unei unități after-

school pentru copiii, care să le permită 

părinților sau susținătorilor legali să 

desfășoare o activitate lucrativă; 

- Lipsa locuințelor sociale pentru cadrele 

didactice; 

- Numărul redus de programe care 

implică părinții în viața școlii; 

- Existența în unitățile școlare a unei baze 

materiale, dotări și materialele didactice 

învechite și depășite; 

- Atât populația școlară, cât și personalul 

didactic înregistrează un trend 

descendent în perioada 2010- 2019; 

- Existența unui număr de elevi care 

abandonează învățământul obligatoriu 

din cauze de ordin material și familial; 

- Insuficiența activităților extrașcolare în 

care sunt implicați elevii unităților de 

învățământ din Slănic-Moldova; 

- Lipsa unui cabinet medical în fiecare 

unitate școlară; 

- Lipsa unor săli de sport la nivelul 

unităților de învățământ, activitățile 

sportive desfășurându-se în spații 

improvizate; 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Dezvoltarea unor politici naționale de 

încurajare a natalității; 

- Accesarea programelor cu finanțare 

europeană și/sau națională destinată 

reabilitării și extinderii clădirilor, 

respectiv dotării cu echipamente a 

unităților medicale; 

- Posibilitatea implementării de programe 

privind prevenția; 

- Disponibilitatea autorităților 

administrației publice locale de a se 

implica în rezolvarea problemelor 

sectorului de sănătate; 

- Dezvoltarea sistemului de asigurări 

private; 

- Crearea de noi centre private de 

sănătate; 

- Posibilitatea accesării de fonduri 

europene pentru investiții în 

infrastructura educațională; 

- Programele școlare internaționale care 

permit școlilor locale să stabilească 

parteneriate cu instituții de învățământ 

din străinătate; 

- Programele și strategiile în domeniul 

educației finanțate de M.E.C.T. și 

organisme europene și internaționale; 

- Dotarea cu tehnică de calcul a unităților 

școlare; 

- Colaborarea cu autoritățile județene, 

instituțiile publice deconcentrate și 

mass-media locală; 

- Implicarea Primăriei Slănic-Moldova în 

problemele legate de asistența socială; 

- Existența unor ONG-uri care sunt 

finanțate și din donații sau care lucrează 

pe bază de voluntariat; 

- Situație relativ bună a copiilor 

instituționalizați și a serviciilor adresate 

copiilor cu probleme sociale în oraș; 

- Derularea unor programe de incluziune 

socială a persoanelor de etnie romă, în 

special la nivelul școlilor; 

- Migrarea personalului medical din 

sectorul public în sectorul privat, sau în 

străinătate; 

- Instabilitatea legislativă; 

- Îmbătrânirea populației; 

- Migrarea forței de muncă tânără; 

- Absența ghidurilor de practică medicală 

și a protocoalelor medicale; 

- Situația socială și familială a elevilor; 

- Starea de sănătate a populației școlare; 

- Atitudinea necorespunzătoare față de 

educație a familiei; 

- Fluctuația cadrelor didactice; 

- Migrarea absolvenților instituțiilor de 

învățământ superior către domenii de 

activitate mai bine plătite, la unele 

specialități constatându-se un deficit de 

cadre didactice; 

- Creșterea numărului de copii ai căror 

părinți sunt plecați să lucreze în 

străinătate și care nu beneficiază de 

suportul afectiv, moral și material; 

- Menținerea trendului descendent al 

populației școlare; 

- Absenteismul, cu precădere în rândul 

elevilor din clasele superioare; 

- Lipsa unui cadru legal favorabil privind 

parteneriatul cu agenții economici; 

- Subfinanțarea serviciilor medicale la 

domiciliu;  

- Insuficiența programelor care se ocupă 

de instruirea asistenților personali și a 

lucrătorilor sociali; 

- Lipsa fondurilor necesare formării 

personalului în cadrul majorității 

companiilor locale; 

- Inexistența unui studiu de analiză a 

pieței muncii locale, pentru identificarea 

cererii și ofertei de calificări la nivelul 

orașului și a zonelor înconjurătoare; 

- Incapacitatea economiei locale de a 

absorbi forța de muncă disponibilă; 
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- Reducerea ratei șomajului; 

- Creșterea volumului de servicii de 

mediere și formare profesională a 

șomerilor din oraș; 

- Existența unor programe care au ca 

scop inventarierea problemelor 

comunităților de rromi; 

- Dezvoltarea furnizorilor privaţi de 

servicii sociale;  

- Dezvoltarea serviciilor sociale de tip 

familial pentru copii; 

- Accesarea de fonduri europene pentru 

înființarea unui centru medico-social; 

- Existența surselor de finanțare 

nerambursabile destinate zonelor 

urbane marginalizate. 

- Necorelarea între cerere și ofertă pe 

piața de muncă locală; 

- Dificultăți în crearea parteneriatelor și 

asigurarea managementului proiectelor 

în vederea depunerii aplicațiilor pentru 

diferite proiecte sociale;  

- Dificultăți în integrarea serviciilor sociale 

cu cele medicale și de altă natură;  

- Îmbătrânirea accelerată a populației; 

- Accentuarea fenomenului de abandon 

școlar al populației de etnie rromă; 

- Insuficiente servicii pentru tinerii care 

provin din sistemul de protecţie; 

- Creșterea numărului de persoane 

expuse riscului de excluziune socială;  

- Locuințe supraaglomerate în ZUM-uri; 

- Desființarea unor unități economice 

locale, cu efect negativ asupra nivelului 

șomajului real din oraș. 

 

 

CULTURĂ ȘI PATRIMONIU 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Conservarea obiceiurilor și tradițiilor, a 

cântecelor strămoșești în forme aproape 

nealterate. 

- Existența monumentelor istorice 

(Cazino-ul, mănăstirile din Slănic-

Moldova și din regiuni), din care 3 sunt 

protejate și aflate în patrimoniul național 

și local; 

- Prezența unor structuri asociative locale 

care dezvoltă proiecte în parteneriat cu 

administrația locală; 

- Interesul ridicat al locuitorilor pentru 

manifestările culturale;  

- Existența unui număr de 3 biblioteci la 

nivel local; 

- Organizarea a numeroase spectacole, 

expoziții, târguri de artă 

meșteșugărească și port popular fie la 

- Lipsa dotărilor și echipamentelor tehnice 

moderne în cadrul Casei de Cultură; 

- Lipsa unei scene proprii pentru 

desfășurarea de spectacole în aer liber; 

- Insuficienta promovare la nivel național 

și internațional a obiceiurilor specifice; 

- Absența unui program coerent în 

domeniul educației permanente; 

- Starea avansată de degradare a sălii de 

spectacole din cadrul Casei de Cultură;  

Desființarea căminelor culturale;  

Spațiul impropriu în care funcționează 

Biblioteca Slănic-Moldova; 

- Insuficiența resurselor financiare pentru 

sectorul culturii și alocarea lor 

aleatoare; 

- Scăderea numărului de volume 

existente în bibliotecile locale, precum și 



  

 

 

368 

Casa de Cultură Slănic-Moldova, fie în 

Parcul stațiunii; 

- Anual se organizează la Slănic-Moldova 

manifestări de genul: Festivalul 

județean de folclor, Târgul meșterilor 

populari, Anotimpul cultural al 

Slănicului, Festivalul „Zilele Slănicului”, 

Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă 

de pe Valea Trotușului, Răvășitul Oilor, 

Festivalul de umor „Marin Cimponeriu”, 

Comemorarea Eroilor căzuți în lupte pe 

dealul Cireșoaia, etc. 

a numărului de cititori în perioada 2015 

– 2019; 

-  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Realizarea unor programe cu finanțare 

europeană și cofinanțare din partea 

autorităților locale pentru salvarea și 

restaurarea unor obiective de 

patrimoniu aflate în stare avansată de 

degradare; 

- Interesul și implicarea administrației 

publice față de necesitatea reabilitării 

obiectivelor de patrimoniu; 

- Informatizarea bibliotecilor și a 

serviciilor oferite de acestea; 

- Accesarea de fonduri europene 

nerambursabile pentru activități 

culturale; 

- Valorificarea unei serii de sărbători 

locale ca evenimente culturale;  

- Restaurarea și valorificarea 

patrimoniului cultural. 

- Nerealizarea unor programe de 

restaurare poate duce până la 

degradarea totală a unor monumente 

istorice și la dispariția acestora; 

- Necunoașterea sau încălcarea cu bună 

știință a legislației în vigoare de către 

deținătorii de monumente istorice și alte 

bunuri culturale, sub privirile tolerante 

ale autorităților locale, poate duce la 

agravarea procesului de degradare a 

obiectivelor de patrimoniu; 

- Lipsa fondurilor locale necesare 

contractării de fonduri europene în 

domeniul cultural; 

- Creșterea decalajelor educaționale, 

culturale, absența unor noi perspective 

pentru cetățeni, slăbirea coeziunii 

sociale, vor deveni evidente în viitor în 

absența programelor și acțiunilor de 

educație permanentă; 

- Dezinteres general pentru cultură; 

- Dispariția meșterilor și creatorilor 

populari de la nivel județean pe fondul 

lipsei posibilității valorificării produselor 

create. 
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TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Slănic-Moldova este o stațiune balneo-

climaterică de interes național; 

- Potențial turistic accentuat oferit de 

prezența cadrului natural; 

- Existența a numeroase resurse naturale cu 

specific balenar (izovare minerale), 

climateric – minerale neferoase, izvoare cu 

apă minerală folosită în tratarea bolilor – 

cea mai importantă resursă a orașului; 

- Existența unor factori curativi: mofeta și 

microclimatul de grotă; 

- Existența unor resurse importante în 

dezvoltarea localității: lemnul, piatra, 

gresia, etc.; 

- Potențial turistic demonstrat și diversificat 

cu locuri, rezervații naturale, așezări 

religioase, așezări, situri și monumente ale 

naturii; 

- Prezența unui cadru peisagistic valoros, în 

special punctele de belvedere; 

- Existența pârtiei de schi și a reliefului 

montan – cadrul propice pentru activitățile 

cu specific montan; 

- Practicarea turismului în forme variate: 

turism balnear, cultural, de sejur, 

ecoturism, agroturism, religios, ecologic, 

de afaceri, festivalier și de evenimente, 

etc.; 

- Numeroase trasee tematice turistice în 

Munții Nemirei, precum: Traseul ”300 de 

scări”, Culmea Dobrului, Valea Uzului, 

Cascada Nasolea Mare, Valea Dobru, 

Culmea Căprioarei, Vârful Șandru Mare, 

Șaua Nemirei, Vârful Nemira Mare – Vârful 

Farcu Mare, Vârful Farcu Mic, Sălătruc, 

Muntele Pufu, La Sălărie, Muntele Cleja, La 

strigoi, La Argintărie, Plaiul Ciungetului, 

Streaja Mică, Lacul Bălătau, platoul de sub 

Vârful Cerbul, etc. ; 

- Existența unor arii naturale protejate și a 

unor parcuri naturale; 

- Stațiunea se încadrează în a doua 

jumătate într-un top descendent al 

stațiunilor balneare de interes 

național în ceea ce priveștenumărul 

de turiști sosiți și printre ultimele 

poziții în ceea ce privește durata 

medie de ședere. 

- Turismul în zona Slănic-Moldova se 

caracterizează prin sezonalitate 

accentuată; 

- O parte a izvoarelor și a terenurilor 

nu se află în administrarea și 

exploatarea Consiliului Local al 

orașului Slănic-Moldova, ci în posesia 

unor privați;  

- Accesibilitate redusă către 

obiectivele turistice datorită stării 

avansate de degradare a căilor de 

acces și a drumurilor interioare către 

obiective; 

- Existența unor atracții turistice 

inaccesibile pe cale rutieră; 

- Eficiența scăzută a firmelor din 

domeniul turismului; 

- Ponderea mică a unităților de cazare 

de patru sau cinci stele; 

- Absența unor politici și programe 

coerente de dezvoltare a turismului; 

- Inexistența unor centre de 

consultanță pentru persoanele ce vor 

să investească în turism în zonă; 

- Insuficientă finanțare din surse 

proprii a Ministerul Tineretului și 

Sportului a infrastructurii turistice; 

- Lipsa unei strategii regionale de 

dezvoltare a infrastructurii turistice și 

a serviciilor aferente pe termen 

mediu și lung; 

- Promovare insuficientă a 

potențialului turistic, respectiv a 

uniui brand al zonei; 
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- Posibilități de practicare a activităților 

sportive de agrement turistic: drumeție, 

cicloturism, mountain-bike, rafting, 

canyoning și coborâre pe cascade, rapel, 

tiroliană, caiac, etc.; 

- Posibilitatea turismului ecologic în ariile 

protejate, mai ales al turismului cu 

bicicleta; 

- Turism atractiv atât pe timpul verii, al 

iernii, cât și pe restul perioadei anului; 

- Prezența unor “vestigii istorice” ce 

reprezintă un punct forte pentru turismul 

din Slănic-Moldova: Clădirea Cazinoului, 

Clădirea Epitropiei Romanului, Complexul 

Emil Racoviță și Inhalatorul, Izvorul 1 – 

placă memorială, Troița comemorativă și 

Obeliscul din Cimitirul eroilor necunoscuți; 

- Valoarea istorică şi arhitecturală a 

mânăstirilor și a bisericilor din Slănic-

Moldova: Biserica Ortodoxă ”Sfântul Ilie”, 

Biserica Catolică ”Adormirea Maicii 

Domnului”, Biserica Ortodoxă ”Sfântul 

Gheorghe” Cerdac, Biserica Catolică 

”Nașterea Sfintei Fecioare” Cerdac, Biserica 

Catolică ”Sfânta Ana” Cireșoaia, Mănăstirea 

“Ştefan cel Mare şi Sfânt” de pe muntele 

Bolovanu; 

- Existența unor atracții turistice în 

apropierea orașului, precum: obiective 

istorice - Ansamblul Conacului Cantacuzino 

- Pascanu – Waldenburg, Curtea 

domnească, turnul locuință și Biserica 

Precista, Castelul familiei Știrbei, Conacul 

Rosetti-Tescanu, Ansamblul Palatului Ghica 

– Comănești, etc. - muzee, biserici și 

mănăstiri, parcuri și rezervații  naturale:  

Parcul Naț. Ceahlău, Parcul Naț. Cheile 

Bicazului – Hășmaș, Parcul Naț. Munții 

Călimani, Parcul Nat. Vânători Neamț, 

Rezervaţia Naturală Izvorul Alb, Rezervaţia 

Naturală Măgura - Târgu Ocna, Rezervaţia 

Naturală Lacul Bălătău, Aria de Protecţie 

Specială Avifaunistică Lacul Bacău II 

- Slaba promovare a stațiunii prin 

neparticiparea la târguri naționale și 

internaționale de turism; 

- Inexistența unui Centru de Informare 

și Promovare Turistică; 

- Slaba conştientizare a importanței 

dezvoltării turismului zonei; 

- Ofertă slabă și nediversificată a 

suvernirurilor; 

- Nepromovarea tradițiilor și a 

obiceiurilor regiunii; 

- Lipsa planurilor de dezvoltare 

turistică integrată a orașelor și 

stațiunilor; 

- Lipsa parteneriatelor și colaborarilor 

public - privat in turism; 

- Utilizare redusă  a  mijloacelor  

informatice și a internetului pentru  

informare, marketing  si rezervare 

turistică; 

- Slaba percepție și implicare a 

mediului de afaceri local cu privire la 

perspectivele de dezvoltare a 

turismului; 

- Investiții financiare reduse pentru 

amenajarea unor atracții turistice; 

- Numărul redus de unități de 

alimentație turistică cu specific local 

(gastronomia specific 

moldovenească); 

- Nevalorificare insuficientă a zonelor 

de agrement ale stațiunii; 

- Practicarea unor activități de 

agrement este limitată de gradul de 

amenajare (activități sportive, 

camping, etc.); 

- Inexistența unor centre de 

divertisment și distracție pentru 

populația tânără; 

- Număr mic de parcări și grupuri 

sanitare în vecinătatea obiectivelor 

turistice; 
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Cineritele de Nutaşca – Ruseni, Rezervaţia 

de arini Dofteana, etc; 

- Oferta turistică vastă și diversificată a 

structurilor de cazare/ unităților cu locuri de 

înnoptare; 

- Existența multor unități de cazare ce oferă 

tratamente balneare; 

- Stațiunea dispune de o infrastructură la 

standarde ridicate pentru organizarea unor 

întâlniri de afaceri, simpozioane, reuniuni, 

sesiuni de informare și instruire; 

- Creșterea numărului de structuri de primire 

- reprezentă 22,23% din capacitatea de 

cazare turistică în funcțiune din județul 

Bacău; 

- Creșterea numărului total de turiști; 

- Concentrarea, în orașul Slănic-Moldova, a 

unei ponderi însemnate a turiștilor sosiți în 

județul Bacău; 

- Ponderea ridicată a proprietății private in 

domeniul turistic, mai ales în domeniul 

hotelier și al restaurantelor; 

- Existența unităților de cazare cu grad 

ridicat de confort (4 și 5 stele); 

- Capacitatea de cazare turistică în funcțiune 

în stațiune, în anul 2019, reprezentă 

22,23% din capacitatea de cazare turistică 

în funcțiune din județul Bacău; 

- Durata medie de ședere a turiștilor veniți în 

Slănic este cu mult mai mare decât media 

județeană; 

- Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a 

bazelor de tratament; 

- Existența în stațiune a 9 structuri de 

alimentație publică, independente de cele 

de cazare și înnoptare, cu o capacitate de 

1.460 de locuri; 

- Renovare imobil Vila Rândunica şi 

amenajare muzeu, centru de informare şi 

centru voluntariat; 

- Înființarea unui punct de informare turistică 

şi parcare; 

- Ospitalitatea personalului din domeniul 

turismului; 

- Inexistența unor rețele de utilități 

aferente zonelor de camping, popas, 

cu scopul sporirii confortului; 

- Sectorul turismului nu este suficient 

valorificat, deoarece prezintă un 

indice de ocupare extrem de scăzut – 

27,2% - în anul 2019; 

- Numărul redus al locurilor de cazare 

comparativ cu potențialul oferit de 

stațiune; 

- Indice de ocupare al capacităților de 

cazare extrem de scăzut – 27,2% - 

în anul 2019; 

- Trend descrescător al duratei medii 

de ședere în unitățile de primire 

turistică în per. 2010–2019: valori 

între 4,2 și 2,7 nopți per turist; 

- Numărul redus de turiști străini ce 

vizitează stațiunea Slănic-Moldova; 

- Persistența stării de degradare a 

elementelor de signalectică existente 

și neînlocuirea acestora cu altele noi; 

- Stațiunea Slănic-Moldova nu 

beneficiază de un sistem bine pus la 

punct de elemente de signalectică 

turistică; 

- Pregătirea profesională din turism nu 

corespunde nevoilor/cererii 

existente; 

- Nivelul scăzut de școlarizare al 

personalului calificat în domeniu; 

- Slaba conştientizare a importanței 

dezvoltării turismului zonei. 
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- Profesionalizarea serviciilor turistice; 

- Posibilitatea dezvoltării unorbranduri 

turistice locale bazate pe produse locale 

naturale; 

- Încheierea de parteneriate public-private 

pentru dezvoltarea stațiunii. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Interes crescut la nivel internațional pentru 

promovarea turismului durabil; 

- Câșigarea unui segment special de turiști 

prin implementarea Strategiilor de vizitare 

ale ariilor protejate; 

- Patrimoniul cultural-istoric al zonei este o 

valoare componentă a patrimoniului 

cultural românesc: se întâlnesc în regiune 

monumente istorice, cât și locașuri 

mănăstirești și construcții cu valoare 

etnografică deosebită;  

- Participarea la un număr mare de 

evenimente şi târguri internaționale din 

domeniul turistic în scopulpromovării 

turismului zonei; 

- Accesarea de fonduri în vederea reabilitării 

bazei de tratament balneologic din 

stațiune; 

- Dezvoltarea interesului pentru turismul 

ecologic și tematic, luând in calcul interesul 

major manifestat de Uniunea Europeană 

pentru protecția mediului; 

- Diversificarea tipurilor de structuri de 

alimentație turistică din punct de vedere al 

aspectului, ambianței, specificului 

gastronomic; 

- Îmbunătățirea clasificării şi a standardelor 

calitative din majoritatea structurilor de 

alimentație cu destinație turistică; 

- Crearea și amenajarea unor noi spații de 

agrement care să ofere noi oportunități 

turiştilor sosiți în această zonă; 

- Dezvoltarea unor noi tipuri de transporturi 

speciale pentru turişti (transport public, 

trenuleț de agrement, biciclete speciale, 

etc.) în diverse areale de interes turistic, 

prin investiții financiare în acest domeniu; 

- Concurența zonelor turistice cu 

oferte turistice similare în alte regiuni 

sau țări învecinate, cu strategii de 

promovare mai bine definite: Târgu 

Ocna, Moinești, etc.; 

- Ofertă de turism nediversificată a 

stațiunii; 

- Nevalorificarea potențialului turistic 

local cu repercursiuni negative 

asupra activității economice; 

- Preluarea unor modele gresite de 

dezvoltare a locațiilor cu destinații de 

vacanță; 

- Nerealizarea unor proiecte de turism 

din cauza dificultăților legate de 

proprietatea terenurilor din zonele cu 

potențial turistic; 

- Scăderea interesului turiştilor pentru 

areale turistice datorită lipsei 

accesului prin intermediul unor tipuri 

de transporturi speciale (aeriene, 

feroviare); 

- Rata mică de absorbție a fondurilor 

europene sau din alte surse; 

- Migrarea investițiilor către alte 

destinații de afaceri mai atractive; 

- Scăderea  numărului  de  turiști  

datorită  promovării  deficitare  a  

infrastructurii  turistice  și  a 

atracțiilor din stațiunea Slănic-

Moldova; 

- Neincluderea infrastructurii turistice 

între investițiile eligibile în 

programele de finanțare din perioada 

2014-2020, posibil a fi perpetuată și 

în 2021-2027; 
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- Existența  la  nivelul  județului Bacău și a 

stațiunii turistice Slănic-Moldova  a 

resurselor naturale specifice, a  

fenomenelor,  monumentelor  ale  naturii  

și a  altor obiective unice in țară; 

- Modernizarea unor porțiuni de drumuri care 

facilitează accesul către atracții turistice 

importante; 

- Crearea și amenajarea unui nou sistem de 

signalectică turistică de informare și 

ghidare a turiștilor, conform normelor 

internaționale, utilizând informații 

complete, în mai multe limbi de circulație 

internațională; 

- Dezvoltarea unor structuri turisticede 

agrement de interior, care să ofere 

posibilități de petrecere a timpului liber 

indiferent de sezonul turistic, ducând, 

astfel, la reducerea turismului sezonier, 

înlocuindu-l cu cel pe toată perioada anului; 

- Crearea unui număr tot mai mare de  

structuri de cazare cu servicii și dotări 

moderne, ce duce, implicit, la creşterea 

categoriilor de confort ale acestora, dar și 

la creșterea perioadei de ședere; 

- Dezvoltarea pe termen lung a turismului de 

afaceri și a turismului de conferință, 

capabile să elimine caracterul sezonier al 

turismului; 

- Crearea unor trasee turistice religioase, 

care să includă şi obiectivele turistice 

religioase din regiune; 

- Promovarea meşteşugurilor şi tradițiilor 

populare din regiune prin intermediul unor 

târguri ale meşterilor populari şi al 

sărbătorilor tradiționale, bazate pe 

promovarea produselor tradiționale și 

naturale; 

- Existența altor fonduri cu finanțare 

nerambursabilă, cu destinație specifică; 

- Posibilitatea parteneriatelor, mai ales cu 

parteneri privați străini, în domeniul 

turismului; 

- Modificări în organizarea și 

funcționarea autorității centrale 

tutelare (treceri din subordinea 

Ministerului Educației și Cercetării la 

Ministerul Tineretului și Sportului și 

invers); 

- Declasificarea unităților turisti ce prin 

lipsa intervențiilor din cauza lipsei 

investițiilor; 

- Inițiativa privată în domeniul 

turismului pentru copii; 

- Trendul național descendent al 

natalității și implicit reducerea 

numărului de potențiali beneficiari ai 

infrastructurii turistice (copii de 

vârstă școlară); 

- Reducerea numărului de practicanți 

ai sportului la nivel național poate 

afecta infrastructura turistică prin 

diminuarea numărului de 

cantonamente și tabere cu profil 

sportiv; 

- Modificări legislative în legătură cu 

structura anului școlar care face 

dificilă planificarea gradului de 

ocupare a infrastructurii turistice; 

- Un număr total de turiști tineri relativ 

mic în raport cu alte țări europene. 
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- Posibilitatea implementării unei strategii 

durabile în ceea ce privește turismul; 

- Dezvoltarea unei strategii puternice pentru 

promovarea tradițională și digitală a 

turismului (implementarea unui sistem de 

promovare turistică de tip mass-media); 

- O oportunitate de valorificare durabilă o 

reprezintă ecoturismul, care promovează 

conservarea și protejarea capitalului 

natural, asigurând totodată beneficii 

culturale și financiare comunităților locale; 

- Acces la surse de finanțare prin Programul 

Operațional Regional pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord-Est 2021-2027; 

- Pregătirea superioară a unor profesionişti în 

domeniul turismului. 

 

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Puternică determinare și motivație a 

administrației locale pentru dezvoltarea 

orașului; 

- Aparat tehnic de specialitate bine 

dimensionat și structurat; 

- Experiență în accesarea de fonduri 

nerambursabile. Proiecte finalizate: ”Sistem 

de management al calitatii in conformitate 

cu SR EN ISO 9001:2008 ai SR EN 

ISO14001:2005 -Primaria Slanic-Moldova”; 

”Slănic-Moldova-succesul unei dezvoltări 

durabile prin planificare strategică 2010-

2020”;”Modernizarea activității de lucru cu 

publicul și introducerea unui program 

informatic pentru buna gestionare a 

documentelor în cadrul Primăriei orașului 

Slănic-Moldova”; ”Reabilitare torenți zona 

Slănic-Moldova, județul Bacău”; 

- Servicii profesionalizate acordate 

cetățenilor; 

- Existența Registraturii și a 

Compartiementului de Relații cu Plublicul în 

cadrul Primăriei; 

- Comunicare interinstituțională 

greoaie; 

- Gradul limitat de inter-

operaționalizarea a soluțiilor 

software existente la momentul 

actual; 

- Absența unui sistem integrat 

accesabil de către toate instituțiile 

locale; 

- Absența unor protocoale de 

accesare și a unor regulamente de 

utilizare a TIC; 

- Fonduri insuficiente pentru 

implementarea de proiecte 

necesare la nivel local; 

- Colaborarea insuficientă dintre 

administrațiile publice locale, 

județene, naționale; 

- Orientările politice dau naștere la 

conflicte de interese în procesul 

decizional la toate nivelurile – local, 

județean, național. 
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- Infrastructură și dotare IT corespunzătoare; 

- Personal cu competențe în utilizarea tehnicii 

de calcul; 

- Sistem de management al resurselor umane 

adecvat, incluzând programe de 

perfecționare; 

- Pagina WEB proprie, care oferă un set de 

informații utile cetățenilor; 

- Existența website-ului www. 

https://primariaslanicmoldova.ro/    pentru 

transmiterea de sesizări, direct către 

Primarul Orașului Slănic-Moldova; 

- Existența unui sistem de plată on-line a 

taxelor și impozitelor – GHIȘEUL.RO; 

- Formulare ce pot fi descărcate on line; 

- Menținerea unei atitudini transparente și 

manifestarea deschiderii instituționale către 

cetățeni; 

- Experiență în proiecte și parteneriate; 

- Implicarea administrației locale în 

problematica dezvoltării durabile a orașului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Disponibilitatea fondurilor nerambursabile 

prin intermediul Programelor Operaționale; 

- Dezvoltarea relației de parteneriat cu 

organizațiile patronale, mediul universitar și 

societatea civilă;  

- Oportunități de parteneriate cu unități 

administrativ teritoriale similare din Uniunea 

Europeană; 

- Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă; 

- Aprobarea spre finanțare a unor proiecte de 

dezvoltare a capacității administrative cu 

fonduri nerambursabile, corespunzătoare 

perioade de programare 2014-2020; 

- Desfășurarea unor programe de specializare 

a resurselor umane din administrația 

publică; 

- Dezvoltarea activității de consultare a 

populației cu privire la problemele orașului. 

-  

- Migrația specialiștilor din 

administrația publică spre sectorul 

privat; 

- Potențiala rezistență a cetățenilor și 

actorilor locali la schimbările 

propuse; 

- Lipsa de implicare a factorilor 

decizionali în implementarea 

măsurilor preconizate pentru 

domeniul TIC; 

- Măsuri administrative şi financiare 

guvernamentale care limitează 

activitatea administrației publice 

locale. 

 

 

  

http://www.buzaucityreport.ro/
http://www.buzaucityreport.ro/
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4. STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE 

 

4.1. Obiective strategice europene, naționale și regionale  

 

 Criterii și cerințe de planificare 

 

La elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-

2027 s-au avut în vedere următoarele criterii: 

❖ Respectarea contextului de dezvoltare durabilă definit prin Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă, precum şi prin alte documente strategice la nivel 

european, naţional şi regional; 

❖ Înscrierea viziunii şi misiunii Strategiei de dezvoltare durabilă a Orașului 

Slănic-Moldova 2021-2027  în aria de referinţă a obiectivelor de creştere 

inteligentă, durabilă şi inclusivă ale Uniunii Europene; 

❖ Formularea obiectivelor strategice în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare 

durabilă ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă; 

❖ Raportarea la experienţa pozitivă a unor localităţi similare sau de rang 

superior din Uniunea Europeană, prin care să se faciliteze comparaţia şi 

stabilirea unor ţinte viabile, adaptate la condiţiile specifice Orașului; 

❖ Satisfacerea nevoilor specifice de dezvoltare ale Orașului Slănic-Moldova, 

actuale şi viitoare, plecând de la avantajele competitive care ar trebui 

promovate prin investiţiile viitoare; 

❖ Maximizarea atragerii de fonduri europene şi optimizarea rezultatelor socio-

economice ale investiţiilor planificate; 

❖ Reducerea decalajelor de dezvoltare existente între zona urbană şi cea rurală 

administrate la nivelul Orașului Slănic-Moldova; 

❖ Satisfacerea integrală a cerinţelor stipulate prin Legea 351/2001 privind 

elementele şi nivelul de dotare pentru localităţile urbane de rangul II, cu 

accent asupra setului de cerinţe deficitare la nivelul Orașului Slănic-Moldova; 

❖ Definirea elementelor de fundamentare pe baza informaţiilor cuprinse în 

analiza socio-economică şi analizele SWOT; 

❖ Eliminarea/diminuarea aspectelor din categoria „Puncte slabe” evidenţiate 

prin analizele SWOT elaborate pe domenii specifice de referinţă; 

❖ Asigurarea de măsuri preventive, avându-se în vedere aspectele evidențiate 

prin analizele SWOT în categoria „Amenințări”; 

❖ Utilizarea aspectelor pozitive din categoria „Puncte tari”, astfel încât să se 

asigure o aplicare cât mai eficientă a „Oportunităților” evidențiate prin 

analizele SWOT pe domenii specifice de referință; 

❖ Luarea în considerare a lecţiilor învăţate din perioada de programare 

anterioară. 
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În ceea ce privește obiectivele strategice de dezvoltare, acestea au fost 

stabilite printr-o largă consultare a tuturor părţilor interesate, plecând de la nevoile 

majore de dezvoltare ale Orașului Slănic-Moldova, aferente următoarelor domenii: 

infrastructură, competitivitate, resurse umane (inclusiv ocupare şi incluziune 

socială), mobilitate urbană, capacitate administrativă şi dezvoltare teritorială. 

În definirea obiectivelor, strategia s-a bazat pe următoarele valori: 

 democraţia constituțională şi statul de drept, respectiv cultura politică 

și administrativă participativă, pluralismul, separaţia şi echilibrul 

puterilor în stat; 

 coeziunea civică, afirmarea identității naționale și apartenența la spațiul 

comunitar al Uniunii Europene; 

 garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetățenilor; 

 demnitatea,înţeleasă ca atribut esenţial al persoanei;  

 multidimensionalitatea participării la procesul de construire a unei 

ordini bazate pe respectarea dreptului internaţional, valorilor 

democratice şi principiilor dezvoltării durabile; 

 sinergii în colaborarea cu organismele interguvernamentale, precum şi 

cu iniţiativele şi mecanismele de colaborare pe plan regional. 

Obiectivele specifice au fost definite ca o interfaţă de conexare a obiectivelor 

şi politicilor strategice cu oportunităţile oferite de tipurile de investiţii care vor fi 

finanţate prin viitoarele programe operaţionale, plecând de la obiectivele de 

dezvoltare durabilă, domeniile prioritare de investiţii şi acţiunile cheie prevăzute de 

proiectele de regulamente privind fondurile europene. 

Ca urmare a modului de abordare a investiţiilor pentru perioada 2021-2027, 

stabilit prin reglementările structurilor de coordonare ale procesului de planificare, 

atât la nivel europen, cât şi la nivel naţional şi regional, investiţiile propuse spre 

finanţare răspund următoarelor cerinţe: 

✓ contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 

2030 pentru dezvoltare durabilă; 

✓ sunt programate într-un mod integrat şi complementar, cu luarea în 

considerare ex-ante a aspectelor conexe de funcţionare eficientă a 

facilităţilor rezultate ca urmare a implementării investiţiilor noi; 

✓ generează creştere economică şi de locuri de muncă; 

✓ răspund priorităţilor de dezvoltare teritorială; 

✓ fructifică potenţialul economic, social şi geografic al Orașului. 
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De asemenea, obiectivele strategice definite prezintă caracteristicile SMART, 

fiind: 

❖ Specifice: sunt furnizate informații asupra necesității, precum și a scopului 

pentru care a fost inclus fiecare obiectiv strategic; 

❖ Măsurabile: sunt prezentate aspectele cantitative și calitative, care vor 

permite ulterior monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare 

durabilă; 

❖ Accesibile: sunt prezentate valorile proiectelor și sursele posibile de 

finanțare; 

❖ Relevante: contribuie la realizarea viziunii și misiunii Strategiei de dezvoltare 

durabilă; 

❖ Încadrate în Timp: pentru fiecare proiect inclus în acțiunile ce conduc la 

atingerea obiectivelor strategice este specificată perioada propusă pentru 

implementare. 

 

 

 Obiective globale la nivel european 

 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 

Astfel, Politica de coeziune (PC) 2021-2027 continuă investițiile în toate 

regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate).  

Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe 

cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de 

educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare 

de sprijin special de la UE.  

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR 

dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de 

consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa 

urbană europeană. Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe 

obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR 

și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

În stabilirea obiectivelor strategice pentru perioada 2021-2027 s-a 

avut în vedere corelarea acestora cu obiectivele de politică (OP) ale Uniunii 

Europene: 
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 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse 

regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de 

sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil 

al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă 

documentul politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea 

Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, respectiv a celor 17 obiective de 

dezvoltare durabilă (obiective globale). Prin intermediul Obiectivelor Globale, 

se stabileşte o agendă de acţiune ambiţioasă pentru următorii 15 ani în vederea 

eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităţilor şi a injustiţiei şi protejării 

planetei până în 2030 1. 

ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 

cuprinse în textul Declaraţiei Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU. 

Majoritatea statelor lumii, printre care şi România, se reuneau în jurul unui 

angajament de a reduce sărăcia globală şi a salva milioane de vieţi. Obiectivele de 

Dezvoltare ale Mileniului au reprezentat pentru România un instrument 

complementar de mobilizare, la nivel intern, în domeniul dezvoltării economice şi 

sociale.  

Agenda 2030 depășește cu mult Obiectivele de Dezvoltare ale 

Mileniului, menținând teme precum eradicarea sărăciei, educația și sănătatea și 

abordând noi teme precum societățile pașnice și inclusive. Toate țările trebuie să 

se asigure că politici adecvate sunt pregătite pentru implementarea Agendei. Țările 

trebuie să promoveze instituții eficiente și inclusive și să creeze politici bazate pe 

statul de drept, drepturile omului, egalitatea de gen și creşterea implicării femeilor. 

 

 

 

 

 

 
1 Sursa: Ministerul Afacerilor Externe – Teme globale - https://www.mae.ro/node/35919 
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 Obiective strategice la nivel național  

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 

A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 

2015.  

România are nevoie de o schimbare a paradigmei prezente de dezvoltare 

pentru a face față provocărilor secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul 

de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. 

Dezvoltarea Durabilă este soluția.  

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 

echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care 

depinde și prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest 

echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și 

condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de 

societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se 

regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile 

este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar 

și pentru generațiile viitoare. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 se 

adresează acestor provocări, propunând tranziția spre o dezvoltare durabilă bazată 

pe principiile și în spiritul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ca membră a 

unei Uniuni Europene prospere și revigorate. 

Strategia precedentă a sprijinit revenirea din criza economică și financiară 

resimțită după anul 2008. În prezent este nevoie de o nouă abordare în pragul 

anilor 2020 care să țină cont de realitățile economice, sociale și de mediu de la nivel 

mondial, european și național, cu un orizont de timp care să privească peste 

generații, care să satisfacă nevoile generației actuale fără a compromite șansele 

viitoarelor generații de a-și satisface propriile nevoi. 

Dacă în ultimii zece ani țintele României erau stabilite în raport cu evoluția 

economiei mondiale și în concordanță cu politicile UE, acum atât România, cât și 

UE trebuie să-și reproiecteze prioritățile pe termen mediu și lung pentru atingerea 

obiectivelor de dcezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă. 

Totodată, România susține pe deplin ideea că Agenda 2030 trebuie să fie 

implementată de către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor cetățenilor. 

Nevoile, interesele și grijile acestora trebuie să fie soluționate prin definirea unor 

strategii de dezvoltare locală și națională. 
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Ca membru al Uniunii Europene, România contribuie la îndeplinirea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă nu numai din perspectivă naţională, dar şi 

la nivel internaţional, prin sprijinul pe care îl acordă ţărilor mai puţin dezvoltate, 

prin intermediul asistenţei oficiale pentru dezvoltare. Experienţa acumulată de 

România în procesul de tranziţie este de natură a susţine eforturilor ţărilor 

interesate de a beneficia de un astfel de sprijin. 

Obiectivul strategic global al României pentru perioada 2021-2027, 

având la bază angajamentele internaţionale în materie de cooperare pentru 

dezvoltare, este de a contribui la eradicarea sărăciei extreme prin promovarea 

securităţii şi prosperităţii, prin intermediul unor parteneriate eficiente cu alte țări, 

în vederea susţinerii propriilor lor obiective de dezvoltare. Statele partenere ale 

României, beneficiare de asistență oficială pentru dezvoltare, sunt cele cuprinse în 

categoriile: state cel mai puțin dezvoltate, state cu venituri mici şi state cu venituri 

medii, așa cum sunt prezentate în lista statelor beneficiare de asistență oficială 

pentru dezvoltare a OCDE/DAC. 

De asemenea, România este angajată să implementeze Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă la nivel naţional şi a revizuit Strategia Națională de 

Dezvoltare Durabilă (SNDDR), pentru a integra cele 17 obiective de dezvoltare 

durabilă. Excluziunea socială este identificată ca o provocare majoră la adresa 

implementării Obiectivelor. În Strategia românească revizuită se pune accentul pe 

susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în politicile 

de dezvoltare. Eradicarea sărăciei reclamă oportunități decente de angajare, iar 

prevenirea și evitarea excluziunii sociale necesită politici de coeziune socială. 

În cadrul SNDDR sunt prezentate țintele naționale pentru fiecare dintre 

obiectivele de dezvoltare durabilă specificate în Agenda 2030, sub forma Orizont 

2020, pentru măsurile preconizate și ținte 2030, pentru eșalonarea rațională a 

eforturilor destinate atingerii acestui scop. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 

 

 Priorități naționale de investiții pentru 

finanțarea din Fondurile Europene post-2020 

SDD a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 asigură cadrul strategic şi 

reprezintă instrumentul prin care localitatea, plecând de la analiza socio-economică 

şi având drept cadru direcţiile strategice, obiectivele specifice şi acţiunile cheie 

prevăzute de regulamente privind fondurile europene, îşi promovează priorităţile şi 

interesele în domeniul turistic, economic, social şi de mediu, încadrându-se în 
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acelaşi timp în cele mai importante documente programatice de la nivel judeţean, 

regional şi naţional. 

Obiectivele globale sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru 

fiecare fond în parte. Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din 

Fondurile Europene post-2020 au fost enunțate pe baza Obiectivelor Politice 

(OP) stabilite prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, prin detalierea de 

obiective specifice (OS) pentru fiecare dintre acestea, după cum urmează: 

OP1 – O Europă mai inteligentă  

▪ Cercetare și inovare  

 OS1. Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

▪ Digitalizare  

 OS2. Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor  

▪ Competitivitate  

 OS3. Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

▪ Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat  

 OS4. Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat. 

 

OP2 – O Europă mai verde  

▪ Energie  

 OS1. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

 OS2. Promovarea energiei din surse regenerabile  

 OS3. Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în 

afara TEN-E  

▪ Schimbări climatice, riscuri, apă  

 OS4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor 

și a rezilienței în urma dezastrelor  

 OS5. Promovarea gestionării sustenabile a apei  

▪ Economia circulară  

 OS6. Promovarea tranziției către o economie circulară  

▪ Biodiversitate  

 OS7. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării – Biodiversitate  

▪ Aer  

 OS8. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării - Aer  



  

 

 

383 

▪ Situri contaminate  

 OS9. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării – Situri contaminate  

▪ Mobilitate urbană  

 OS10. Mobilitate națională, regionala și locală sustenabilă, rezilientă în 

fața schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. 

 

OP3 – O Europă mai conectată  

▪ Conectivitate  

 OS1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală  

 OS2. Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere  

▪ Broadband  

 OS3. Îmbunătățirea conectivității digitale. 

 

OP4 – O Europă mai socială  

▪ Ocupare  

 OS1. Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele 

aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, 

prin promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale  

 OS2. Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua 

și anticipa necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și 

în timp real urmărind asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și 

a mobilității forței de muncă  

 OS3. Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a 

asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea privată  

 OS4. Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, 

precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă riscurile 

la adresa sănătății. 

▪ Educație  

 OS5. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de 

educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de 

competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale  
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 OS6. Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea 

copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar  

 OS7. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor 

oportunități flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru 

toți luând în considerare competențele digitale. 

▪ Incluziune socială  

 OS8. Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe 

și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii  

 OS9. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 

durabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, 

inclusiv promovarea accesului la protecția socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 

și a serviciilor de îngrijire de lungă durată – Incluziune socială. 

▪ Sănătate  

 OS10. Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 

durabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, 

inclusiv promovarea accesului la protecția socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală 

și a serviciilor de îngrijire de lungă durată – Sănătate.  

▪ Incluziune socială  

 OS11. Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a 

copiilor  

 OS12. Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 

asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv 

prin măsuri de acompaniere. 

 

OP5 – O Europă mai aproape de cetățenii săi  

▪ Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană  

 OS1. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane  

▪ Dezvoltare teritorială integrată  

 OS2. Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în 

zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității. 
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Pe lângă obiectivele politice prezentate mai sus, mai sunt prevăzute acțiuni 

pentru asistență tehnică, și anume:  

▪ Asistență tehnică  

 OS1. Informare și comunicare  

 OS2. Pregătire, implementare, monitorizare și control  

 OS3. Evaluare și studii, colectare de date  

 OS4. Consolidarea capacităților autorităților statelor membre, ale 

beneficiarilor și ale partenerilor relevanți. 

 

 

 Obiective strategice la nivel regional 
 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a elaborat o nouă 

versiune a Programului Operațional Regional Regiunea Nord-Est 2021-

2027, document care se elaborează în strânsă colaborare cu partenerii locali, 

având drept premise necesitățile reale ale regiuni. 

Obiectivul general al POR NE 2021-2027 este reprezentat de ”derularea în 

regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de creștere economică durabil, 

favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea standardului de viață și 

reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.” 

Tipurile de acțiuni propuse vor conduce la reducerea disparităților și la 

transformarea Regiunii Sud-Est într-o regiune mai atractivă, într-un spațiu 

economic stabil și diversificat în care cercetarea și inovarea au un rol activ. 

 

POR NE 2021-2027 s-a construit pe o abordare de tip bottom up, dar și top-

down, în largi parteneriate, pentru asigurarea corelării cu Planul pentru 



  

 

 

386 

Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027, precum și cu strategiile naționale 

sectoriale și documentele europene relevante.  

Astfel, au fost desfășurate consultări cu autorități urbane, autorități publice 

locale, parteneri ai mediul preuniversitar și universitar, parteneri economici și 

sociali și organisme relevante care reprezintă societatea civilă, inclusiv parteneri în 

domeniul protecției mediului, organizații neguvernamentale și organisme 

însărcinate cu promovarea integrării sociale, egalității de gen și nediscriminării care, 

în conformitate cu abordarea bazată pe guvernanța pe mai multe niveluri se implică 

pe durata programării și, ulterior în implementare, inclusiv prin participarea la 

comitetul de monitorizare. 

POR NE 2021-2027 are la bază următoarele obiective strategice 

regionale, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul 

stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii, precum și a principalelor 

direcții de acțiune strategică menționate în documentele strategice naționale și 

europene relevante: 

 

❖ OSR 1: Îmbunătățirea competitivității regionale prin creșterea 

productivității in domenii cu valoare adaugată, prin stimularea capacităților 

de inovare și cercetare și promovarea utilizării tehnologiilor avansate și a 

serviciilor tehnologiei informației și comunicațiilor; 

❖ OSR 2: Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor prin 

sprijinirea și promovarea eficienței energetice, prin reducerea emisiilor de 

carbon și dezvoltarea infrastructurii verzi in mediul urban; 

❖ OSR 3: Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin dezvoltarea 

unei infrastructuri de transport rutier moderne și durabile; 

❖ OSR 4: Creșterea accesului și participării la un învățământ de calitate, 

corelat cu cerințele pieții muncii prin dezvoltarea unei infrastructuri 

educaționale moderne; 

❖ OSR 5: Sprijinirea dezvoltării locale prin valorificarea și promovarea 

potențialului local existent; 

❖ OSR 6: Dezvoltarea capacității administrative pentru managementul și 

controlul POR la nivel regional. 

În corelare cu obiectivele strategice regionale, au fost propuse 

urmatoarele priorități: 

 Prioritatea 1: NE - o regiune mai competitivă, mai inovativă; 

 Prioritatea 2: NE - o regiune mai digitalizată; 

 Prioritatea 3: NE - o regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul; 

 Prioritatea 4: NE - o regiune mai accesibilă; 

 Prioritatea 5: NE- o regiune educată; 
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 Prioritatea 6: NE- o regiune mai atractivă; 

 Prioritatea 7: Asistența tehnică.1 

În stabilirea obiectivelor strategice și domeniilor de intervenție care definesc 

SDD a Orașului Slănic-Moldova pentru perioada 2021-2027 au fost avute în vedere 

obiectivele politice și tematice stabilite la nivel european, național și regional, astfel 

încât să se asigure o flexibilitate mărită pe întreaga perioadă de derulare a ciclului 

de programare/implementare a proiectelor de investiţii definite la nivelul orașului.  

De asemenea, se măreşte astfel substanţial capacitatea de reacţie la 

modificările / completările efectuate de structurile responsabile la nivel european şi 

regional, ceea ce conferă Strategiei caracteristicile de dinamism şi reacţie oportună, 

cu utilizarea eficientă a resursei timp la dispoziţie pentru promovarea proiectelor 

adecvate la noile condiţii rezultate şi maximizarea şanselor de eligibilitate a 

acestora. 

Definirea coerentă a planului de dezvoltare economică se întemeiază pe 

identificarea și analiza aprofundată a caracteristicilor teritoriale, inclusiv a nevoilor 

și potențialului de dezvoltare specifice unei regiuni, ținând totodată seama de 

oportunitățile și amenințările generate de factorii exogeni.  

Pornind de la analiza nevoilor regionale, corelate cu potențialul și premisele de 

dezvoltare, și luând în considerare direcțiile de orientare strategică europeană, se 

poate concluziona că viziunea de dezvoltare a Regiunii Nord-Est trebuie să 

asigure crearea unui ”spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde iți vei dori să 

locuiești, să lucrezi și să investești!”. Un astfel de mediu este construit pe piloni 

care generează predictibilitate și stabilitate în ceea ce privește sistemul legislativ și 

fiscal, creează valoare adăugată în sectoarele economice inovative și inteligente și 

asigură competitivitate pe piețele naționale și externe.  

Direcțiile de dezvoltare regională prezintă o însemnătate deosebită în contextul 

socio-economic actual și orientează viziunea pe termen lung asupra dezvoltării 

economice sustenabile a Regiunii Nord-Est și implicit a Orașului Slănic-Moldova. 

Pornind de la elementele menționate anterior, a fost construit un set coerent de 

măsuri/recomandări ce vizează dezvoltarea economică a Regiunii Nord-Est, ținând 

cont de posibilitățile oferite de cadrul politico-administrativ actual. 

  

 
1Sursa: ADR Nord-Est - https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/planificare-si-programare-
regionala/programare-2021-2027/ 
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4.2.  Arhitectura Programelor Operaționale 2021-2027 

Conform Memorandum-ului pe tema Programele operaționale/naționale şi 

arhitectura instituțională de gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de 

Coeziune 2021-2027, Comisia Europeană a emis reglementări comune pentru șapte 

fonduri cu gestiune partajată pentru a reduce fragmentarea utilizării resurselor 

financiare puse la dispoziția statelor membre din bugetul Uniunii Europene.  

 

PREMISE: 

❖ menținerea sistemul de management și control al fondurilor 

europene aferente politicii de coeziune din perioada de programare 2014-

2020 

❖ îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul 

beneficiarilor politicii de coeziune. 

❖ descentralizarea implementării şi creșterea leadership-ului din partea 

tuturor actorilor implicați. 

 

PRINCIPII: 

❖ O mai bună coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în 

calcul noile provocări  

❖ O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea tuturor 

autorităţilor de management în cadrul MFE care va asigura coordonarea 

orizontală a structurilor de management  

❖ O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția 

contabilă  prin integrarea celei din urma în cadrul AM 

❖ Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei 

❖ O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin 

descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor 

❖ O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor multifond   

 

Orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) care conține un set unic de 

norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv:  
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I. Fondul european de dezvoltare regională,  

II. Fondul de coeziune,  

III. Fondul social european+,  

IV. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM),  

V. Fondul pentru azil și migrație (FAMI),  

VI. Fondul pentru securitate internă (ISF)  

VII. Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF).  

 
 

Comparativ cu perioada de programare 2014-2020, Regulamentul privind 

prevederile comune (CPR) nu mai acoperă  Fondul european pentru agricultură și 

dezvoltare rurală (FEADR). 

În acest conmtext, propunerea de regulament comun vizează îmbunătățirea 

coordonării și armonizării implementării fondurilor care furnizează contribuții în 

temeiul politicii de coeziune, respectiv Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune, cu Fondul pentru 

sectorul maritim și al pescuitului și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (FEPAM). 

Totodată, s-a avut în vedere asigurarea unui răspuns comun adecvat şi 

complementar la provocările generate de crizele în materie de migrație și 
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securitate, respectiv guvernarea comună cu fondurile aferente domeniului afaceri 

interne, respectiv Fondul pentru azil și migrație, Fondul pentru securitate internă și 

Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize. 

În concluzie, fondurile europene vor reprezenta în continuare unul 

dintre cele mai importante instrumente ce vor fi utilizate pentru reducerea 

disparităţilor regionale, precum şi promovarea creşterii economice la nivel 

regional şi local, consolidarea competitivităţi şi creşterea ocupării forţei de 

muncă, obiective de referinţă la nivelul Uniunii Europene. Îndeplinirea acestor 

obiective este posibilă prin asigurarea unui mediu favorabil investiţiilor, înfiinţarea 

de noi companii sau dezvoltarea celor existente contribuind semnificativ la crearea 

de noi locuri de muncă şi generarea de valoare adăugată. 

Sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai eficient în 

perioada 2021 – 2027, comparativ cu celelalte două exerciții financiare, datorită 

simplificării structurii instituţionale.  

Totodată, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate 

de management numai la nivelul a trei organisme, astfel:  

Ministerul Fondurilor Europene să îndeplinească funcția de Autoritate de 

Management pentru următoarele programe operaționale / naționale 2021-2027:  

✓ Programul Operațional Dezvoltare Durabilă  

✓ Programul Operațional Creştere Inteligentă şi Digitalizare  

✓ Programul Naţional de Sănătate  

✓ Program Operațional Capital Uman  

✓ Programul Operațional Incluziune sociala si Dezvoltare Teritorială Integrată  

✓ Programul Operațional Asistenţă Tehnică  

✓ Programele de cooperare teritorială. 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor să 

îndeplinească funcția de Autoritate de Management pentru:  

✓ Programul Operațional Transport.  

Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), actuale Organisme Intermediare 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, să îndeplinească funcția de 

Autoritate de Management pentru:  

✓ Programele Operaționale Regionale 2021-2027. 

 

Pentru exerciţiul financiar 2021 – 2027, România a reuşit să obţină 

79,9 miliarde euro din 1.824,3 miliarde de euro alocate pentru 27 de state ale 

Uniunii Europene (ca urmare a ieșirii Marii Britanii din UE), în timp ce suma alocată 
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în perioada anterioară a fost de 464 miliarde euro pentru 28 de state (31 miliarde 

euro pentru România).  

Conform pachetului legislativ 2021-2027 propus de Comisia Europeană, 

alocările dedicate României din fondurile aferente Politicii de Coeziune 

însumează aprox. 31 miliarde euro (prețuri curente) și sunt distribuite pe 

fonduri astfel: 

✓ Fondul European de Dezvoltare Regională - 17,715 miliarde euro, 

inclusiv 392 milioane euro pentru Cooperare Teritorială Europeană; 

✓ Fondul Social European Plus - 8,385 miliarde euro; 

✓ Fondul de Coeziune - 4,499 miliarde euro, inclusiv alocarea de transferat 

către Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility 

- CEF) - 1,091 miliarde euro, din care doar 70% la dispoziția Statului Membru; 

✓ Fondul pentru o Tranziție Justă – 1,766 miliarde euro. 

 

Concentrarea tematică la nivel național, conform pachetului legislativ, 

presupune ca: 

25% din total alocare FEDR este pentru Obiectivul de Politică 1 (O Europă 

mai inteligentă) 

30% din total alocare FEDR este pentru Obiectivul de Politică 2 (O Europă 

mai ecologică)  

30% din total alocare FEDR este pentru intervenții care vor contribui la 

îndeplinirea obiectivelor climatice 

37% din total alocare FC este pentru intervenții care vor contribui la 

îndeplinirea obiectivelor climatice 

6% din total alocare FEDR este pentru intervenții care vor contribui la 

dezvoltarea urbană durabilă 

25% din total alocare FSE+ este pentru obiectivele specifice privind 

incluziunea socială 

2% din total alocare FSE+ este pentru obiectivele specifice privind 

ajutorarea celor mai defavorizate persoane 

10% din total alocare FSE+ este pentru sprijinirea ocupării tinerilor care 

nu au un loc de muncă sau nu sunt integrați într-un program de educație 

sau formare (NEETs) 

 

Conform propunerii pachetului legislativ care va guverna politica de coeziune 

în perioada de programare financiară 2021-2027, statele membre au la dispoziție 

o serie de prevederi care permit sau impun transferi între fonduri, astfel:  



  

 

 

392 

 statele membre pot solicita transferul de până la 20% din alocările 

financiare ale unui program, de la oricare fond către oricare alt fond aflat 

în gestiune partajată sau către orice instrument cu gestiune directă sau 

indirectă. Acest lucru a fost propus pentru a facilita, pe parcursul 

implementării programelor, atingerea obiectivelor stabilite pentru 

fonduri; 

 transferuri obligatorii către Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) din 

alocările naționale FEDR și FSE+, de minim 1,5 și maxim 3 ori mai mari 

decât suma alocată la nivel național pentru FTJ. 

 

PROGRAMELE OPERAȚIONALE aferente implementării Politicii de Coeziune 

la nivel național pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, propuse de 

Ministerul Fondurilor Europene sunt: 

I. Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ) - 1,76 miliarde 

euro 

II. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) - 4,615 

miliarde euro 

III. Programul Operațional Transport (POT) - 8,3 miliarde euro 

IV. Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizar și 

Instrumente Financiare (POCIDIF) - 2,143 miliarde euro 

V. Programul Operațional de Sănătate (POS) - 4,73 miliarde euro 

VI. Programul Educație și Ocupare (POEO) - 7,722 miliarde euro 

VII. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

- 2,594 miliarde euro 

VIII. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de 

regiune (8 POR) 

IX. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) - 597 milioane 

euro. 
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I. PROGRAMUL OPERAŢIONAL TRANZIȚIE JUSTĂ (POTJ) 

Viziunea strategică a POTJ se bazează pe obiective care vizează sprijinirea 

diversificării economice a celor mai afectate teritorii, împreună cu masuri de 

recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă, sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară 

pentru o tranziție spre o economie neutră concomitent cu menținerea sau creșterea 

numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. 

Prin acțiunile care vor fi selectate POTJ vrea să se asigure că trecerea către o 

economie neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil, respectându-

se principiul că ”nimeni nu este lăsat în urmă”. 

POTJ 2021-2027 va avea o alocare financiară de 2,030 miliarde euro, din 

care: 

 766 milioane euro din Fondul de Tranziție Justă 

 1 miliard euro din Next Generation EU  

 265 milioane euro Bugetul de stat. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, a IMM-

urilor, a cercetării și inovării și a digitalizării 

Obiectivul general este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor 

mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii 

disparităților regionale. 

Operațiuni: 

▪ Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de 

afaceri; 

Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță; 

▪ Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea 

competitivității întreprinderilor; 

▪ Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate și 

sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători; 

▪ Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care 

conduc la diversificare și reconversie economică; 

▪ Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe 

digitale avansate; 
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▪ Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina 

administrativă pentru mediul de afaceri. 

 

Axa Prioritară 2 - O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru 

energie curată cu emisii reduse 

Obiectivul general este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor 

mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii 

disparităților regionale. 

Operațiuni: 

▪ Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde; 

▪ Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea 

(operationale)-poate fi o solutie finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce 

aparțin fostelor mine sau uzine astfel realizandu-se proiecte integrate 

decontaminare/regenerare/reconversie; 

▪ Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea); 

▪ Investitii in ferme fotovoltaice/eoliene pentru promovarea utilizarii energiei 

din surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali(posibil cu 

componentă de producere hidrogen). 

 

Axa Prioritară 3 - O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 

circulare 

Obiectivul general este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor 

mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii 

disparităților regionale. 

Operațiuni : 

▪ Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate (posibil cu 

componentă de water management); 

▪ Investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor inclusiv prin 

măsuri de management al apei și crearea  de infrastructuri verzi în mediul 

urban; 

▪ Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea 

consolidării economiei circulare; 

▪ Acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, 

precum și acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora. 
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Axa Prioritară 4 - O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței 

de muncă 

Obiectivul general este reprezentat de necesitatea de sprijinire a teritoriilor celor 

mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii 

disparităților regionale. 

Operațiuni: 

▪ Perfecționare a lucrătorilor; 

▪ Calificare și recalificare în sectoarele verzi ale economiei; 

▪ Pension Bridging; 

▪ Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 

II. PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ (PODD) 

Strategia PODD este în concordanță cu obiectivul Uniunii Europene de 

conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, cu Semestrul European, 

Recomandările Specifice de Țară relevante, Programul Național de Reformă, 

Rapoartele de Țară din 2019 și 2020 și Anexa D a Raportului din 2020.  

Totodată, PODD se bazează pe obiective care vizează asigurarea coeziunii 

sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de 

gaze cu efect de seră și prin asigurarea utilizării eficiente a resurselor naturale. 

PODD 2021-2027 va avea o alocare financiară de 4,62 miliarde euro, din 

care:  

 3,05 miliarde euro FEDR 

 837 milioane euro FC  

 692 milioane euro Bugetul de stat. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  

Obiectiv Specific FEDR/FC (i) - Promovarea eficienței energetice și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră; 

Obiectiv specific FEDR/FC (iii) - Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, 

rețele și stocare în afara TEN-E. 
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Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulară 

Obiectiv specific FEDR/FC (v) - Promovarea managementului durabil al apei; 

Obiectiv specific FEDR/FC  (vi) -  Promovarea tranziţiei către o economie 

circulară. 

 

Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate 

Obiectiv Specific FEDR/FC (vii) - Îmbunătățirea protecției naturii și a 

biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării. 

 

Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

Obiectiv specific FEDR/FC (iv) - Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor. 

 

III. PROGRAMUL OPERAȚIONAL TRANSPORT (POT) 

Viziunea pentru anul 2030 este de a extinde infrastructura de transport pe 

teritoriul României în vederea îmbunătățirii conectivității între regiunile țării dar și 

cu restul țărilor din Uniunea Europeană. 

POT 2021-2027 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale 

României identificate în Acordul de Parteneriat 2021-2027 şi în acord cu Raportul 

de țară și Recomandarile specifice de Țară, dar și Strategiei dezvoltată de România 

pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare în domeniul infrastructurii de 

transport, Planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru 

perioada 2020-2030. 

POT 2021-2027 va avea o alocare financiară de 8.3 miliarde euro, din care: 

 2,329 miliarde euro FEDR 

 2,570 milioane euro FC 

 3,427 milioane euro Bugetul de stat. 

 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 
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Axa Prioritară 1 - Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier 

Obiectiv Specific FEDR/FC - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată 

la schimbările climatice, sigură şi intermodală. 

 

Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, 

regionale și locale durabile, flexibile și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului 

la rețeaua TEN-T și mobilitatea transfrontalieră. 

 

Axa prioritară 3 - Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată 

la schimbările climatice, sigură şi intermodală. 

 

Axa prioritară 4 - Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată   

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile. 

 

Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile. 

 

Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 

rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport 

pe calea ferată 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Promovarea mobilității urbane multimodale 

durabile. 

 

Axa prioritară 7 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată 

la schimbările climatice, sigură şi intermodală. 
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Axă prioritară 8 - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată 

la schimbările climatice, sigură şi intermodală. 

 

Axă prioritară 9 - Creșterea gradului de siguranța si securitate pe rețeaua rutieră 

de transport 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Dezvoltarea unei reţele TEN-T sustenabile, adaptată 

la schimbările climatice, sigură şi intermodală. 

 

Axă prioritară 10 - Asistență Tehnică 

Obiectiv Specific FEDR/FC  - Îmbunătăţirea capacității instituționale a autorității 

de management a programului, să sprijine managementul programului operațional 

și măsurile de informare și publicitate ale acestuia. 

 

IV. PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, 

DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 

Viziunea strategică a POCIDIF o reprezintă crearea în România a unui 

ecosistem care potențează competitivitatea societății în contextul schimbărilor 

tehnologice, plecând de la nevoile de dezvoltare identificate prin Strategia Națională 

și cele 8 Strategii Regionale de Specializare Inteligentă și concentrarea eforturilor 

pentru atingerea potențialului tehnologiilor digitale pentru a crea noi oportunități 

de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri. 

POCIDIF 2021-2027 va avea o alocare financiară de 1,900 miliarde euro, 

din care: 

 1,615 miliarde euro FEDR 

 285 milioane euro Bugetul de stat. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

Axa Prioritară 1 - Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 

Obiectiv Specific FEDR (i) - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate. 

 

Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

Obiectiv Specific FEDR (i) - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate. 
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Axa Prioritara 3 - Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

Obiectiv Specific FEDR  (ii) - Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-

urilor. 

 

Axa Prioritară 4 - Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 

Obiectiv Specific FEDR   OP3 (i)  - Îmbunătățirea conectivității digitale. 

 

Axa Prioritară 5 - Instrumente financiare  

Obiectiv Specific FEDR (i) - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate și (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității 

IMM-urilor. 

 

Axa Prioritară 6 - Creșterea capacității administrative  

Obiectiv Specific FEDR (iv) - Dezvoltarea competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. 

 

V. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SĂNĂTATE (POS) 

Viziunea strategică a POS: O națiune cu oameni sănătoși și productivi prin 

acces la servicii preventive, de urgență, curative și reabilitare de calitate. 

POS 2021-2027 va avea o alocare financiară defalcată pe fiecare din cele 7 

axe prioritare. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - Continuarea investițiilor în spitalele regionale  

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale; 

Obiectiv Specific FEDR (iv) - Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 

dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară; 

Obiectiv Specific FSE  (ix) - Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung. 
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Prioritatea 1 are o alocare financiară de 1,062 miliarde euro, din care: 

 1 miliard euro FEDR 

 62 milioane euro FSE. 

 

Axa Prioritară 2 - Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii 

oferite în regim ambulatoriu  

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale; 

Obiectiv Specific FEDR (iv) - Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 

dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară; 

Obiectiv Specific FSE  (ix) - Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung. 

Prioritatea 2 are o alocare financiară de 354 milioane euro, din care: 

 143 milioane euro FEDR 

 211 milioane euro FSE. 

 

Axa Prioritară 3 - Servicii de recuperare, paliație și îngirjiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populației și a profilului epidemiologic al 

morbidității    

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale. 

Obiectiv Specific FEDR (iv) - Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 

dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară; 

Obiectiv Specific FSE  (ix) - Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung. 

Prioritatea 3 are o alocare financiară de 286 milioane euro, din care: 

 143 milioane euro FEDR 

 143 milioane euro FSE. 
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Axa Prioritară 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii, defalcată pe: 

 

A. Investiții prioritare în infrastructură 

 

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor 

transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel 

central şi local din domeniul sănătății publice  

 

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de 

testare a sângelui și/sau procesare a plasmei. 

 

Obiectiv de Politică 4 - Europă mai socială, prin implementarea Pilonului 

european al drepturilor sociale; 

Obiectiv Specific FEDR (iv) - Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin 

dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară; 

Obiectiv Specific FSE  (ix) - Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de 

calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 

socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 

îngrijire pe termen lung. 

Prioritatea 4 are o alocare financiară de 1,971 miliarde euro, din care: 

 757 milioane euro FEDR 

 1,214 miliard euro FSE. 

 

Axa Prioritară 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

Obiectiv de politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente; 

Obiectiv Specific FEDR (i) - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate. 

Prioritatea 5 are o alocare financiară de 454 milioane euro, din care: 

 454 milioane euro FEDR. 

 

Axa Prioritară 6 - Informatizarea sistemului medical  

Obiectiv de politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente; 
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Obiectiv Specific FEDR (ii) - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și al guvernelor. 

Prioritatea 6 are o alocare financiară de 260 milioane euro, din care: 

 260 milioane euro FEDR. 

 

Axa Prioritară 7 - Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea și utilizarea de 

metode de investigare, intervenție, tratament  

Obiectiv de politică 1 - O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei 

transformări economice inovatoare și inteligente; 

Obiectiv Specific FSE - Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a 

oportunităților flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți, 

ținând seama de competențele digitale, anticipând mai bine schimbările și noile 

cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor pieței muncii, facilitând tranzițiile 

profesionale și încurajând mobilitatea profesională. 

Prioritatea 7 are o alocare financiară de 344 milioane euro, din care: 

 100 milioane euro FEDR 

 244 milioane euro FSE. 

 

 

VI. PROGRAMUL OPERATIONAL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE (POEO) 

Viziunea strategică a POEO: Din perspectiva capitalului uman, viziunea 

națională la orizontul anului 2027 este de a crea „O Românie mai socială cu acces 

egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața 

muncii, stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, o societate bazată pe 

solidaritate și condiții de viață mai bune pentru toţi cetățenii”.  

Viziunea de dezvoltare a resurselor umane prin intermediul POEO este 

construită pe 2 obiective majore:  

(i) „Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului 

și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru 

resursa de forță de muncă” și 

(ii) „Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde 

cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la 

educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții”. 

Astfel, Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește să valorifice 

potențialul uman, în condiții de echitate, prin creșterea relevanței sistemelor de 

educație și formare pentru piața muncii, în contextul utilizării și dezvoltării 
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competențelor digitale și antreprenoriale și promovării unui mediu stimulativ pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții. Totodată, în domeniul Ocupării, obiectivul este ca 

piața muncii din România să devină sustenabilă, rezilientă, pro-activă și bazată pe 

inovare socială. 

POEO 2021-2027 va avea o alocare financiară de 3,879 miliarde euro, din 

care: 

 3,297 miliarde euro Fondul  Social European FSE+ 

 0,581 miliarde euro Bugetul de stat. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ (i) - Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale; 

 

Axa Prioritară 2 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

Axa Prioritară 3 - Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională    

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 
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de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ iv - Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale. 

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

Axa Prioritară 4 - Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific - Ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel 

încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv 

formările necesare și furnizarea de echipamente specific. 

 

Axa Prioritară 5 - Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

Axa Prioritară 6 - Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 
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de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ (i) - Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale. 

 

Axa Prioritară 7 - Antreprenoriat și economie socială    

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ (i) - Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale. 

 

Axa Prioritară 8 - Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii 

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Obiectiv Specific FSE+ (ii) - Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii 

pentru a evalua si anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta 

personalizata si in timp real urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), 

tranzitiei si a mobilitatii fortei de muncă; 

Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) - Promovarea adaptării la schimbare a 

lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții 

bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să 

reducă riscurile la adresa sănătății. 

 

Axa Prioritară 9 - Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 

Obiectiv de politică 4 - O Europă mai socială” obiectivul general al POEO este de 

a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, 

de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
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Obiectiv Specific FSE+ (iv) - Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale; 

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

 

VII. PROGRAMUL OPERAŢIONAL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE 

SOCIALĂ (POIDS) 

Viziunea strategică a POIDS: România continuă să se numere printre țările 

cu ponderi mari ale populației aflate în situație de risc, departe de media UE. 

Ultimele date EUROSTAT disponibile cu privire la incidența riscului de sărăcie la 

nivelul populației din statele membre UE scot în evidență gravitatea acestei 

problemei în rândul populației din România. În acest context, conform Raportului 

de țară România 2020, unul din trei români se află în risc de sărăcie sau excluziune 

socială, grupurile vulnerabile, inclusiv minoritatea romă, fiind cele mai expuse la 

acest fenomen.  

În același timp, se observă că accesul la servicii primare de sănătate, sociale, 

educație este limitat pentru persoanele din mediul rural față de urban, disparitățile 

existând și la nivel regional, între regiunile dezvoltate și cel mai puțin dezvoltate. 

În aceste conditii, persoanele din mediul rural sunt expuse in mai mare masură la 

excluziune socială, în principal copiii și tinerii, precum și persoanele vârstnice, 

persoanele cu dizabilități, familiile monoparentale și cele cu multi copii.  

Strategiile naționale în domeniul social, aprobate și implementate de către 

autoritățile centrale, precum și evoluția macroeconomică au contribuit la scăderea 

ratei riscului de sărăcie și al excluziunii sociale precum și al indicatorului privind 

gradul de deprivare materială, însă diferența între România și media UE este încă 

ridicată. 

POIDS vine cu un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină la nivel 

național aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la 

susținerea procesului de reducere al fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor 

vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială. Totodată, măsurile 

prevazute în POIDS urmăresc să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile din 

mediul rural, în principal, dar și din mediul urban, atât în ceea ce privește asigurarea 
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accesului la servicii cât și prin implementarea măsurilor care să sprijine membrii 

grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente, etc). 

Obiective generale:  

1.  Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu 

precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel 

local  

2.  Creșterea calității serviiciilor sociale destinate persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregatit la 

nivel local și infrastructură adecvată  

3.  Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin 

oferirea de suport și servicii accesibile pentru depasirea situațiilor de dificultate în 

care se află  

4.  Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a raspunde la 

nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii 

sociale publici și privați la nivel local  

5.  Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile 

sociale ale comunității întru-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune 

adecvate. 

POIDS 2021-2027 va avea o alocare financiară de 3.463,741 milioane 

euro, din care: 

 2.369,680 milioane euro FSE 

 574,500 milioane euro FEDR 

 519,561 milioane euro Bugetul de stat. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității DLRC 

(intervenții  adresate grupurilor de acțiune locală) 

Obiectiv Specific FSE+ oricare obiectiv specific de la (i) la (x) 

Obiectiv Specific FEDR (i) - Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și 

facilitarea accesului la locuri de muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a 

infrastructurii sociale; 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

(iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 
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(iv) asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, 

inclusiv la asistență medicală primară; 

 

Axa prioritară 2 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  

Obiectiv Specific FEDR (i) - Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, 

economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane. 

 

Axa prioritară 3 - Comunități marginalizate  

Obiectiv Specific FSE+ (viii) - Promovarea integrării socio-economice a 

resortisanților țărilor terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

(ix) creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu 

prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității 

și a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

(viii) Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii  

Obiectiv Specific FEDR (iii) - Îmbunătățirea integrării socioeconomice a 

comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri 

integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale. 

 

Axa prioritară 4 - Reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii  - OP 4  

Obiectiv Specific FEDR d (ii) - Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și 

favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii; 

Obiectiv Specific FSE+ (vii) - Favorizarea incluziunii active pentru a promova 

egalitatea de șanse și participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție 

profesională; 

(iv) Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare 

(x) promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor. 

 

Axa Prioritară 5 - Servicii pentru persoane varstnice 

Obiectiv Specific FSE+ (ix) - Creșterea accesului egal la servicii de calitate si 

sustenabile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
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accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 

 

Axa prioritară 6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilități  

Obiectiv Specific FSE+ (vii) - Favorizarea incluziunii active prin promovarea 

egalității de șanse și a participării active, precum și prin îmbunătățirea 

angajabilității 

(ix) Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea 

sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 

îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, 

a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 

Obiectiv Specific FEDR d (ii) - Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și 

favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii. 

 

Axa prioritară 7 - Sprijin pentru grupuri vulnerabile  

Obiectiv Specific FEDR d (iii) - Îmbunătățirea integrării socioeconomice a 

comunităților marginalizate, a migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri 

integrate care să includă asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii; 

d (iii) îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

Obiectiv Specific FSE+ (ix) - Creșterea accesului egal la servicii de calitate si 

sustenabile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a 

adaptabilității sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 

 

Axa prioritară 8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate  

Obiectiv Specific FSE+ (xi) - Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de 

alimente și/sau asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, 

inclusiv prin măsuri de acompaniere. 
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VIII.  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) 2021-2027 

La Programul Operațional Regional (POR) sunt proiectate cele mai multe 

oportunități pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) pe perioada de 

programare 2021-2027. Spre deosebire de situația de până acum, când POR era 

gestionat de Ministerul Dezvoltării, în perioada de programare 2021-2027 POR 

va fi defalcat în 8 programe mai mici, fiecare gestionat de Autoritatea de 

Management de la fiecare Agenție de Dezvoltare Regională (ADR) din 

fiecare regiune. 

POR 2021-2027 va avea o alocare de 11,068,930,000.00 euro, din care:  

 8,759,540,000 euro FEDR  

 2,323,690,000 euro Buget de stat. 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României 

(Memo), Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est va asigura funcția de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru Regiunea 

Nord-Est 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat în curs 

de negociere cu Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Est 

2021-2027, este un document strategic de programare care acoperă domeniile: 

specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, 

dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructura 

educațională, turism și cultură/patrimoniu cultural. Luând în considerare nevoile 

naționale, regionale şi locale, obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de 

proiecte susțin Strategia programului pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a 

regiunii.  

Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea infrastructurii 

verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită reducerea amprentei ecologice a 

componentei antropice. Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile 

infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime. 

Programul Operaţional Regional pentru Regiunea Nord-Est 2021-2027, care 

face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu 

prevederile cadrului strategic comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor 

europene aferente.  

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 
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Axa Prioritară 1 - O Europă mai inteligentă 

Obiectiv Specific FEDR - Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor avansate; 

Obiectiv Specific FEDR - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și al guvernelor; 

Obiectiv Specific FEDR - Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

Obiectiv Specific FEDR - Dezvoltarea competențelor pentru specializare 

inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat. 

 

Axa Prioritară 2 - O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică 

Obiectiv Specific FEDR - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră; 

Obiectiv Specific FEDR - Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării; 

Obiectiv Specific FEDR - Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile. 

 

Axa Prioritară 3 - O Europă mai conectată  

Obiectiv Specific FEDR - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere; 

 

Axa Prioritară 4 - O Europă mai socială  

Obiectiv Specific FEDR - Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și 

favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii. 

 

Axa Prioritară 5 - O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

Obiectiv Specific FEDR - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și 

de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele 

urbane; 

Obiectiv Specific FEDR - Asigurarea funcționării sistemului de management. 
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IX. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ (POAT) 

Viziunea strategică a POAT: Din perspectiva Programului Operațional 

Asistență Tehnică, viziunea națională la orizontul anului 2027 este de a creşte 

capacitatea administrativă în instituțiile implicate în managementul programelor 

finanțate din fonduri europene şi la nivelul beneficiarilor. 

Planul pentru consolidarea capacităţii administrative este un instrument nou 

de lucru şi reprezintă o strategie operațională cu obiective şi termene clare, ce are 

ca obiectiv general îmbunătățirea proceselor administrative în vederea facilitării 

implementării PO, precum şi pentru încurajarea utilizării lecţiilor învăţate. Asistenţa 

tehnică furnizată prin POAT va fi utilizată în complementaritate cu măsurile specifice 

pentru creşterea capacităţii administrative a beneficiarilor, care se vor regăsi în 

programele operaţionale. 

POAT 2021-2027 propune continuarea abordării din perioada 2014-2020, 

respectiv finanțarea din POAT a măsurilor orizontale și a asistenței tehnice pentru 

programele operaționale gestionate de MFE care nu vor avea axă proprie de 

asistență tehnică, respectiv PODD 2021-2027, POCID, POS, POCS, POTE și POAT. 

Această măsură permite implementarea optimă a asistenței, întrucât nu se duplică 

în cadrul fiecărui AM din MFE funcțiile de evaluare, monitorizare, verificare cereri 

de rambursare și achiziții pentru proiectele de asistență tehnică. 

De asemenea, POAT se va asigura de o informare eficientă a potențialilor 

beneficiari privind oportunitățile de finanțare din fondurile europene, precum și 

pentru asigurarea transparenței implementării fondurilor. 

POAT 2021-2027 va avea o rată medie de cofinanțare la nivel de program 

operațional astfel: 

 Alocare medie totală (FEDR + FSE+) : 60% Contribuție UE + 40 % 

Buget de Stat  

 Alocare FEDR: 60% Contribuție UE + 40 % Buget de Stat 

 Alocare FSE+ : 60% Contribuție UE + 40% Buget de Stat. 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al 

fondurilor FEDR, FC, FSE+ şi gestionarea PO (finanțată din FSE+) 

Obiectivul general - este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi 

eficace a fondurilor Uniunii Europene, sprijinind programarea, monitorizarea, 

controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. 
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Operațiuni: 

▪  Sprijin pentru coordonarea și controlul fondurilor 2021-2027 (FEDR, 

FSE+, FC), a PO şi a fondurilor ESI 2014-2020; 

▪ Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul 

fondurilor prin asigurarea motivării personalului. 

 

Axa Prioritară 2 - Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din 

FEDR) 

Obiectivul general - este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi 

eficace a fondurilor Uniunii Europene, sprijinind programarea, monitorizarea, 

controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. 

Operațiuni: 

▪ Informare şi Comunicare; 

▪ Sprijin pentru întărirea parteneriatului. 

 

Axa Prioritară 3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a 

fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR) 

Obiectivul general - este de a asigura utilizarea şi administrarea eficientă şi 

eficace a fondurilor Uniunii Europene, sprijinind programarea, monitorizarea, 

controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la priorităţile UE. 

Operațiuni: 

▪ Întărirea capacității de gestionare a PO; 

▪ Evaluare AP și de program; 

▪ Menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient, precum și întărirea 

capacității utilizatorilor săi – SMIS; 

▪ Asigurarea funcționării structurilor de coordonare ITI; 

▪ Pregătire perioadei 2027+; 

▪ Formare orizontală pentru sistem şi beneficiari (AM şi B); 

▪ Suport orizontal pentru sistem şi beneficiary; 

▪ Pregătire proiecte. 
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2021-2027 este un 

document strategic de programare care acoperă domeniile ocuparea forței de 

muncă și educație și formare profesională obiectivul acestuia fiind de a contribui la 

Strategia programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice 

tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi local.  

POCU a fost elaborat de MFE, prin DGPCS în baza Regulamentului privind 

prevederile comune (CPR) și urmează a fi aprobat prin decizie a Comisiei Europene. 

Ministerul Fondurilor Europene asigură funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027, aspect reflectat şi în cadrul 

Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană.  

Proiectele care vor fi elaborate după adoptarea POCU 2021 – 2027 vor fi 

proiecte cu impact în sfera creșterii gradului de ocupare, precum și al asigurării 

accesului egal la un sistem de calitate de educație și formare, în limita fondurilor 

alocate pentru fiecare axă prioritară.  

Programul Operațional Capital Uman 2021 – 2027 este un program a cărui 

finanțare se asigură din Fondul Social European (FSE+). 

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului 

operațional: 

 

Axa Prioritară 1 - Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

Obiectiv Specific FSE+ (i) - Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale. 

 

Axa Prioritară 2 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională  

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 
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Axa prioritară 3 - Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională    

Obiectiv Specific FSE+ iv - Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale; 

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

Axa prioritară 4 - Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   

Obiectiv Specific FSE+ (iv) - Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale. 

 

Axa prioritară 5 - Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic  

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

Axa prioritară 6 - Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   

Obiectiv Specific FSE+ (i) - Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale. 

 

Axa prioritară  7 - Antreprenoriat și economie socială    

Obiectiv Specific FSE+ (i) - Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de 

lungă durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin 

promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale. 
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Axa prioritară 8 - Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii   

Obiectiv Specific FSE+ (ii) - Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii 

pentru a evalua si anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta 

personalizata si in timp real urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), 

tranzitiei si a mobilitatii forței de muncă; 

Obiectiv Specific FSE+ (iii bis) - Promovarea adaptării la schimbare a 

lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții 

bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să 

reducă riscurile la adresa sănătății. 

 

Axa prioritară 9 - Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare) 

Obiectiv Specific FSE+ (iv) - Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea 

de competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale; 

Obiectiv Specific FSE+ (v) - Promovarea accesului egal la educație și formare de 

calitate și favorabile incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a 

absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți. 

 

 

4.3.  Programe de cooperare teritorială și transfrontalieră  

 

Până la sfârșitul anului 2013, programele Interreg au finanțat aproape 7 000 

de proiecte din domeniile de politică centrale ale Strategiei Europa 2020. Este vorba 

despre crearea și dezvoltarea de clustere economice, constituirea unor centre de 

excelență, centre de învățământ superior și de formare profesională, rețele de 

cooperare între centrele de cercetare și servicii de consultanță transfrontaliere 

pentru întreprinderi și întreprinderile nou înființate. Circa 1 300 de proiecte de 

mediu au presupus gestiunea partajată a resurselor naturale, inclusiv a bazinelor 

maritime și fluviale; acțiuni de cooperare pentru combaterea riscurilor naturale, 

pentru reacția la schimbările climatice și conservarea biodiversității, și inițiative 

pilot pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie. 
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Programele Interreg au contribuit la o serie de îmbunătățiri, inclusiv în ceea 

ce privește accesibilitatea, educația și formarea în comun și creșterea protecției 

împotriva riscurilor de mediu și antropice. A fost îmbunătățită internaționalizarea 

IMM-urilor, în special în regiunile transfrontaliere. Programele au avut și efecte mai 

extinse, în special prin reducerea barierelor specifice în calea cooperării (în special 

a celor culturale și fizice) și prin îmbunătățirea integrării sociale. 

Regulamentele pentru perioada de programare 2014-2020 au abordat 

aspectele deficitare din perioada 2007-2013, în special, cadrul pentru rezultate și 

performanță care ar trebui să asigure o mai mare concentrare a fondurilor asupra 

unui număr limitat de obiective de politică, cu o logică bine articulată a intervenției 

în faza de început și cu măsurarea rezultatelor. 

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară 

comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de 

cooperare teritorială europeană, având ca scop dezvoltarea echilibrată a întregului 

teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între 

regiunile Uniunii Europene, precum și pentru cooperarea cu statele terțe. 

În vederea pregătirii participării României în viitorul program de cooperare 

transnațională, aferent perioadei de programare 2021-2027 este necesară 

înființarea unui Grup Național de Lucru pentru Planificare și Programare Strategică. 

Grupul de Lucru cuprinde reprezentanți ai organizațiilor relevante, precum și actori 

cheie de la nivel local, regional și național din domeniile preconizate a primi 

finanțare prin viitorul program. Grupul de Lucru va avea atribuții în planificarea 

strategică de la nivelul ariei eligibile și a programării utilizării asistenței comunitare 

alocate programului pentru perioada 2021-2027. 

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate 

ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă 

parte a Europei, împreună cu alte regiuni. 

Perioada 2021-2027 va urmări consolidarea cooperării în continuare. 

Aceasta se poate realiza în special prin următoarele măsuri: 

 Adaptarea arhitecturii programelor Interreg pentru a ține mai bine seama de 

zonele funcționale. Programele transfrontaliere vor fi mai bine fasonate 

pentru a concentra resursele asupra granițelor, unde interacțiunea 

transfrontalieră este mai intensă. Cooperarea maritimă va fi consolidată prin 

combinarea dimensiunii transfrontaliere și transnaționale a conlucrării între 

bazinele maritime, încadrată în noi programe maritime; 

 Integrarea cooperării transfrontaliere în activitățile strategice recente, 

subliniată în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în 

regiunile frontaliere ale UE” („Comunicarea privind regiunile de frontieră”); 
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 Consolidarea programelor Interreg transnaționale și de cooperare maritimă, 

care vizează aceleași zone funcționale ca strategiile macroregionale (SMR). O 

mai bună aliniere între finanțare și prioritățile SMR; 

 Consolidarea cooperării interregionale pentru inovare, astfel cum se 

subliniază în Comunicarea Comisiei intitulată „Consolidarea capacităților de 

inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și 

favorabilă incluziunii”. Realizarea acestor obiective va fi mijlocită de 

propunerea unui nou instrument interregional cu rol de grupare a celor 

implicați în strategiile de specializare inteligentă în scopul accelerării inovării 

și al aducerii de produse și procese inovatoare pe piața europeană; 

 Regulamentele RDC (Regulamentul privind dispozițiile comune ) și FEDR vor 

continua să încurajeze și să sprijine coordonarea mai solidă între programele 

Interreg și programele de investiții pentru ocuparea forței de muncă și 

creștere economică. Aceasta se va realiza prin asigurarea faptului că acțiunile 

de coordonare sunt bine reprezentate în prioritățile finanțate în cadrul acestor 

programe. 

La nivel legislativ, structurile Uniunii Europene au început elaborarea 

propunerilor care vizează următoarea perioadă de programare (2021-2027). Toate 

programelor de cooperare transfrontalieră vor fi incluse în cadrul obiectivului 

Cooperare Teritoriala Europeană (INTERREG) și se previzionează o alocare financiar 

mai mare față de perioada 2014-2020. 

În anul 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere referitoare la 

următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027. Simplificarea 

cadrului a fost identificată drept obiectiv-cheie atât în documentul de reflecție 

privind finanțele UE, cât și în evaluarea ex post a cadrului actual și în consultarea 

publică privind cadrul pentru perioada 2021-2027. 

În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană 

(Interreg), Comisia propune un efort important pentru simplificarea cooperării 

dincolo de frontierele Uniunii. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene face o 

distincție clară între cooperarea teritorială între statele membre și cooperarea 

economică, financiară și tehnică cu țări terțe.  Cooperarea teritorială între statele 

membre se derulează în cadrul coeziunii economice, sociale și teritoriale.  

Prin urmare, nu este posibil din punct de vedere juridic să se instituie un singur 

fond de cooperare în interiorul și în afara granițelor UE. Cu toate acestea, printr-un 

important efort de simplificare și de optimizare a sinergiei dintre ele, regulamentele 

care încadrează viitoarele instrumente de finanțare externă ale UE, 

• IPA III:    Instrumentul de asistență pentru preaderare („IPA 

III”) 
• IVDCI:    Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și 

   cooperare internațională („IVDCI”) 
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• PTTPM:    Decizia Consiliului privind asocierea țărilor și 
teritoriilor de peste    mări și de stabilire a finanțării sub forma 

unui program    („PTTPM”) 

 

urmăresc să stabilească norme clare pentru a transfera o parte din resursele lor 

către programele Interreg.  

Acestea vor fi apoi implementate de autoritățile responsabile de programul 

Interreg din statele membre, în sistem de gestiune partajată, în conformitate cu 

normele stabilite de Regulamentul privind dispoziții specifice pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de 

dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă [„Regulamentul 

privind obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg)”].  

Luând în considerare particularitățile Interreg, au fost stabilite două obiective 

specifice Interreg: 

❖ îmbunătățirea guvernanței Interreg  

❖ îmbunătățirea siguranței și securității în Europa. 

Programele din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană 

(Interreg) care implică mai multe state membre și, de asemenea, țări din afara UE, 

au caracteristici speciale. Regulamentul privind obiectivul de cooperare teritorială 

europeană (Interreg) stabilește așadar norme specifice Interreg atât cu privire la 

Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), cât și la regulamentul care vizează 

deopotrivă FEDR și Fondul de coeziune. Regulamentul stabilește, de asemenea, 

norme specifice pentru programele din cadrul obiectivului CTE/Interreg 

(„programele Interreg”), la care statele membre cooperează cu țări din afara UE.1 

 

Prezentăm mai jos LISTA PROGRAMELOR INTERREG 2021-2027: 

 

 PROGRAMUL INTERREG NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA 

2021-2027  

 PROGRAMUL INTERREG NEXT ROMÂNIA-UCRAINA 2021-2027 

 PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA  

 PROGRAMUL INTERREG EUROPA 2021-2027 

 PROGRAMUL URBACT IV  

 PROGRAMUL INTERACT IV 

 PROGRAMUL ESPON 

 

 

 
1 Sursa: Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul 
de cooperare teritorială europeană (Interreg) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
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De menționat și: 

 

▒ PROGRAMELE NAȚIONALE 2021–2027 FONDURILE EUROPENE 

DEDICATE AFACERILOR INTERNE 

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne a 

supus, în anul 2020, consultării publice versiunile preliminare ale programelor 

naționale cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne 

2021-2027, respectiv: 

➢ FONDUL AZIL, MIGRAȚIE ȘI INTEGRARE (FAMI)  

➢ FONDUL SECURITATE INTERNĂ (FSI)  

➢ INSTRUMENTUL PENTRU MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE 

(IMFV). 

 

▒ EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) 

EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) urmărește să sprijine autoritățile locale în 

elaborarea Conceptelor de Investiții (CI) pentru implementarea măsurilor din 

planurile locale de acțiune privind clima și energia. Obiectivul general al EUCF 

este de a construi o bază substanțială de proiecte de investiții în domeniul energiei, 

în orașele europene. 

 

▒ PROGRAMUL PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A 

GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE 

ILUMINAT PUBLIC  

Programul are ca obiective principale modernizarea sistemelor de iluminat 

public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie 

electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea 

sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul 

întregului obiectiv de investiţii. 

Finanţarea din partea Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) se acordă în 

funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, organizate la nivel de comună, 

oraş sau municipiu, după cum urmează: 

✓ unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de până la 4.000 

locuitori - maximum 500.000 lei; 

✓ unitate administrativ-teritorială cu o populaţie de peste 4.001 locuitori 

- maximum 1.000.000 lei.       
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▒ PROGRAMUL PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII AERULUI ŞI 

REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, UTILIZÂND 

AUTOVEHICULE MAI PUŢIN POLUANTE ÎN TRANSPORTUL PUBLIC 

LOCAL DE PERSOANE  

Programul are ca obiective principale Achiziţionarea de autobuze noi electrice, 

autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNG, troleibuze noi și 

tramvaie noi.  

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administrația Fondului pentru Mediu 

(AFM), se acordă în cuantum de până la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului.  

Suma maximă finanţată pentru fiecare categorie de oraș: 

✓ < 50.001 locuitori - 1.000.000 lei 

✓ 50.000-250.000 locuitori - 40.000.000 lei 

✓ > 250.001 locuitori - 53.000.000 lei.      

 

 

 

4.4.  Misiunea, Viziunea și Obiectivele de dezvoltare ale 

Orașului Slănic-Moldova 

 

 MISIUNEA 

                                                                     

 

 

Pentru o dezvoltare armonioasă și coerentă, 

Administrația Slănic Moldova și-a propus obiective care 

să conducă la dezvoltarea economică și socială durabilă 

a orașului și, pe termen lung, la creșterea calității vieții 

locuitorilor săi, precum și transformarea într-un centru 

balneo-climateric competitiv prin utilizarea eficientă a 

resurselor de orice natură, astfel încât să devină un 

spațiu durabil si incluziv, unde să îți dorești să revii! 
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Administrația locală dorește sa fie angrenajul ce va faciclita implementarea 

prezentei strategii, susținând contribuția fiecărui cetățean la implementarea ei, 

pentru a atinge obiectivele propuse.  

Misiunea are rolul de a conduce la materializarea viziunii la nivelul 

anului 2027, limita orizontului de planificare al strategiei actuale. Este evident că 

amploarea deosebită a misiunii asumate face ca aceasta să poată fi îndeplinită 

numai prin efortul comun și implicarea tuturor factorilor mediului social, economic 

şi instituţional al Orașului Slănic-Moldova. 

Astfel, rolul administraţiei locale este acela de a propune şi a asigura cadrul de 

armonizare a aspiraţiilor şi posibilităţilor actuale pentru definirea şi, ulterior, 

punerea în practică a planurilor și strategiilor concepute în parteneriat, prin 

utilizarea eficientă a resursele financiare și umane și prin atratgerea de noi resurse. 

Datorită caracterului dinamic al factorilor şi condiţiilor definitorii la un moment 

dat pentru mediul socio-economic, abordarea privind misiunea viitoare este necesar 

să fie, de asemenea, dinamică, flexibilă, conectată puternic la mediul intern şi 

extern de manifestare a vieţii comunităţii. 

 

 

 VIZIUNEA 

 

* SLĂNIC-MOLDOVA - Perlă a                                                     

turismului românesc * 

Orașul Slănic-Moldova s-a angajat pe 

traiectoria de a deveni una din principalele 

stațiuni balneo-climaterice din România, 

cu o infrastructură atractivă pentru 

activitățile sportive și turism, care se va 

dezvolta în deplin respect pentru mediul 

natural, valorificând potențialul 

extraordinar al izvoarelor minerale şi al 

cadrului natural  deosebit și care va oferi 

locuitorilor săi condiții bune de trai prin 

dezvoltarea economică durabilă a orașului! 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova pentru 

perioada 2021-2027 stabilește o viziune integrată și exhaustivă pe termen 
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lung asupra dezvoltării durabile a comunității, bazată pe coeziune și 

competitivitate economică, socială și teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru 

toți membrii comunității locale, regionale, naționale și transfrontaliere, deopotrivă 

persoane fizice sau juridice.  

Pentru elaborarea viziunii de dezvoltare s-a avut în vedere proiecţia dezvoltării 

viitoare a localităţii prin prisma aşteptărilor tuturor categoriilor de factori beneficiari 

şi/sau cu impact direct asupra direcţiei şi intensităţii de dezvoltare a ansamblului 

resurselor umane şi facilităţilor operaţionale prin care se consolidează potenţialul 

de creştere a calităţii vieţii în orașul Slănic-Moldova. 

În formularea viziunii şi obiectivului general privind ţinta localităţii pe termen 

lung, s-a asigurat respectarea unor principii general valabile, care reprezintă cheia 

de control în implementarea şi monitorizarea strategiei pe termen scurt, mediu şi 

lung deopotrivă:  

➢ Corelaţia directă între strategiile generale naţionale şi regionale, strategiile 

specifice, măsurile şi proiectele prioritare identificate în funcţie de nevoile 

comunităţii;  

➢ Asigurarea nivelului participativ al tuturor factorilor locali prin mecanisme de 

consultare publică. Populaţia, agenţii economici, implicaţi activ în parteneriate 

destinate dezvoltării durabile, vor constitui vocea oraşului, care se va face 

auzită prin participare civică susţinută, prin implicare activă în viaţa oraşului, 

în beneficiul tuturor;  

➢ Eficienţa utilizării resurselor umane şi financiare de care dispune comunitatea 

– proprii sau atrase - prin integrarea lor. 

 

Ca urmare, viziunea propusă reprezintă un deziderat ambiţios, prin care se 

armonizează întregul spectru de cerinţe şi condiţii prin care să se mobilizeze 

aspiraţiile şi resursele orașului spre o dezvoltare integrată durabilă, atractivă și 

competitivă. 
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4.5.  Obiectivele strategice ale Strategiei de dezvoltare 

durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 

 

 Contextul definirii obiectivelor strategice 

Finanțările europene pentru dezvoltare, se vor concentra pe proiecte inovative, 

prietenoase cu mediu in viitorul cadru financiar al Uniunii Europene 2021-2027. 

România dispune în prezent de două strategii naționale care menționează cinci 

domenii de bază dar, pe lângă acestea, fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare 

are propria sa strategie cu o listă proprie de domeniii identificate. Toate acestea 

trebuie analizate și îmbinate pentru a obtine niște direcții coerente de dezvoltare 

integrată.  

Și orașul Slănic-Moldova are în vedere dezvoltarea de documente strategice 

pentru a stabilii priorități cu scopul de a crea un avantaj în dezvoltarea pe termen 

lung. Strategiile elaborate la nivel local au o importanță deosebită în ceea ce 

privește utilizarea fondurilor europene pentru exercițiul financiar 2021-2027, care 

să ducă la îndeplinirea principalului deziderat al stațiunii: ”SLĂNIC-MOLDOVA - 

PERLA TURISMULUI ROMÂNESC”. 

În conformitate cu prevederile aprobate prin Memorandum-ul pe tema: 

Programele operaționale/naționale și arhitectura instituțională de gestionare a 

fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, este abolut necesară 

elaborarea unor documente strategice care sa asigure continuarea dezvoltării 

urbane durabile a orașului Slănic-Moldova și creșterea calității vieții cetățenilor săi, 

prin stabilirea unor planuri de acțiune coerente, în toate domeniile importante, 

precum și prin identificarea tuturor surselor de finanțare care să asigure 

implementarea cu succes a măsurilor și proiectelor propuse. 

Obiectivul general este reprezentat de promovarea dezvoltării urbane durabile 

în orașul Slănic-Moldova, prin elaborarea principalelor documente de planificare 

strategică, astfel încât acestea să raspundă condiționalităților de finanțare pentru 

perioada de programare 2021-2027 a fondurilor europene. Prin implementarea 

proiectului vor fi asigurate elementele definitorii pentru fundamentarea deciziilor și 

asigurarea unei planificări strategice integrate și coerente, respectiv Strategia 

lntegrată de Dezvoltare Urbană. 

Astfel, prin implementarea proiectului vor fi stabilite misiunea, viziunea și 

planul de acțiune pe termen mediu și lung, prin elaborarea documentelor de 

planificare strategică fundamentale. 

Proiectul va conduce la îmbunătățirea proceselor interne la nivelul orașului 

Slănic-Moldova, furnizând instrumentele necesare pentru priotizarea investițiilor, 



  

 

 

425 

încadrarea acestora în timp funcție de conditionalitățile locale, regionale, naționale 

și europene, pentru evaluarea riscurilor și pentru monitorizarea implementării 

planurilor de acțiune stabilite. 

De asemenea, prin parcurgerea etapelor de consultare publică, atât în etapa 

de analiză a situației actuale, cât și în cea de formulare a planului de acțiune pentru 

documentele strategice ce vor fi elaborate, proiectul va contribui la consolidarea 

transparenței decizionale a autorității publice locale.  

Obiectivele speciflce în elaborarea SDD 2021-2027 sunt:  

➢ necesitatea actualizării documentelor programatice existente, printr-o 

prelungire a planificării pe termen mediu și lung și stabilirea unor noi 

obiective, adaptate la noul context social-economic și la noile instrumente de 

finanțare; 

➢ asigurarea unei tranziții de la perioada de programare financiară 2014-2020 

către viitoarea perioadă de programare 2021-2027; 

➢ asigurarea premiselor unei utilizări eficiente și eficace a fondurilor europene 

și naționale;  

➢ necesitatea existenței unei strategii integrate, care să permită combinarea 

domeniilor de intervenție din toate cele cinci obiective de politică ale Uniunii 

Europene;  

➢ asigurarea fundamentului pentru o abordare flexibilă pentru perioada de 

programare 2021-2027, privind modul de implementare a fondurilor 

europene, în sensul definirii proiectelor punctuale dedicate administrației 

locale, dar și a unora care să se încadreze în strategii integrate pentru zone 

metropolitane sau aglomerări urbane; 

➢ analiza efectelor implementării planurilor de acțiune ale documentelor 

strategice corespunzatoare perioadei anterioare și determinarea deficiențelor 

și necesităților de acțiune pentru perioada care urmează; 

➢  identificarea surselor de finanțare și definirea unui plan de acțiune care să 

asigure accesarea la un nivel maxim a fondurilor disponibile; 

➢ definirea procedurilor de prioritizare a proiectelor pe baza unei analize 

multicriteriale cu parametrii bine definiți;  

➢ stabilirea criteriilor de monitorizare a implementării planului de acțiune, a 

responsabilităților și modului de management al riscurilor, astfel încât să se 

asigure obținerea rezultatelor și indicatorilor estimați. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 

integrează obiectivele și prioritățile strategice care alcătuiesc o politică economică 

drept sprijin pentru societate, în scopul de a spori bunăstarea cetățenilor săi, prin 

creșterea competitivității și productivității, promovarea cunoașterii și a inovării, 
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crearea locurilor de muncă de calitate, creșterea mobilității cetățenilor, consolidarea 

coeziunii sociale, a echilibrului teritorial și a unei economii competitive. 

Viziunea de dezvoltare, obiectivele strategice și obiectivele specifice 

corespunzătoare stabilesc și dezvoltă un set de măsuri în care sunt integrate, în 

termeni operaționali, acțiunile programelor de cheltuieli ale guvernanței locale. 

 

 

 Obiective strategice 

SDD 2021-2027 urmărește creșterea bunăstării și calității vieții cetățenilor prin 

promovarea cunoașterii și a inovării, crearea locurilor de muncă de calitate, 

creșterea mobilității cetățenilor, consolidarea coeziunii sociale, a echilibrului 

teritorial și a unei economii durabile și competitive, susținută de administrația 

locală. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului  

Slănic-Moldova 2021-2027: 

 

Sporirea atractivității turistice și pentru investiții a orașului Slănic-

Moldova în strănsă legătură cu dezvoltarea condițiilor de trai pentru 

locuitorii săi, prin creșterea accesului la servicii publice de calitate și 

îmbunătățirea infrastructurii locale, punând un accent deosebit pe 

protejarea mediului natural și posibilități variate de petrecere a 

timpului liber, oferind servicii diversificate și de calitate pe tot 

parcursul anului. 

 

În vederea realizării dezideratelor misiunii strategice a Orașului Slănic-

Moldova, se propun următoarele OBIECTIVE STRATEGICE: 
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I. DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ PRIN 

PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI 

PROTECȚIEI MEDIULUI 

 

II. ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA MOBILITĂȚII 

URBANE DURABILE 

 

III. SLĂNIC – ORAȘ SMART 

 

IV. DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ÎN DOMENIUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL, CONCENTRATĂ PE 

INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

 

V. PROMOVAREA DEZVOLTĂRII PATRIMONIULUI 

CULTURAL, TURISTIC ȘI DE AGREMENT 

 

VI. CREȘTEREA EFICIENȚEI, COERENȚEI ȘI 

TRANSPARENȚEI ACTULUI ADMINISTRATIV 

 

Interacțiunea resurselor, corelarea nevoilor comune, concentrarea eforturilor 

și a responsabilităților partenerilor publici locali, ale căror acțiuni se completează 

cu viziunea de dezvoltare a mediului privat prin îmbunătățirea proceselor 

tehnologice folosite și diversificarea activităților ecomomice, vor asigura atingerea 

obiectivelor strategice asumate. 

lmplementarea Strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027 va determina 

creșterea nivelului de predictibilitate a acțiunilor, managementul eficient al 

politicilor publice, crearea conexiunii dintre planificarea politicilor publice și 

elaborarea bugetelor locale multianuale, creșterea coerenței și eficienței în 

cheltuirea fondurilor publice. Este imperios necesar ca Strategia să fie elaborată în 

contextul noilor abordări ale Uniunii Europene privind modul de gestionare a 

instrumentelor structurale în cadrul regiunilor dezvoltate și mai puțin dezvoltate la 

nivel comunitar, și să fie în strânsă corelare cu politicile, planurile și proiectele 

derulate sau în curs de implementare, cuprinse în Strategia de dezvoltare 

anterioară.  
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Viziunea, gândirea și implementarea noii strategii trebuie să fie 

complementară celei din 2016, să completeze programele gândite anterior, 

coreleze viziunile și conceptele implementate și să asigure bazele tehnologice 

pentru provocările viitoare. 

Pentru a asigura corelarea externă cu alte documente de planificare-

programare, în definirea celor 6 obiective strategice de dezvoltare durabilă a 

Orașului Slănic-Moldova, au fost analizate și strategiile existente la nivel național, 

regional și județean aflate în curs de elaborare sau finalizate. Astfel obiectivele de 

dezvoltare răspund următoarelor documente de planificare-programare: 

❖ Acordul de parteneriat pentru România aferent perioadei de programare 

2021-2027 

❖ Strategii naționale:  

✓ Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

✓ Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România Policentrică 

2035 

✓ Planul National de Relansare și Reziliență (PNRR) 

✓ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 

2013-2020-2030 

✓ Strategia energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050 

✓ Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 

(PNIESC) 2021-2030;  

✓ Masterplanul pentru Dezvoltarea Turismului Balnear; 

✓ România Educată – Viziune și Strategie 2018-2030;  

✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea VIII - Zone cu 

resurse turistice;  

✓ Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului 2019-2029 

✓ Master Planul General de Transport al României 

✓ Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2019 – 2022 

❖ Strategii și planuri de dezvoltare la nivel regional și județean:  

✓ Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est (PDR) 2021-2027 

✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău (PATJ)  

✓ Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) 2016 – 2025 

pentru Regiunea de Dezvoltare Nord – Est. 

De asemenea, obiectivele strategice, prin care se urmărește realizarea viziunii 

generale la orizontului anului 2027 și îndeplinirea misiunii asumate, au fost 

formulate în concordanță cu cele 5 obiective politice ale Politicii de coeziune a 

Uniunii Europene și cu cele 17 obiective strategice ale Agendei 2030, cu 

scopul de a contribui inclusiv la realizarea Țintelor 2030 asumate în Strategia 

Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. 
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Corespondența între obiectivele strategice și obiectivele de 

politică 2021-2027 ale Uniunii Europene  

 

 
 

Corespondența între obiectivele strategice ale Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 și politicile și obiectivele stabilite la 

 

OS1. DEZVOLTARE URBANĂ 
DURABILĂ PRIN PROMOVAREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI PROTECȚIEI 
MEDIULUI

O Europă mai 

inteligentă 

O Europă cu emisii 
scăzute de carbon și 

mai ecologică 

O Europă mai 
conectată 

O Europă mai socială 

O Europă mai aproape 
de cetățeni 

OS2. ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA 
MOBILITĂȚII URBANE DURABILE 

 
  OS3. SLĂNIC – ORAȘ SMART 

  OS4. DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ÎN   
DOMENIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL, 
CONCENTRATĂ PE INTEGRAREA ȘI 
INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

  OS5. PROMOVAREA DEZVOLTĂRII  
PATRIMONIULUI CULTURAL, TURISTIC ȘI 
DE AGREMENT 

 
OS6. CREȘTEREA EFICIENȚEI, 
COERENȚEI ȘI TRANSPARENȚEI 
ACTULUI ADMINISTRATIV 
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nivel european și național este evidențiată în diagrama ce mai sus, respectiv în 

tabelul următor. 

 

Corespondența cu obiectivele Agendei 2030 

 

Obiectiv Agenda 2030 Obiectiv strategic SDD 

1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale și 

în orice context 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 

2. Eradicarea foamei, asigurarea securității 

alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi sustenabile 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 

3. Asigurarea unei vieți sănătoase și 

promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială; 

OS5. Promovarea dezvoltării patrimoniului 

cultural, turistic și de agrement, prin investiții 

4. Garantarea unei educații de calitate și 

promovarea oportunităților de învățare de-a 

lungul vieții pentru toți 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 

5. Realizarea egalității de gen și întărirea 

rolului femeilor și al fetelor în societate 

OS1. Dezvoltarea și promovarea de soluții 

SMART pentru asigurarea unei transformări 

economice și sociale inovatoare și 

inteligente;  

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 

6. Asigurarea disponibilității și gestionării 

durabile a apei și sanitație pentru toți 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 

7. Asigurarea accesului tuturor la energie la 

prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil 

și modern 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 

8. Promovarea unei creșteri economice 

susținute, deschisă tuturor și durabilă, a 

ocupării depline și productive a forței de 

muncă și asigurarea de locuri de muncă 

decente pentru toți 

OS3. Dezvoltarea și promovarea de soluții 

SMART pentru asigurarea unei transformări 

economice și sociale inovatoare și inteligente  

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 
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9. Construirea unei infrastructuri reziliente, 

promovarea industrializării durabile și 

încurajarea inovației 

OS3. Dezvoltarea și promovarea de soluții 

SMART pentru asigurarea unei transformări 

economice și sociale inovatoare și inteligente 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 

OS2. Dezvoltarea mobilității urbane durabile 

și a conectivității la nivel regional, național și 

european 

OS5. Promovarea dezvoltării patrimoniului 

cultural, turistic și de agrement, prin investiții  

10. Reducerea inegalităților în interiorul țării 

și între țări 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 

11. Dezvoltarea orașelor și a așezărilor 

umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, 

sigure, reziliente și durabile 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă;  

OS2. Dezvoltarea mobilității urbane durabile 

și a conectivității la nivel regional, național și 

european; 

OS3. Dezvoltarea și promovarea de soluții 

SMART pentru asigurarea unei transformări 

economice și sociale inovatoare și 

inteligente; 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială; 

OS5. Promovarea dezvoltării patrimoniului 

cultural, turistic și de agrement, prin investiții 

12. Asigurarea unor modele de consum și 

producție durabile 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 

13. Luarea unor măsuri urgente de 

combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 

OS5. Promovarea dezvoltării patrimoniului 

cultural, turistic și de agrement, prin investiții 

14. Conservarea și utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor și a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 
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15. Protejarea, restaurarea și promovarea 

utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 

deșertificării, stoparea și repararea degradării 

solului și stoparea pierderilor de 

biodiversitate 

OS1. Dezvoltare urbană durabilă și integrată, 

promovarea eficienței energetice și a 

tranziției către o energie nepoluantă 

OS5. Promovarea dezvoltării patrimoniului 

cultural, turistic și de agrement, prin investiții  

16. Promovarea unor societăți pașnice și 

incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 

accesului la justiție pentru toți și crearea 

unor instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile 

OS4. Dezvoltarea sustenabilă în domeniul 

social, economic și al mediului, concentrată 

pe integrarea și incluziunea socială 

OS6. Întărirea capacității administrative în 

vederea asigurării unui proces decizional 

coerent, eficient și transparent și maximizării 

utilizării 

17. Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea parteneriatului 

global pentru dezvoltare durabilă 

OS6. Întărirea capacității administrative în 

vederea asigurării unui proces decizional 

coerent, eficient și transparent și maximizării 

utilizării fondurilor bugetare naționale și 

europene la nivelul zonei urbane funcționale. 

 

 

 Domenii de intervenție 

În cadrul fiecărui obiectiv strategic, au fost identificate domenii de intervenție, 

iar pentru fiecare dintre acestea au fost stabilite acțiuni specifice, care să permită 

gruparea proiectelor într-un mod logic și coerent, în vederea asigurării unei mai 

ușoare corelări cu sursele de finanțare identificate și a facilitării identificării 

proiectelor complementare. 

Direcțiile de intervenție (DI) corespunzătoare obiectivelor strategice (OS) 

ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 sunt 

următoarele: 

Obiective specifice Direcții de intervenție 

OS1. DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ 

PRIN PROMOVAREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

DI 1.1 – Extinderea și modernizarea 

infrastructurii edilitare, în vederea 

asigurării unei dezvoltări durabile 

DI 1.2 – Creșterea rezilienței la 

schimbările climatice și promovarea 

protecției mediului 

OS2. ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA 

MOBILITĂȚII URBANE DURABILE 

DI 2.1 – Conectivitate la toate 

nivelurile și mobilitate urbană 

durabilă 
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OS3. SLĂNIC – ORAȘ SMART 

DI 3.1 – Promovarea conceptului de 

smart-city și realizarea de 

intervenții specifice în toate 

domeniile 

OS4. DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ÎN 

DOMENIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL, 

CONCENTRATĂ PE INTEGRAREA ȘI 

INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

DI 4.1 Dezvoltarea și sprijinirea 

mediului economic și asigurarea 

calificării forței de muncă 

DI 4.2 – Extinderea și modernizarea 

infrastructurii pentru educație, 

sănătate și serviciile de asistență 

socială        

OS5. PROMOVAREA DEZVOLTĂRII 

PATRIMONIULUI CULTURAL, TURISTIC ȘI 

DE AGREMENT 

DI 5.1 – Dezvoltarea, conservarea și 

promovarea patrimoniului turistic și 

cultural 

DI 5.2 – Extinderea și modernizarea 

infrastructurii sportive și de 

agrement 

OS6. CREȘTEREA EFICIENȚEI, COERENȚEI 

ȘI TRANSPARENȚEI ACTULUI 

ADMINISTRATIV 

DI 6.1 – Administrație publică 

 

 

 

4.6.  PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

 

 Portofoliul de proiecte 

Portofoliul de proiecte prevăzut pentru aplicarea Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027 a fost stabilit prin respectarea 

următoarelor cerințe: 

 Să conducă la realizarea viziunii strategice a orașului Slănic-Moldova în 

perspectiva anului 2027; 

 Să utilizeze la potențial maxim facilitățile de investiții eficiente identificate 

prin elementele de tipul „Oportunităților” reliefate prin analiza SWOT 

realizată pe domenii specifice relevante; 
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 Să satisfacă acoperirea unei nevoi actuale reale, stringente, conform 

rezultatelor din categoria „Puncte slabe” evidențiate în analiza SWOT; 

 Să amelioreze/elimine condițiile favorizante de manifestare viitoare a unor 

elemente de categoria „Amenințări” evidențiate în analiza SWOT; 

 Să producă efecte durabile în timp și să permită dezvoltarea 

/modernizarea facilă și flexibilă, în perspectiva unor necesități 

suplimentare apărute ulterior și/sau cerințe noi impuse de noile condiții 

tehnologice evidențiate pe parcurs; 

 Să vizeze un spectru cât mai larg de beneficiari direcți/indirecți ai 

rezultatelor obținute în urma implementării proiectului respectiv; 

 Să satisfacă restricțiile impuse de respectarea criteriilor de mediu 

aplicabile și să contribuie la potențarea factorilor calitativi de mediu; 

 Să se bazeze pe o atitudine anticipativă și comprehensivă privind 

evidențierea ex-ante a factorilor de risc, cu minimizarea acestora pe cât 

de mult posibil; 

 Să conducă la completarea setului de valențe pentru creșterea prestigiului 

Orașului și crearea unor elemente de specificitate locală.  

 

Prezentăm în continuare portofoliul de proiecte aferente Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Orașului Slănic-Moldova 2021-2027, cu repartiția proiectelor 

pe obiective strategice, domenii de intervenție și acțiuni.  

 

 Surse de finanțare 

 

În tabelul următor este prezentat portofoliul de proiecte propuse, precum și 

sursa de finanțare identificată pe baza informațiilor existente la momentul elaborării 

SDD Slănic-Moldova 2021-2027.  

După apariția documentelor prin care se vor stabili condițiile specifice de 

finanțare pentru diferite programe operaționale și subdiviziuni ale acestora 

(Ghidurile de finanțare) se vor reevalua/completa informațiile prezentate mai jos. 

De asemenea, vor fi avute în vedere și alte surse de finanțare, în funcție de 

disponibilitatea acestora. Perioada de implementare a proiectelor este considerată 

ca fiind cea acoperită de orizontul strategic al documentului, aceasta urmând a fi 

actualizată în funcție de etapele de disponibilizare a fondurilor nerambursabile. 
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Obiectiv strategic 1 

Dezvoltare urbană durabilă prin promovarea eficienței energetice și protecției mediului 

Direcția de intervenție 1.1. Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare, în vederea 

asigurării unei dezvoltări durabile  

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P1. Reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice 2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, PODD 

2021-2027, AFM, Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P2. Reabilitare termică blocuri de locuințe 2021-2027 
PNRR, POR 2021-2027, AFM, Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P3. Efectuare audit energetic și emitere Certificate de 

performanță energetică pentru clădirile municipale, 

terțiare sau rezidențiale 

2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P4. Utilizarea surselor regenerabile de energie geotermală 

pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor din 

orașul Slănic-Moldova, sau prin instalații de tip pompă 

de căldură geotermală 

2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, PODD 

2021-2027, AFM, Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P5. Realizare surse de producere a energiei electrice din 

microhidrocentrale 
2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

Buget local; Alte surse de finanțare 

P6. Reabilitare, extindere si modernizare sistem de 

alimentare cu apa, statii de tratare in orașul Slănic 

Moldova 

2021-2027 
Anghel Saligny, POR 2021-2027, 

Buget local; Alte surse de finanțare 
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P7. Reabilitare și extindere sursă de apă în orașul Slănic-

Moldova, reabilitare dren, reabilitare stație Slănicel, 

refacere sistem de tratare apă a orașului Slănic Moldova  

2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P8. Reabilitare, modernizare și extindere rezervoare apă în 

orașul Slănic-Moldova 
2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P9. Reabilitare, extindere si modernizare sistem de 

canalizare, statii de epurare si canalizare pluviala in 

orașul Slănic Moldova 

2021-2027 
Anghel Saligny, POR 2021-2027, 

Buget local; Alte surse de finanțare 

P10. Amplasare microstații de epurare în orașul Slănic-

Moldova 
2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P11. Reabilitare stație de tratare Slănicelu, Slănic-Moldova 2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P12. Extindere rețea de distribuție energie electrică la nivelul 

întregului oraș 
2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P13. Extindere rețea de distribuție gaze naturale la nivelul 

întregului oraș 
2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P14. Amenajarea hidroenergetică a pârâului Slănic  2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P15. Înființarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor 2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, PODD 

2021-27, AFM, Buget local; Alte 

surse de finanțare 
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P16. Creșterea eficienței colectării selective a serviciului de 

salubrizare la nivelul orașului Slănic-Moldova 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, PODD 

2021-2027, AFM, Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P17. Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură serviciile 

publice 
2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P18. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență 
2021-2027 

PNRR, POS 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P19. Înființarea micro stației SMURD cu pompieri militari 2021-2027 
PNRR, POS 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P20. Implementare sistem de avertizare a populației în 

situații de urgență 
2021-2027 

POS 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P21. Extindere rețea de internet în orașul Slănic-Moldova 2021-2027 

POR 2021-2027, PODD 2021-2027, 

AFM, Buget local; Alte surse de 

finanțare 
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Direcția de intervenție 1.2. Creșterea rezilienței la schimbările climatice și promovarea 

protecției mediului  

P22. Realizare diguri de apărare; reabilitarea podurilor și 

punților pietonale din orașul Slănic Moldova 
2021-2027 

CNI; Anghel Saligny; PODD 2021-

2027; Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P23. Regularizarea albiei pârâului Slănic, Slănicel și a 

principalilor afluenți - Reabilitare torenți zona Slănic 

Moldova, județul Bacău 

2021-2027 
CNI; PODD 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 

P24. Realizarea de acțiuni de împădurire  2021-2027 
PODD 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P25. Amenajarea, îndiguirea și decolmatarea cursurilor de apă 

din Slănic-Moldova, în scopul prevenirii și combaterii 

efectelor negative ale schimbărilor climatice 

2021-2027 
PODD 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P26. Realizarea unui parteneriat între UAT, administrațiile 

Fondului Forestier, unitățile de învățământ și Poliția cu 

scopul realizării de campanii de ecologizare  

2021-2027 
PODD 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P27. Educarea și conștientizarea populației cu privire la 

protecția mediului 
2021-2027 

PODD 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P28. Lucrări de îmbunătățiri funciare ale terenurilor degradate  2021-2027 
PODD 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P29. Punere în siguranță ziduri de sprijin în orașul Slănic-

Moldova, județul Bacău 
2021-2027 

PODD 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P30. Implementare plan de management al sitului Natura 2000 

ROSCI0047 Creasta Nemirei 
2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 
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P31. Implementare plan de management al sitului de 

importanță comunitară 2000 ROSCI0318 Măgura Târgu-

Ocna 

2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 

P32. Implementare plan de management al sitului Natura 2000 

ROSCI0230 Slănic 
2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 

 

 

Obiectiv strategic 2 

Asigurarea și promovarea mobilității urbane durabile 

Direcția de intervenție 2.1. Conectivitate la toate nivelurile și mobilitate urbană durabilă 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P33. Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – 

Slănic-Moldova – E574 și Autostrada Brașov-Bacău 
2021-2027 

POT 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P34. Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – 

Slănic-Moldova – DN12A 
2021-2027 

POT 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P35. Reabilitare drumuri locale Slănic Moldova  2021-2027 
Anghel Saligny; POR 2021-2027, 

Buget local, Alte surse de finanțare 

P36. Reabilitarea infrastructurii rutiere în orașul Slănic 

Moldova 
2021-2027 

POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P37. Creșterea accesibilității la principalele puncte de interes 

ale orașului 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 
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P38. Achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de 

transport public local și a stațiilor de încărcare necesare 

pentru funcționarea acestora. 

2021-2027 
PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P39. Reabilitarea stațiilor de transport public, prin dotarea cu 

mobilierul urban corespunzător 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P40. Realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic 

Moldova 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P41. Amenajarea și reabilitarea infrastructurii pietonale, 

pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de 

siguranță 

2021-2027 
PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P42. Extinderea infrastructurii pietonale prin amenajarea unei 

pasarele pietonale între Centrul de tratament balnear și 

str. Vasile Alecsandri 

2021-2027 
PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P43. Extinderea infrastructurii pietonale în zona centrală a 

stațiunii 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P44. Înlocuirea autovehiculelor din parcul auto municipal cu 

autovehicule cu emisii reduse de carbon 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P45. Înlocuirea autovehiculelor pentru transportul elevilor cu 

autovehicule cu emisii reduse de carbon 
2021-2027 

POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P46. Amenajarea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de 

parcare existente 
2021-2027 Buget local, Alte surse de finanțare 

P47. Construire parcare supraetajată și spațiu multifuncțional, 

dotări aferente, racorduri la utilități și amenajare 

peisagistică în orașul Slănic Moldova, județul Bacău 

2021-2027 
POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P48. Parcare modulară park-and-ride pentru promovarea 

utilizării transportului public și a soluțiilor de mobilitate 

urbană alternativă 

2021-2027 
PNRR,POR 2021-2027, Buget local, 

Alte surse de finanțare 
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P49. Înființarea serviciului de transport public local 2021-2027 
POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P50. Implementarea unor sisteme de reducere a vitezei în 

zonele identificate cu risc mare de accidente 
2021-2027 

POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P51. Introducerea sistemelor inteligente de monitorizare a 

traficului (supraveghere video, camere radar, camere 

LPR) 

2021-2027 
PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P52. Implementarea unui sistem integrat de taxare 

electronică pentru transport public, bike-sharing, 

parcare 

2021-2027 
PNRR, POR 2021-2027, Buget 

local, Alte surse de finanțare 

P53. Amplasarea unui punct de informare intermodală în zona 

centrală 
2021-2027 

POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P54. Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația 

autovehiculelor de marfă 
2021-2027 Buget local, Alte surse de finanțare 

P55. Regulament pentru limitarea accesului vehiculelor 

poluante în intravilanul orașului Slănic Moldova 
2021-2027 Buget local, Alte surse de finanțare 

P56. Program integrat de măsuri pentru promovarea 

electromobilității - Realizarea unei rețele de stații de 

reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, județul 

Bacău 

2021-2027 
AFM; POR 2021-2027, Buget local, 

Alte surse de finanțare 

P57. Desfășurarea de campanii de promovare a deplasărilor 

durabile 
2021-2027 Buget local, Alte surse de finanțare 

 

 

 

 



  

 

 

442 

Obiectiv strategic 3 

SLĂNIC – ORAȘ SMART 

 

Direcția de intervenție 3.1. Promovarea conceptului de smart-city și realizarea de intervenții 

specifice în toate domeniile 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P58. Sistem integrat pentru monitorizarea rețelelor de 

utilități  
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P59. Sistem integrat de monitorizare a calității apei și 

pentru prevenirea inundațiilor prin instalarea de 

senzori specifici și alertarea populației în cazul 

situațiilor cu potențial pericol 

2021-2027 
POR 2021-2027; PODD 2021-2027; 

Buget local; Alte surse de finanțare 

P60. Extinderea sistemului de măsurare a calității aerului și 

monitorizare a nivelului de poluare 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P61. Centrul operațional pentru monitorizarea parametrilor 

de eficiență energetică, indicatorilor de performanță si 

pentru prioritizarea intervențiilor și investițiilor  

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P62. Montarea de sisteme pentru monitorizare și control al 

funcționării sistemelor de încălzire și climatizare în 

cazul clădirilor publice și rezidențiale 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P63. Proiect de susținere a investițiilor în soluții de tip „BMS 

– Building Management Systems”, în vederea unei 

abordări eco în obiceiurile de consum ale cetățenilor  

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 
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P64. „Smart-light” – Modernizarea și extinderea sistemului 

de iluminat public, prin introducerea sistemelor de 

telemanagement și adoptarea de soluții integratoare 

2021-2027 
PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P65. Centru operațional orășenesc pentru managementul 

situațiilor de urgență 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P66. Implementarea unui sistem inteligent integrat de 

management al transportului public, pentru creșterea 

atractivității și siguranței acestui mod de transport 

(sistem management flotă vehicule transport public, 

sistem ticketing, sistem de informare a călătorilor în 

stații, supraveghere video, internet în stații) 

2021-2027 
POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P67. Slănic VeloCity -  Sistem integrat de mobilitate 

alternativă de tip bike sharing 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027, Buget local, 

Alte surse de finanțare 

P68. Sistem „smart” de treceri de pietoni inteligente 2021-2027 
POR 2021-2027, Buget local, Alte 

surse de finanțare 

P69. Sistem inteligent de management al parcărilor 2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P70. Aplicație de mobilitate urbană de tip „MaaS” (soluție 

integrată de facilitare a mobilității urbane ca serviciu) 
2021-2027 

PNRR, POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P71. Dezvoltarea unei platforme integrate pentru 

monitorizarea situației cererii și ofertei de pe piața 

forței de muncă 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P72. Slănic Smart-Edu – Dotarea unităților de învățământ 

cu infrastructura specifică educației smart (dispozitive 

necesare învățământului on-line, plaforme digitale de 

e-learning, bibliotecă școlară virtuală, tele-educație, e-

catalog etc.) 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 
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P73. Creșterea utilizării tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor în sistemul socio-medical, prin 

implementarea de soluții de tip e-sănătate, utilizarea 

rețelelor de tele-medicină, etc. 

2021-2027 
POR 2021-2027; POS 2021-2027; 

Buget local; Alte surse de finanțare 

P74. Portal informatic de promovare turistică 2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P75. Implementare sistem fizic și digital de semnalizare  

privind accesul la principalii poli de atracție ai orașului  
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P76. Slănic Safe City – Platforma de management al 

securității urbane (camere video de supraveghere, 

video content analysis etc.) 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P77. Sistem informatic de tip ERP pentru creșterea 

performanțelor activității Primăriei Slănic-Moldova 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P78. Retro-digitalizare a documentelor din arhivă și 

administrarea electronică a documentelor din arhiva 

proprie 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P79. Slănic SmartCom – Dezvoltarea unei infrastructuri de 

comunicații performante și implementarea platformei 

integratoare Smart-City, suport pentru aplicațiile 

smart de la nivelul orașului 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 
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Obiectiv strategic 4 

Dezvoltarea sustenabilă în domeniul economic și social, concentrată pe integrarea și 

incluziunea socială 

Direcția de intervenție 4.1. Dezvoltarea și sprijinirea mediului economic și asigurarea 

calificării forței de muncă 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P80. Elaborarea unui plan strategic de atragere a 

investitorilor 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P81. Realizarea de parteneriate la orice nivel cu actori 

interesați în vederea dezvoltării economice integrate a 

zonei  

2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 

P82. Proiect de dezvoltare a competențelor antreprenoriale 

și manageriale din domeniul turistic 
2021-2027 

POEO 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P83. Înființarea unui centru de afaceri pentru activități 

economice nepoluante, inclusiv a asociațiilor pentru 

producătorii locali 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P84. Identificarea de surse de apă pentru consum, 

exploatarea și promovarea acestora ca brand local 
2021-2027 

Parteneriat Public-Privat; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P85. Construirea unei piețe agro - alimentare în Cireșoaia / 

Cerdac 
2021-2027 

PNRR; POR 2021-2027; PAC; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P86. Realizarea unui centru de desfacere a produselor agro-

alimentare a producătorilor locali 
2021-2027 

PNRR; POR 2021-2027; PAC; Buget 

local; Alte surse de finanțare 



  

 

 

446 

P87. Centru de formare în domeniul balnear 2021-2027 
POEO 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P88. Atragerea resurselor umane în orașul Slănic-Moldova 

prin stimularea pieței forței de muncă și a calității 

vieții comunității locale 

2021-2027 
POEO 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P89. Creșterea gradului de calificare aplicată a tinerilor 

pentru a lucra în domeniile specifice zonei 
2021-2027 

POEO 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

 

Direcția de intervenție 4.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii pentru educație, 

sănătate și serviciile de asistență socială 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P90. Construire, Modernizare, Dotare, școală/grădiniță 

/creșă 
2021-2027 

POR 2021-2027; PNRR; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P91. Construire și dotare 2 laboratoare scolare – școala 

gimnaziala nr. 2 Cireșoaia 
2021-2027 

CNI; POR 2021-2027; PNRR; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P92. Construire și dotare sală de sport – școala gimnaziala 

nr.2 Cireșoaia 
2021-2027 

CNI; POR 2021-2027; PNRR; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P93. Reabilitarea clădirilor și amenajarea curții în unitățile 

de învățământ, inclusiv prin amenajarea de spații verzi 

și a unor zone pentru desfășurarea de activități școlare 

în aer liber 

2021-2027 

PNRR; POEO 2021-2027; Buget 

local; Parteneriat Public-Privat; Alte 

surse de finanțare 

P94. Înființarea unui centru „after-school” 2021-2027 
POIDS 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 
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P95. Înființarea unei Biblioteci / Centru de Documentare și 

Informare și dotarea cu aparatură și mobilier la în 

Cireșoaia  

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P96. Realizarea unui proiect educațional „Școala părinților” 2021-2027 
POEO 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P97. Realizarea de activități de prevenire a abandonului 

școlar  
2021-2027 

POEO 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P98. Înființarea unor tabere școlare 2021-2027 
Parteneriat Public-Privat; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P99. Punerea în funcțiune a Centrului Socio-Cultural Cerdac  2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P100. Construirea de locuințe sociale și pentru tineri (ANL) 2021-2027 
PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P101. Înființarea unui centru socio - medical (ambulanță + 

cameră de gardă)  
2021-2027 

PNRR; POS 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P102. Înființarea unui centru de consiliere și informare  2021-2027 
PNRR; POEO 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P103. Realizarea de campanii de educare privind regulile de 

igienă și salubritate 
2021-2027 

POS 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P104. Înființarea unui centru de zi cu servicii pentru 

persoanele defavorizate 
2021-2027 

PNRR; POIDS 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P105. Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în 

dificultate, servicii îngrijire, locuințe protejate 
2021-2027 

POIDS 2021-2027; Buget local; 

Alte surse de finanțare 

P106. Construire Dispensar medical 2021-2027 
PNRR; POS 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 
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Obiectiv strategic 5 

PROMOVAREA DEZVOLTĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL, TURISTIC ȘI DE AGREMENT 

Direcția de intervenție 5.1. Dezvoltarea, conservarea și promovarea patrimoniului turistic și 

cultural 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P107. Dezvoltarea potențialului turistic în stațiunea Slănic 

Moldova 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P108. Restaurarea clădirii Cazino în vederea amenajării unui 

centru cultural în orașul Slănic-Moldova 
2021-2027 

CNI; PNRR; Buget local; Alte surse 

de finanțare 

P109. Revitalizare spații culturale, cinematografe, muzee 2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P110. Renovare si amenajare muzeu, centru de informare 

turistica si centru voluntariat Slanic Moldova  
2021-2027 

CNI; PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P111. Realizarea unui centru de tratament balnear pentru 

valorificarea potențialului balneo climateric și al 

izvoarelor minerale din Slănic-Moldova 

2021-2027 
CNI; PNRR; Buget local; Alte surse 

de finanțare 

P112. Centru de conferințe cu parcare în orașul Slănic-

Moldova 
2021-2027 

CNI; PNRR; Buget local; Alte surse 

de finanțare 

P113. Dezvoltare infrastructură turistică: perimetre obiective 

turistice, incinte, spați publice din vecinătarea 

obiectivelor turistice și căi de acces către acestea 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 
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P114. Protecția și valorificarea patrimoniului construit: 

perimetre, incinte, spații publice din vecinătarea 

monumentelor și căi de acces către monumente 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P115. Reamenajarea lacului de agrement din Slănic-Moldova, 

din zona Baraj Sonda 2 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P116. Punerea în siguranță a monumentelor în stare de 

colaps si precolaps 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P117. Înființarea, amenajarea și dotarea Centrului Local de 

Informare și Promovare Turistică 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P118. Realizarea de campanii de promovare turistică și 

includerea obiectivelor într-un circuit turistic  
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P119. Realizarea de campanii pentru asigurarea protejării 

valorilor naturale și menținerea integrității și calității 

patrimoniului natural și a resurselor naturale 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P120. Reabilitare cai acces si creare spatii relaxare in zona 

zona Apelor Minerale 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P121. Dezvoltarea de noi activități/forme turistice, precum 

ecoturismul, prin valorificarea resurselor naturale 

deosebite ( exemplu: Tufu de Falcău)  

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P122. Dezvoltarea de acțiuni de promovare complementare 

cu alte stațiuni turistice pentru creșterea circulației 

turistice la nivelul întregii zone  

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P123. Reabilitarea clădirilor de patrimoniu  2021-2027 
PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P124. Realizarea unui Muzeu de Eco-artă  2021-2027 
PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 
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P125. Creșterea vizibilității și accesibilității către 

monumentele istorice, muzee și alte obiective de 

patrimoniu 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P126. Realizarea și valorificarea unor trasee de turism 

cultural în stațiune  
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P127. Promovarea și stimularea activitățiilor de reabilitare 

tehnico-materială  a bazelor de tratament: unități de 

cazare și de alimentație publică 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P128. Promovarea și stimularea măsurilor pentru dezvoltarea 

turismului ecologic prin creșterea numărului de 

pensiuni agroturistice 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P129. Realizarea de parteneriate cu universități de medicină, 

institute de cercetare și/sau recuperare medicală 

pentru cercetarea, explorarea și punerea în valoare a 

potențialului turistic, balneo climateric 

2021-2027 
Parteneriat public-privat; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P130. Participarea la târguri naționale și internaționale de 

turism balneo- climateric 
2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 

P131. Promovarea de parteneriate la nivel național și 

internațional în vederea elaborării unor instrumente 

specifice pentru dezvoltarea turismului balneo-

climateric 

2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 
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Direcția de intervenție 5.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii sportive și de 

agrement 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P132. Diversificarea ofertei culturale de petrecere a timpului 

liber 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P133. Construire si dotare complex sportiv Slanic Moldova 2021-2027 
CNI, Buget local; Alte surse de 

finanțare 

P134. Construire patinoar multifuncțional cu parcare 

supraetajată și amenajare peisagistică în Slănic-

Moldova 

2021-2027 
Buget local; CNI; Alte surse de 

finanțare 

P135. Amenajarea spațiilor verzi urbane și a zonelor de 

promenadă 
2021-2027 

PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P136. Realizarea de noi locuri de joacă pentru copii 2021-2027 
PNRR; POR 2021-2027; Buget 

local; Alte surse de finanțare 

P137. 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.) 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 

P138. Amenajarea de obiective turistice noi  2021-2027 
Buget local; CNI; Alte surse de 

finanțare 

P139. Amenajarea traseelor montane în scopul creșterii 

atractivității pentru turismul montan și ecoturismului 
2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 

P140. Amenajarea de trasee potrivite pentru rute de 

montaigne-bike 
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; Alte 

surse de finanțare 
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P141. Amenajarea de noi trasee turistice și puncte de 

vizitare în stațiunea Slănic-Moldova și proximitate 
2021-2027 Buget local; Alte surse de finanțare 

P142. Naționalizarea izvoarelor minerale locale – campanie 

cu scopul reintrării izvoarelor în administrația UAT 
2021-2027 

Buget local; CNI; Alte surse de 

finanțare 

P143. Achiziționare trenuleț electric pentru agrement  2021-2027 
PNRR; Buget local; CNI; Alte surse 

de finanțare 

P144. Construcția unui complex de agrement în orașul 

Slănic-Moldova  
2021-2027 

Buget local; CNI; Alte surse de 

finanțare 

P145. ”Green Ciclo Tour” - dezvoltarea infrastructurii 

cicloturism în zona balneo Târgu Ocna - Slănic-

Moldova - Poiana Sărată  

2021-2027 
Buget local; Parteneriat Public-

Privat; Alte surse de finanțare 

P146. Organizarea de evenimente culturale 2021-2027 
Buget local; Parteneriat Public-

Privat; Alte surse de finanțare 
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Obiectiv strategic 6 

CREȘTEREA EFICIENȚEI, COERENȚEI ȘI TRANSPARENȚEI ACTULUI ADMINISTRATIV 

Direcția de intervenție 6.1. Administrație publică 

Denumire proiect 
Perioadă 

implementare 
Surse de finanțare 

P147. Inventarierea situației cadastrale a străzilor și 

verificarea accesibilității ISU 
2021-2027 

Buget local; POCA 2014-2020; Alte 

surse de finanțare 

P148. Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației 

publice, dotarea cu echipamente și mobilier a 

birourilor  

2021-2027 
PNRR, Buget local; POCA 2014-

2020; Alte surse de finanțare 

P149. Creșterea conștientizării populației cu privire la 

drepturile și obligațiile cetățenești 
2021-2027 

Buget local; POCA 2014-2020; Alte 

surse de finanțare 

P150. Realizarea de proiecte în parteneriat cu UAT - urile 

vecine pentru dezvoltarea și implementarea de 

abordări și acțiuni comune pentru rezolvarea 

împreună a problemelor majore specifice zonei 

2021-2027 
POR 2021-2027; Buget local; POCA 

2014-2020; Alte surse de finanțare 

P151. Măsuri pentru cresterea transparentei la nivelul UAT 

Slănic-Moldova  
2021-2027 

POR 2021-2027; Buget local; POCA 

2014-2020; Alte surse de finanțare 

P152. Crearea structurii de gestionare a serviciului de 

transport public 
2021-2027 

Buget local; POCA 2014-2020; Alte 

surse de finanțare 

P153. Actualizarea regulamentului privind parcările publice 2021-2027 
Buget local; POCA 2014-2020; Alte 

surse de finanțare 

P154. Înființarea unei structuri de gestionare a parcărilor cu 

plată 
2021-2027 

Buget local; POCA 2014-2020; Alte 

surse de finanțare 

P155. Crearea stucturii de implementare și monitorizare a 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
2021-2027 

Buget local; POCA 2014-2020; Alte 

surse de finanțare 
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 Criterii de prioritizare 

 

În vederea realizării unei prioritizări preliminare a intervențiilor incluse în 

portofoliul de proiecte al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, a fost realizată 

o analiză multicriterială, pe baza stabilirii unor indicatori de performanță, 

reprezentând parametrii în funcție de care măsurile propuse sunt evaluate și 

comparate între ele.  

Fiecare indicator (criteriu) trebuie să măsoare un aspect relevant și nu trebuie 

să depindă de un alt criteriu. Criteriile sunt, în general, de două feluri: cantitative 

și calitative.  

 

Indicatorii propuși pentru evaluarea impactului măsurilor propuse sunt 

următorii:   

❖ Impactul asupra mediului și rezilienței la schimbări climatice 

Proiectul primește un punctaj în funcție de impactul asupra mediului și 

rezilienței la schimbări climatice: adaptare la schimbări climatice, impact asupra 

mediului, biodiversitate, poluare (3 – impact mare; 2 – impact mediu; 1 – impact 

redus; 0 – fără impact); 

❖ Impactul asupra dezvoltării turismului  

Proiectul primește un punctaj în funcție de impactul asupra dezvoltării 

turismului: turism, atractivitate (3 – impact mare; 2 – impact mediu; 1 – impact 

redus; 0 – fără impact); 

❖ Impactul asupra calității vieții și incluziunii sociale  

Proiectul primește un punctaj în funcție de impactul estimat asupra calității 

vieții: sănătate, cultură, educație, sport, siguranță, și incluziunii sociale (3 – impact 

mare; 2 – impact mediu; 1 – impact redus; 0 – fără impact); 

❖ Impactul asupra dezvoltării durabile (infrastructură și 

mobilitate)  

Proiectul primește un punctaj în funcție de impactul estimat asupra dezvoltării 

durabile: infrastructură, eficiență energetică, mobilitate urbană (3 – impact foarte 

mare; 2 – impact mare; 1 – impact mediu; 0 – impact nesemnificativ); 

❖ Gradul de atragere a sursei de finanțare  

Proiectul primește un punctaj în funcție de nivelul de atragere a sursei de 

finanțare (1 – cu finanțare nerambursabilă; 0 – fără finanțare nerambursabilă). 
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Pentru prioritizarea măsurilor propuse în cadrul matricei, fiecărui indicator 

i-a fost alocată o anumită pondere. 

Concentrarea tematică propusă la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 

2021-2027 relevă importanța acordată diferitelor obiective de politică externă, 

după cum urmează: 

 

▒ Alocarea a 35% din FEDR pentru OP1 – O Europă mai inteligentă 

▒ Alocarea a 30% din FEDR pentru OP2 – O Europă mai verde 

▒ 25% din FSE pentru incluziune socială 

▒ 10 % din FSE pentru sprijinul tinerilor care nu au un loc de 

muncă 

 

Ținând cont de cele de mai sus, ponderea propusă pentru criteriile de 

prioritizare menționate anterior este următoarea: 

 

Indicator Pondere 

Impactul asupra mediului și rezilienței la schimbări 

climatice 
20% 

Impactul asupra dezvoltării turismului 30% 

Impactul asupra calității vieții și incluziunii sociale 20% 

Impactul asupra dezvoltării durabile (infrastructură 

și mobilitate) 
20% 

Gradul de atragere a sursei de finanțare 10% 

 

 

Indicator 

Punctaj 

maxim 

(Pmax) 

Pondere 

(p) 

Valoare 

maximă 

din 10 

Scor 

ponderat 

(Sc) 

Impactul asupra mediului și rezilienței 

la schimbări climatice 
3 20% 2,0 

Punctaj 

x 0,67 

Impactul asupra dezvoltării turismului 3 30% 3,0 
Punctaj 

x 1,0 

Impactul asupra calității vieții și 

incluziunii sociale 
3 20% 2,0 

Punctaj 

x 0,67 

Impactul asupra dezvoltării durabile 

(infrastructură și mobilitate) 
3 20% 2,0 

Punctaj 

x 067 

Gradul de atragere a sursei de 

finanțare 
3 10% 1,0 

Punctaj 

x 0,33 
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Formula utilizată pentru calcularea scorului ponderat al fiecărui criteriu 

de prioritizare este următoarea: 

 

Spi = pi  x 10 / Pmax i 
unde:  

i = criteriul de prioritizare 

Spi = scor ponderat al criteriului i 

pi = ponderea criteriului i 

Pmax i = punctajul maxim al criteriului i 

 

Punctajul fiecărui proiect se calculează cu formula: 

 

𝑷𝑷 = ∑ 𝑷𝑪𝒊 × 𝑺𝒑𝒊

𝟓

𝒊=𝟏

 

unde:  

PP = punctaj proiect 

Spi = scor ponderat al criteriului i 

PCi = punctajul acordat pentru criteriul i. 

 

Trebuie specificat că nivelul de prioritate al proiectelor este un factor dinamic, 

ce trebuie evaluat periodic și modificat, pe toată durata de acțiune a strategiei de 

față, în funcție de evoluția economiei la toate nivelurile, de oportunități noi pentru 

accesarea fondurilor europene sau de alți factori care vor conduce la modificarea 

situației actuale. 

Prioritizarea proiectelor va fi realizată de Comisia de monitorizare și actualizare 

a SDD, după stabilirea condițiilor de eligibilitate pentru finanțarea din fonduri 

europene și apariția ghidurilor specifice. 

Un exemplu de prioritizare a proiectelor pe baza elementelor cunoscute la 

momentul elaborării documentului strategic este inclus ca anexă. 
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5. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

SDD 
 

5.1. Contextul institutional de implementare a SDD 

 

Implementarea presupune procesul de transformare a resurselor disponibile 

(materiale, financiare, umane) în rezultate calitative și cantitative, astfel încât să 

fie atinse toate obiectivele strategice definite și, prin intermediul acestora, la 

sfârșitul perioadei de planificare, misiunea asumată.  

Totodată, este necesar să se ia în considerare faptul că însuși procesul de 

implementare induce schimbări, uneori deosebit de importante, ale parametrilor de 

stare aferenți mediului de manifestare economic și social, ca urmare a efectelor 

rezultate din implementarea noilor facilități operaționale rezultate. De aici 

imperativul parcurgerii unui proces de evaluare-reevaluare continuu, cu reveniri 

asupra cerințelor formulate inițial și ameliorarea/dezvoltarea aestor cerințe în 

conformitate cu situația economico-socială actualizată. 

Implementarea SDD, prin care se vor pune în aplicare programele și măsurile 

cuprinse în Planul de acțiune, se va realiza prin proiectele propuse în portofoliul de 

proiecte, respectându-se normele europene, legislația națională și reglementările 

locale în vigoare. 

Punerea în aplicare în mod practic a Planului de acțiune al SDD va porni de la 

cunoașterea, asigurarea și aplicarea următoarelor condiții: 

 colaborarea transparentă dintre autoritățile publice 

locale/instituțiile/organizațiile/firmele din orașul Slănic-Moldova; 

 identificarea și atragerea de surse de finanțare in completarea celor finantate 

prin fonduri structurale; 

 respectarea priorităților stabilite de Autoritatea Urbană în implementarea 

proiectelor, în acord cu necesitățile în evoluție ale orașului și în stransă 

legatura cu strategiile la nivel judetean, regional și national; 

 corelarea tuturor proiectelor existente și viitoare în vederea asigurării unei 

dezvoltări social-economice armonioase, integrate la nivel regional. 

 

În scopul implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021 – 

2027 a Orașului Slănic-Moldova, prin realizarea proiectelor cuprinse în Portofoliul 

de proiecte pentru perioada programatică avută în vedere și susținerea obiectivelor 

strategice stabilite pentru îndeplinirea viziunii și misiunii orașului, au fost 

identificate o serie de activități, care pot fi clasificate după cum urmează:  
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 Acțiuni pregătitoare de implementare a strategiei  

 Acțiuni necesare pentru implementarea proiectelor  

 Acțiuni de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei  

 Acțiuni corective în vederea actualizării strategiei în funcție de situația 

existentă la momentul respectiv  

 Acțiuni de pregătire a strategiei pentru următoarea perioadă 

programatică. 

 

5.2.  Indicatorii de monitorizare și evaluare a 

implementarii SDD 
 

Activitățile care trebuie întreprinse - pe termen scurt, mediu și lung - în scopul 

atingerii obiectivului general al strategiei și al realizării acțiunilor prioritare 

identificate pentru fiecare domeniu de intervenție menționat în cadrul strategiei 

sunt prezentate în tabelul de mai jos.  

De asemenea, sunt prezentate și structurile responsabile pentru realizarea 

acțiunilor respective. Trebuie menționat faptul că structurile respective sunt 

responsabile, în primul rând, cu asigurarea demarării acțiunilor respective și cu 

monitorizarea realizării acestora, dar în faza de implementare a acțiunii se 

recomandă atragerea și colaborarea și cu alte entități, în scopul obținerii expertizei 

profesionale specifice necesare, cum ar fi: reprezentanți ai mediului de afaceri, 

parteneri din alte municipii, instituții de învățământ și cercetare, consultanți externi, 

evaluatori independenți etc. 

 

ACȚIUNE RESPONSABILI 

Acțiuni pe termen scurt (2021 – 2022) 

Aprobarea strategiei de către Consiliul Local al 

Orașului Slănic-Moldova prin Hotărâre de Consiliu 

Local  

Consiliul Local al Orașului 

Slănic-Moldova 

Înființarea unei „Comisii de monitorizare şi 

actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Orașului Slănic-Moldova 2021 – 2027”, prin 

Dispoziţie a Primarului Orașului Slănic-Moldova 

Primarul Orașului Slănic-

Moldova 

Repartizarea proiectelor pe compartimentele de 

specialitate din cadrul Primăriei Orașului Slănic-

Moldova 

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Finalizarea proiectelor aflate în implementare 
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 
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ACȚIUNE RESPONSABILI 

Realizarea/actualizarea documentelor de 

fundamentare pentru fiecare domeniu prioritar 

stabilit prin Strategia de dezvoltare durabilă, 

conform nivelelor de prioritate stabilite  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Analiza rezultatelor și concluziilor documentelor de 

fundamentare pe fiecare domeniu prioritar, în scopul 

actualizării/corecției gradului de prioritate al 

proiectelor din portofoliu, precum și pentru analiza 

necesarului de resurse (financiare, umane, logistică 

etc.) și stabilirea duratei estimative de 

implementare pentru fiecare proiect  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Identificarea și analizarea surselor de finanţare 

pentru proiectele propuse spre implementare prin 

strategia de dezvoltare, precum și a modului de 

accesare a surselor de finanțare respective 

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Realizarea listei de proiecte prioritare 
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru 

dezvoltarea şi implementarea proiectelor prioritare  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Realizarea de acorduri de parteneriat în scopul 

realizării proiectelor din portofoliu 

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Planificarea multianuală a bugetului, pe baza 

analizelor realizate anterior și a consultărilor cu 

Comisia de monitorizare și actualizare a strategiei. 

Stabilirea graficului de derulare/implementare a 

proiectelor, prin includerea în buget a investițiilor 

stabilite ca fiind prioritare pentru perioada 

respectivă 

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor 

umane pentru implementarea proiectelor prioritare  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Evaluarea intermediară a strategiei (cel puțin anual) 
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Acțiuni pe termen mediu (2023 – 2027) 

Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au 

fost finalizate  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Realizarea de parteneriate pentru dezvoltarea 

proiectelor prioritare de anvergură de la nivelul 

orașului  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Implementarea proiectelor prioritare  
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 
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ACȚIUNE RESPONSABILI 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel 

municipal, județean, regional, naţional şi 

internaţional  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din 

portofoliu şi realizarea unor rapoarte de progres  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Revizuirea portofoliului de proiecte, în scopul 

realizării de eventuale corecții/completări a 

elementelor cuprinse în acesta, inclusiv a gradului 

de prioritate, în funcție de stadiul de implementare 

la momentul respectiv și de concluziile rapoartelor 

de progres 

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Evaluarea intermediară periodică a strategiei (cel 

puțin anual)  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Revizuirea și actualizarea strategiei pe baza evaluării 

intermediare și luarea de măsuri corective, dacă 

este cazul (la maxim 2 ani)  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Acțiuni pe termen lung (2028– 2029) 

Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu 

au fost finalizate  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Revizuirea și actualizarea strategiei pe baza evaluării 

intermediare și luarea de măsuri corective, dacă 

este cazul (la maxim 2 ani)  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Finalizarea implementării proiectelor prioritare  
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel 

municipal, județean, regional, naţional şi 

internaţional  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Evaluarea finală a strategiei  
Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

Pregătirea strategiei de dezvoltare a Orașului Slănic-

Moldova pentru următoarele perioade de 

programare  

Comisia de monitorizare 

și actualizare a SDD 

 

Toate deciziile strategice privind implementarea SDD revin organelor 

deliberative ale Unității Administrativ Teritoriale Orașul Slănic-Moldova. Aceasta are 

obligația de a asigura cadrul instituțional și mobilizarea reprezentanților autorităților 

publice din orașul Slănic-Moldova, în vederea implementării SDD. Toate măsurile 

de coordonare și administrare a activităților de implementare a Planului de acțiune 

al SDD sunt de competența structurii de implementare constituite la nivelul UAT 

Orașul Slănic-Moldova. 
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După cum se observă, se propune înființarea unei „Comisii de 

monitorizare şi actualizare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului 

Slănic-Moldova, 2021 – 2027”, care va avea un rol principal în implementarea, 

monitorizarea gradului de implementare, planificarea și eventuala modificare a 

strategiei. Comisia respectivă trebuie să includă, alături de primar și viceprimar, 

membri ai compartimentelor și direcțiilor de specialitate din Primărie, a căror 

contribuție este absolut necesară pentru evaluarea strategiei și stabilirea nivelului 

de prioritate al proiectelor, un rol important avându-l, bineînțeles, Compartimentul 

Implementare Proiecte și Biroul Proiecte cu Finanțare Europeană. 

Structura de monitorizare și actualizare va fi responsabilă de coordonarea 

și administrarea efectivă a procesului de implementare a SDD, monitorizând 

activitățile echipelor de proiect.  

 

 

Atribuțiile Structurii de monitorizare și actualizare: 

 urmăreste implementarea Planului de actiune al SDD și a proiectelor din lista 

de proiecte prioritare; 

 monitorizează încadrarea în graficul de implementare a SDD; 

 identifică surse de finanțare pentru proiectele cuprinse în SDD; 

 menține legătura cu Autoritățile contractante, prin intermediul ADR Nord-Est; 

 coordonează și monitorizează activitatea echipelor de proiect; 

 monitorizează și evaluează modul de implementare a SDD. 

 

Structura de monitorizare și actualizare va avea obligația de a elabora 

următoarele documente de planificare: 

▪ Planul anual al acțiunilor de implementare a proiectelor prioritare și a 

celorlalte proiecte prevăzute în portofoliul de proiecte; 

▪ Planul anual financiar, care se ve întocmi pe baza planului anual al acțiunilor 

de implementare a proiectelor integrate prioritare. Planul financiar va indica 

fondurile necesare pentru realizarea proiectelor și sursele de proveniență ale 

acestora (bugete locale, bugetul de stat, programe europene, alte surse); 

▪ Situația anuală privind gradul de implementare a SDD. 

 

După aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă, respectiv a proiectelor 

individuale, se vor constitui echipe individuale pentru implementarea fiecărui 

proiect, în funcție de specificul acestora. 

Implementarea fiecărui proiect în parte va fi realizată de echipele de proiect 

constituite la nivelul UAT Orașul Slănic-Moldova pentru respectivul proiect. 



  

 

 

462 

Persoanele care vor face parte din echipele de proiect vor fi desemnate prin 

dispoziție emisă de Primarul Orașului Slănic-Moldova. Echipele de proiect ce se 

vor constitui vor fi compuse din 3-5 persoane: manager de proiect, manager 

financiar, responsabil cu achizițiile publice, numărul membrilor echipelor de proiect 

variind în funcție de complexitatea proiectului. Echipele de proiect sunt responsabile 

de implementarea efectivă a proiectelor individuale incluse în SDD. 

 

Responsabilitățile echipelor de proiect: 

▪ întocmesc fișele de post pentru fiecare membru al echipei; 

▪ organizează și desfășoară activități de implementare a proiectului; 

▪ asigură managementul financiar și tehnic pentru activitățile de proiect; 

▪ întocmesc raportările de evaluare intermediare și finale solicitate de finanțator; 

▪ prezintă Structurii de Implementare a SDD, la cererea acesteia, stadiul 

implementării proiectului; 

▪ urmăresc înscrierea în costuri, parametrii precum și în graficul de execuție a 

proiectului și a SDD. 

 

Este esențial ca aprobarea prezentei strategii de dezvoltare urbană să nu fie 

percepută ca punct final al unei elaborări tehnice și nici ca un document de 

fundamentare finalizat cu o listă de proiecte implementabile cu ajutorul 

instrumentelor de finanțare nerambursabile. Strategia de Dezvoltare Durabilă 

reprezintă un instrument de guvernare a localității, flexibil și adaptabil în timp 

nevoilor în schimbare, care generează acțiuni publice și private cu valoare 

strategică pe termen lung pentru dezvoltarea competitivă a orașului și pentru 

reducerea disparităților din interiorul acestuia. 

Controlul rezultatelor implementării SDD se va realiza ca un proces continuu, 

urmărindu-se planurile anuale de implementare a proiectelor, alocarea de fonduri 

și încadrarea în limitele stabilite prin planul financiar anual, gradul de implementare 

a strategiei. 

Evaluările intermediare și finală ale succesului înregistrat în implementarea 

strategiei se vor face conform unor criterii clare, de către comisia amintită mai sus. 

Criteriile respective au un caracter dinamic, în sensul că pot fi modificate în cazul 

în care se constată că cele stabilite inițial nu oferă o imagine clară asupra stadiului 

de implementare. 

Un set inițial de astfel de criterii de evaluare va conține cel puțin următoarele 

puncte: 
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 Valoarea procentuală a totalului bugetelor proiectelor implementate sau în 

curs de implementare, în raport cu bugetul planificat inițial; 

 Evaluarea impactului proiectelor implementate în raport cu rezultatele 

preconizate (succesul proiectelor individuale); 

 Valoarea procentuală a fondurilor atrase din surse nerambursabile, în 

raport cu valoarea totală a proiectelor; 

 Valoarea procentuală a fondurilor atrase din surse nerambursabile, în 

raport cu valoarea estimată a fi atrasă din astfel de surse. 

Evaluarea stadiului de implementare a strategiei va fi făcută cel puțin anual. O 

evaluare corectă și obiectivă va permite generarea de măsuri corective asupra 

eventualelor rezultate nesatisfăcătoare, precum și de măsuri care să preîntâmpine 

apariția unor astfel de situații în perioada următoare. 

 

Indicatorii de rezultat care vor fi utilizați pentru monitorizarea 

implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană și a proiectelor 

incluse în aceasta trebuie să fie în concordanță cu indicatorii stabiliți pentru 

accesarea fondurilor europene. Întrucât lista acestor indicatori nu este disponibilă 

la momentul elaborării Strategia de Dezvoltare Durabilă, va fi necesară actualizarea 

indicatorilor propuși la momentul cunoașterii acestora. 

 

Tab. 5.1. Indicatori de monitorizare a implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Urbană 

OBIECTIV STRATEGIC 1 

DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ PRIN PROMOVAREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI 

Direcția de intervenție Acțiuni specifice 
Indicatori de 

rezultate/monitorizare 

DI1.1. Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii edilitare, 

în vederea asigurării 

unei dezvoltări durabile 

Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii edilitare 

- Clădiri publice reabilitate 

termic (nr.) 

- Clădiri rezidențiale reabilitate 

termic (nr.) 

- Campanii de conștientizare 

desfășurate (nr.) 

- Măsuri de creștere a 

performanței energetice 

implementate (nr.) 
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- Proiecte de producție a 

energiei din surse regenerabile 

(nr.) 

- Reabilitare și extindere sistem 

de apă și apă uzată (km) 

- Extindere sursa de apă (km) 

- Reabilitare, extindere și 

modernizare rețea de apă și 

canalizare (km) 

- Reabilitare conducte de 

transport apă potabilă (km) 

- Extindere rețea de distribuție 

energie electrică (km) 

- Extindere rețea de distribuție 

gaze naturale (km) 

- Extindere rețea de internet 

(km) 

DI1.2. Creșterea 

rezilienței la schimbările 

climatice și promovarea 

protecției mediului 

Creșterea rezilienței la 

schimbările climatice și 

promovarea protecției 

mediului 

- Realizarea diguri de apărare 

(km) 

- Regularizarea albiei pârâului 

Slănic, Slănicel și a principalilor 

afluenți (km) 

- Campanii de 

conștientizare/promovare a 

protecției mediului desfășurate 

(nr.) 

- Lucrări de îmbunătățiri funciare 

ale terenurilor degradate (nr.) 

- Implementare planuri de 

management ale siturilor 

protejate (nr.)  
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OBIECTIV STRATEGIC 2 

ASIGURAREA ȘI PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE 

Direcția de intervenție Acțiuni specifice 
Indicatori de 

rezultate/monitorizare 

DI 2.1. Conectivitate la 

toate nivelurile și 

mobilitate urbană 

durabilă 

Conectivitate la toate 

nivelurile și mobilitate 

urbană durabilă 

-Lungime rețea reabilitată / 

modernizată (km) 

- Număr pasageri transport 

public (pasageri km/an, pasageri 

oră/an) 

- Vehicule electrice achiziționate 

(nr) 

- Sisteme „smart” implementate 

- Reducere emisii GES (tone 

CO2echiv/an) 

- Piste biciclete realizate (km) 

- Zone pietonale/shared-space 

realizate (kmp) 

- Sisteme bike-sharing realizate 

(nr.) 

- Puncte intermodale realizate 

(nr.) 

- Parcări „smart”/intermodale 

realizate (nr.) 

- Campanii 

conștientizare/promovare 

realizate (nr.) 

- Infrastructură pentru vehicule 

electrice realizată (nr.) 

 

OBIECTIV STRATEGIC 3 

SLĂNIC – ORAȘ SMART 

Direcția de intervenție Acțiuni specifice 
Indicatori de 

rezultate/monitorizare 

DI 3.1. Promovarea 

conceptului de smart-

city și realizarea de 

intervenții specifice în 

toate domeniile 

 

 

Promovarea 

conceptului de smart-

city și realizarea de 

intervenții specifice 

 

- Aplicații/sisteme „smart” 

implementate (nr.) 

- Sisteme/soluții „smart” 

instalate (nr.) 
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OBIECTIV STRATEGIC 4 

DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ÎN DOMENIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL, 

CONCENTRATĂ PE INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Direcția de intervenție Acțiuni specifice 
Indicatori de 

rezultate/monitorizare 

DI 4.1. Dezvoltarea și 

sprijinirea mediului 

economic și asigurarea 

calificării forței de 

muncă 

Sprijin pentru 

dezvoltarea mediului 

de afaceri local 

- Elaborare planuri strategic de 

atragere a investitorilor (nr.) 

- Centre de afaceri pentru 

activități economice 

nepoluante/asociații pentru 

producători locali (nr.) 

- Construire piețe agro – 

alimentare (nr.) 

- Centre de formare în domeniul 

balnear (nr.) 

- Programe de calificare aplicată 

a tinerilor în domeniile specifice 

zonei (nr.) 

DI 4.2. Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii pentru 

educație, sănătate și 

serviciile de asistență 

socială 

Promovarea integrării 

și incluziunii sociale în 

toate aspectele vieții 

economice și sociale și 

creșterea accesibilității 

la serviciile de 

asistență socială 

- Unități sociale 

reabilitate/modernizate/dotate 

(nr.) 

- Înființare centre sociale: 

multifuncționale/socio-

medicale/de consiliere și 

informare (nr.) 

- Construirea de locuințe sociale 

și pentru tineri (nr.) 

- Campanii de 

informare/conștientizare 

realizate (nr.) 

- Programe de 

formare/perfecționare organizate 

(nr.) 

Creșterea calității și 

accesibilității serviciului 

medical prin 

extinderea și 

modernizarea 

- Unități sanitare 

construite/dotate cu 

echipamente (nr.) 

- Construire dispensar medical 

(nr.) 
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infrastructurii specifice, 

precum și prin 

asigurarea necesarului 

de resurse umane 

calificate 

- Campanii de educare privind 

regulile de igienă și salubritate 

realizate (nr.) 

Îmbunătățirea calității 

și eficienței sistemului 

educațional 

- Unități de învățământ 

reabilitate / modernizate/ 

echipate cu infrastructură 

educațională (nr.) 

- Unități de învățământ 

construite (nr.) 

- Săli de sport construite (nr.) 

- Spații verzi și zone pentru 

desfășurarea de activități școlare 

în aer liber amenajate (mp) 

- Activități de prevenire a 

abandonului școlar realizate 

(nr.) 

- Proiecte educaționale realizate 

(nr.) 

- Campanii de 

informare/conștientizare 

realizate (nr.) 

 

 

OBIECTIV STRATEGIC 5 

PROMOVAREA DEZVOLTĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL, TURISTIC ȘI DE 

AGREMENT 

Direcția de intervenție Acțiuni specifice 
Indicatori de 

rezultate/monitorizare 

DI5.1. Dezvoltarea, 

conservarea și 

promovarea 

patrimoniului turistic și 

cultural 

Dezvoltarea, 

conservarea și 

promovarea 

patrimoniului turistic și 

cultural 

- Clădiri de patrimoniu 

reabilitate/ modernizate/extinse 

(nr.) 

- Dezvoltare infrastructură 

turistică: perimetre obiective 

turistice, incinte, spații publice și 

căi de acces (nr.) 

- Spații culturale, cinematografe, 

muzee amenajate (nr.) 
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- Măsuri de amenajare arii 

protejate și punere în valoare 

prin realizarea de trasee turistice 

și puncte de vizitare (nr.) 

- Reabilitare tehnico-materială  a 

bazelor de tratament: unități de 

cazare și de alimentație publică 

(nr.) 

- Măsuri de promovare realizate 

(nr.) 

- Acțiuni de promovare 

complementare cu alte stațiuni 

turistice (nr.) 

- Campanii de 

informare/conștientizare 

realizate (nr.) 

DI 5.2. Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii sportive și 

de agrement 

Extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii sportive 

și de agrement 

- Infrastructură sportivă și de 

agrement dezvoltată/reabilitată 

(nr.) 

- Spații de joacă modernizate 

(nr.) 

- Noi trasee turistice și puncte 

de vizitare amenajate (nr.) 

- Achiziții echipamente specifice 

(nr.) 

- Evenimente culturale 

organizate (nr.) 

 

OBIECTIV STRATEGIC 6 

CREȘTEREA EFICIENȚEI, COERENȚEI ȘI TRANSPARENȚEI ACTULUI 

ADMINISTRATIV 

Direcția de intervenție Acțiuni specifice 
Indicatori de 

rezultate/monitorizare 

DI 6.1. Administrație 

publică 

Creșterea eficienței și 

coerenței actului 

administrativ prin 

asigurarea 

documentelor 

strategice 

fundamentale 

- Documente strategice realizate 

(nr.) 
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Creșterea calității și 

transparenței actului 

decizional 

- Centre 

integrate/sisteme/aplicații 

„smart” implementate (nr.) 

Consolidarea 

capacității 

administrative prin 

investiții în sisteme 

informatice integrate și 

în pregătirea unor 

resurse umane 

competente 

- Centre 

integrate/sisteme/aplicații 

„smart” implementate (nr.) 

 

 

Monitorizarea implementarii și indeplinirii obiectivelor SDD 

Controlul rezultatelor implementării SDD se va realiza, în mod continuu, la 

toate nivelele structurilor organizatorice descrise, conform competențelor acestora. 

Se va urmari îndeplinirea Planului anual al acțiunilor de implementare a 

proiectelor prioritare, Planul anual financiar și Situația privind gradul de 

implementare a SDD. Evaluarea rezultatelor implementării proiectelor se va face 

de către Structura de implementare si de echipele de proiect pentru fiecare 

proiect derulat. 

În cadrul evaluării, se apreciază gradul de îndeplinire a obiectivelor și politicilor 

propuse în Strategia de dezvoltare, prin analiza efectelor pe care le au politicile și 

programele de dezvoltare asupra mediului de afaceri, economiei, infrastructurii, 

mediului social-cultural, și calității vieții populației din stațiune.  

Monitorizarea implementării și îndeplinirii obiectivelor proiectelor 

Monitorizarea activităților din proiect intră în sarcina managerului echipei de 

proiect. Acesta va asigura, cu sprijinul echipelor de proiect, elaborarea rapoartelor 

de progres privind stadiul implementării, a raportului final, întocmirea cererilor de 

rambursare a cheltuielilor, elaborarea previziunilor privind fluxurile financiare 

pentru proiectele individuale. 

Rapoartele de progres precum și rapoartele care însoțesc cererile de 

rambursare vor fi elaborate de echipa de proiect în colaborare cu consultantul care 

va asigura managementul proiectului. 

Monitorizarea continuă se va realiza saptămânal prin întâlnirile echipei de 

proiect, evaluându-se activitatea membrilor echipei de proiect, gradul de implicare 

a fiecărui membru, îndeplinirea responsabilităților specifice și, dacă este cazul, 

făcându-se recomandări de îmbunătățire. Evaluarea continuă se va face și privind 
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modul în care sunt consumate resursele implicate în proiect, înregistrarea în 

contabilitate a tuturor cheltuielilor efectuate așa cum a fost prevăzut în bugetul 

proiectului. 

Monitorizarea periodică se va face la finalizarea fiecărei etape, evaluându-

se măsura în care activitățile planificate s-au desfășurat conform planului de 

implementare, în mod eficient și eficace: s-a respectat data de începere și finalizare, 

s-au desfășurat toate sub-activitățile, s-au obținut rezultatele previzionate 

cantitativ și calitativ. Daca va fi cazul și vor apărea factori perturbatori se vor lua 

măsuri de corecție pentru implementarea cu succes a proiectelor.  

Evaluarea finală se va realiza în ultima lună de proiect și va urmări 

modul în care s-a realizat implementarea cu succes a proiectului: îndeplinirea 

obiectivelor, obținerea rezultatelor măsurabile, desfășurarea eficientă și eficace a 

activităților planificate, satisfacția grupului țintă, etc.  

 

 

5.3.  Riscuri în implementarea SDD. Măsuri de atenuare 
 

Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri legate de: 

planificarea proiectelor, management de proiect, de personal, riscuri de natură 

tehnică, etc.  

Riscuri legate de planificarea proiectului: 

• Indicatori supraestimati fac imposibilă atingerea lor (duce la retragerea 

finanțării); 

• Timp insuficient pentru anumite operațiuni ale proiectului (prelungirea 

implementării parțiale sau totale a activităților peste limitele planificate); 

• Resurse umane insuficiente pentru activitățile proiectului (duce la încărcarea 

timpului de muncă a resurselor umane deja implicate cu consecințe asupra 

calității activităților derulate și asupra perioadelor de timp în care se 

derulează activitățile). 

 

 

Măsuri de contracarare: 

• Întâlniri periodice ale echipei de proiect pentru identificarea și eliminarea 

acestor probleme; 

• Evaluarea permanentă a calendarului de activități, conștientizarea termenelor 

critice din graficele de implementare; 

• Luarea în considerare a unor rezerve de timp; 
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• Replanificarea din timp a activităților astfel încât să fie prevazute și solicitările 

cu caracter urgent. 

 

Riscuri legate de personal: 

• Resurse umane sunt indisponibile atunci când este nevoie de ele (duce la 

încărcarea timpului de muncă a resurselor umane disponibile, la conflicte intre 

membrii echipei de implementare, la sentimente de frustrare la nivelul celor 

care conștientizează importanța asigurării unei calități corespunzatoare 

pentru activitățile proiectului); 

• Sub-contractorii nu-și îndeplinesc sarcinile potrivit cerințelor (duce la 

nerespectarea termenelor planificate, la afectarea calității implementării 

activităților). 

Măsuri de contracarare: 

• asigurarea de personal de rezervă în ce poate înlocui sau ajuta un membru 

al echipei de implementare în perioadele critice; 

• reevaluarea în permanență a graficului de activități astfel încât să fie corelat 

cu modificările interne și externe de personal ale beneficiarului și furnizorilor 

din cadrul proiectului. 

 

Riscuri legate de managementul proiectului: 

• Nerespectarea termenelor de implementare a proiectelor (poate duce la 

neeligibilitatea cheltuielilor, transmiterea rapoartelor de progres incomplete 

către Autoritatea de management); 

• Nu exista încadrare în bugetul planificat pe categorii de cheltuieli și pe total 

buget (depășirea bugetului planificat duce la neeligibilitatea cheltuielilor); 

• Ineficiența în utilizarea resurselor proiectului (duce la încărcarea costurilor 

proiectului în mod nejustificat). 

Măsuri de contracarare: 

• Diseminarea tuturor informațiilor legate de contractul de finanțare către toți 

membrii echipei de implementare a proiectului; 

• Stabilirea responsabilităților exacte în ceea ce privește rapoartele întocmite. 

 

Riscuri de natură tehnică:  

• Întârzieri în execuția lucrărilor și depășirea graficului de lucrări;  

• Neconcordanțe ce apar pe perioada executiei proiectului cu documentația 

tehnică care stă la baza proiectului; 

• Neconcordanța între specificațiile tehnice ale materialelor și calitatea 

materialelor folosite la lucrări.  

Măsuri de contracarare: 
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• Încheierea unor contracte de execuție ferme cu clauze bine stabilite: 

perceperea garanției de bună execuție, a garanției pentru plata avansului, 

garanții pentru rețineri, prevederea de penalități la plata executanților/ 

furnizorilor în caz de întârzieri în execuția contractului, etc;  

• Prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziționate;  

• Analiza și avizarea situațiilor de lucrări în vederea efectuării plăților;  

• Colaborare strânsă cu echipa de experți tehnici, consultanți, diriginți de 

șantier, astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor 

de lucrări.  

 

5.4.  Procedura de prioritizare a proiectelor SDD 
 

Conform Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane, există 

mai multe etape care trebuie parcurse de către autoritatile publice, municipiile 

reședință de județ pentru a identifica lista de proiecte prioritare aferentă SDD care 

vor fi implementate în perioada 2021-2027 cu finanțare din cadrul POR 2021-2027, 

respectiv alte axe prioritare POR, sau alte programe operaționale cu finanțare din 

fonduri europene.  

Selectarea din portofoliul de proiecte a SDD a listei intermediare de 

proiecte (lista scurtă) 

Structura de implementare a SDD, în colaborare cu parteneri relevanți la nivel 

local va elabora o listă intermediară de proiecte pentru perioada de implementare 

2021-2027, pornind de la portofoliul de proiecte aferent SDD (ce include cel puțin 

lista de proiecte din scenariul selectat din PMUD).  

Autoritatea publică locală poate utiliza diferite criterii în stabilirea acestei liste 

intermediare de proiecte, cum ar fi: perioada de implementare a proiectelor, 

prioritizarea investițiilor din proiecte în documentele strategice sectoriale, existența 

unor posibile surse de finanțare și condițiile de finanțare aferente, gradul de 

maturitate, raportul costuri operaționale/costuri de investiție, etc.).  

În această etapă vor fi identificate și stabilite, din portofoliul de proiecte al 

SDD, acele proiecte ce vizează solicitanții de drept public, indiferent de sursa de 

finanțare, care, orientativ, pot fi realizate în perioada de implementare a SDD. 

Punctul de plecare îl constituie stabilirea bugetului operațional al orașului pentru 

perioada de implementare 2021-2027. Pentru a avea un număr suficient de proiecte 

pentru procesul de prioritizare și selecție în etapa următoare, valoarea estimată a 

proiectelor (contribuția proprie a UAT-ului, inclusiv cheltuielile totale de operare și 

mentenanță) din lista intermediară sau portofoliul de proiecte SDD, orientativ, va 

depăși valoarea bugetului operațional al orașului. 
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Pentru a facilita procesul de selecție din etapa următoare, proiectele ce vor 

forma lista intermediară de proiecte din SDD vor fi ordonate în 2 liste de proiecte 

după sursa de finanțare identificată, astfel:   

▪ Lista proiectelor finanțabile în cadrul axelor prioritare POR 2021-2027 sau 

alte Programe Operaționale; 

▪ Lista proiectelor finanțabile din alte surse de finanțare (buget local, buget 

național, alți donatori, etc.). 

Pentru proiectele din lista intermediară de proiecte se vor elabora fișe de 

proiect completate în conformitate cu modelul prevăzute în ghidurile specifice.  

Prioritizarea și selectarea proiectelor prioritare pentru perioada de 

programare 2021-2027 

În cadrul acestei etape se va urmării stabilirea listei de proiecte prioritare 

pentru implementarea SDD în perioada 2021-2027. Procesul de prioritizare și 

selecție a proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 se va 

realiza pornind de la lista intermediară (lista scurta de proiecte), în funcție de sursa 

de finanțare și în baza fișelor de proiecte întocmite. 

În urma parcurgerii acestui proces de prioritizare și selectare, va rezulta o listă 

de proiecte prioritare (100% din alocarea financiară disponibilă) și o listă de rezervă 

(suplimentar până la 100% din alocarea financiară disponibilă), organizată pe 

priorități de investiții.  

Procesul de prioritizare și selectare a proiectelor cu finanțare din celelalte axe 

prioritare și alte surse de finanțare se va realiza în baza listei intermediare de 

proiecte și a fișelor de proiecte aferente. În procesul de prioritizare și selectare a 

proiectelor aferente altor axe prioritare POR 2021-2027/ PO și alte surse de 

finanțare se va ține cont și se vor include în aceste liste proiectele prestabilite și 

prioritizate de Autoritățile de Management/alte instituții, proiectele care au fost deja 

depuse la finanțare în anumite PO/alte Axe prioritare ale POR sau sunt în curs de 

elaborare în vederea depunerii, precum și proiectele aflate în implementare.  

În urma parcurgerii etapelor de mai sus din procesul de prioritizare și selecție 

a proiectelor vor rezulta următoarele liste de proiecte prioritare pentru perioada 

2021-2027 aferente SDD: 

• Lista proiectelor prioritare finanțabile în cadrul axelor prioritare POR 2021-

2027 sau alte Programe Operaționale; 

• Lista proiectelor prioritare finanțabile din alte surse de finanțare (buget local, 

buget național, alți donatori, etc.). 
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5.5.  Cadrul partenerial pentru elaborarea si implementarea 

SDD 
 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a fost elaborată 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. 

 

Elaborarea SDD presupune parcurgerea a trei etape principale:  

 

➢ Etapa analizei contextului urban și identificarea principalelor probleme și 

nevoi;  

➢ Etapa elaborării Strategiei Dezvoltare Durabilă;  

➢ Etapa de consultare publică.  

  

SDD s-a realizat printr-un amplu proces participativ, fiind antrenate și 

aducându-și aportul instituții, autorități publice și ONG-uri implicate în procesul 

dezvoltării orasului și atragerii de fonduri europene. Elaborarea SDD s-a bazat pe 

un proces de consultare permanentă a principalilor actori locali, prin intermediul: 

✓ întâlnirilor de lucru 

✓ promovării activităților desfășurate în presa locală 

✓ publicării de materiale informative pe site-ul Primăriei Orașului Slănic-

Moldova 

✓ aplicării de chestionare pentru identificarea nevoilor și problememelor de 

dezvoltare a orașului. 

În cadrul întânirilor de lucru tematice s-au identificat principalele probleme 

specifice fiecărui sector, oportunitățile de dezvoltare, s-au analizat posibilitățile de 

accesare a fondurilor europene pentru perioada 2021 -2027.  

Lista de proiecte din SDD este un rezultat al analizelor realizate, consultărilor 

și întâlnirilor organizate pentru elaborarea acestui document și integrează liniile 

trasate în alte documente strategice locale, regionale, precum:  

 

➢ Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Orașului Slănic-Moldova 

(PAEDC) 2021-2030;  

➢ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașului Slănic-Moldova (PMUD) 

2021-2027; 

➢ Strategia SMART CITY 2021-2027 Orașul Slănic-Moldova. 
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ANEXA 1. PRIORITIZAREA PROIECTELOR 
 

Ca urmare a aplicării procedurii de prioritizare a proiectelor descrise anterior, 

a rezultat următoarea ordine a proiectelor, în funcție de punctajul obținut: 
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Reabilitarea stațiilor de transport public, prin dotarea 

cu mobilierul urban corespunzător 
2 3 2 3 3 8,67 

Înființarea serviciului de transport public local 2 3 2 3 3 8,67 

Implementare plan de management al sitului Natura 
2000 ROSCI0230 Slănic 

3 3 1 2 3 8,00 

Restaurarea clădirii Cazino în vederea amenajării 
unui centru cultural în orașul Slănic-Moldova 

2 3 2 2 3 8,00 

Reabilitare drumuri locale Slănic Moldova  2 2 2 3 3 7,67 

Program integrat de măsuri pentru promovarea 
electromobilității - Realizarea unei rețele de stații de 
reîncărcare vehicule electrice în Slănic Moldova, 

județul Bacău 

3 3 1 1 3 7,33 

Realizare diguri de apărare; reabilitarea podurilor și 
punților pietonale din orașul Slănic Moldova 

3 1 2 3 3 7,33 

Punere în siguranță ziduri de sprijin, apărări de mal 

în orașul Slănic-Moldova, județul Bacău 
3 1 2 3 3 7,33 

Dezvoltarea potențialului turistic în stațiunea Slănic 

Moldova 
2 3 2 1 3 7,33 

Realizarea unui centru de tratament balnear pentru 
valorificarea potențialului balneo climateric și al 

izvoarelor minerale din Slănic-Moldova 

1 3 3 1 3 7,33 

Reabilitare cai acces si creare spatii relaxare in zona 
zona Apelor Minerale 

2 3 1 2 3 7,33 
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Construire parcare supraetajată și spațiu 

multifuncțional, dotări aferente, racorduri la utilități și 
amenajare peisagistică în orașul Slănic Moldova, 
județul Bacău 

1 3 2 2 3 7,33 

Reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice 3 0 3 3 3 7,00 

Renovare si amenajare muzeu, centru de informare 
turistica si centru voluntariat Slanic Moldova  

1 3 2 1 3 6,67 

Centru de conferințe cu parcare în orașul Slănic-
Moldova 

1 3 2 1 3 6,67 

Construire si dotare complex sportiv Slanic Moldova 1 3 2 1 3 6,67 

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.) 

1 3 2 1 3 6,67 

Reabilitare, extindere si modernizare sistem de 

alimentare cu apa, statii de tratare in orașul Slănic 
Moldova 

3 0 2 3 3 6,33 

Reabilitare și extindere sursă de apă în orașul Slănic-
Moldova, reabilitare dren, reabilitare stație Slănicel, 

refacere sistem de tratare apă a orașului Slănic 
Moldova  

3 0 2 3 3 6,33 

Reabilitare, extindere si modernizare sistem de 
canalizare, statii de epurare si canalizare pluviala in 
orașul Slănic Moldova 

3 0 2 3 3 6,33 

Reabilitare stație de tratare Slănicelu, Slănic-Moldova 3 0 2 3 3 6,33 

Regularizarea albiei pârâului Slănic, Slănicel și a 

principalilor afluenți - Reabilitare torenți zona Slănic 
Moldova, județul Bacău 

3 0 2 3 3 6,33 

Extindere rețea de distribuție energie electrică la 

nivelul întregului oraș 
3 0 2 3 3 6,33 

Extindere rețea de distribuție gaze naturale la nivelul 

întregului oraș 
3 0 2 3 3 6,33 

Creșterea eficienței colectării selective a serviciului de 
salubrizare la nivelul orașului Slănic-Moldova 

3 0 2 3 3 6,33 

Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură serviciile 
publice 

3 0 2 3 3 6,33 

Extindere rețea de internet în orașul Slănic-Moldova 0 2 2 3 3 6,33 

Amplasare microstații de epurare în orașul Slănic-
Moldova 

3 0 2 3 3 6,33 

Reabilitare, modernizare și extindere rezervoare apă 

în orașul Slănic-Moldova 
3 0 2 3 3 6,33 
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Achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de 

transport public local și a stațiilor de încărcare 
necesare pentru funcționarea acestora. 

2 2 1 2 3 6,33 

Realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul 

Slănic Moldova 
2 2 1 2 3 6,33 

Amenajarea și reabilitarea infrastructurii pietonale, 
pentru asigurarea unui trafic pietonal în condiții de 

siguranță 

2 2 1 2 3 6,33 

Implementarea unui sistem inteligent integrat de 

management al transportului public, pentru creșterea 
atractivității și siguranței acestui mod de transport 
(sistem management flotă vehicule transport public, 

sistem ticketing, sistem de informare a călătorilor în 
stații, supraveghere video, internet în stații) 

2 2 2 1 3 6,33 

Reabilitare termică blocuri de locuințe 3 0 2 3 2 6,00 

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu  1 3 1 1 3 6,00 

Amenajarea, îndiguirea și decolmatarea cursurilor de 

apă din Slănic-Moldova, în scopul prevenirii și 
combaterii efectelor negative ale schimbărilor 
climatice 

3 0 2 3 2 6,00 

Implementare plan de management al sitului Natura 

2000 ROSCI0047 Creasta Nemirei 
3 2 1 2 0 6,00 

Implementare plan de management al sitului de 
importanță comunitară 2000 ROSCI0318 Măgura 

Târgu-Ocna 

3 2 1 2 0 6,00 

Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – 
Slănic-Moldova – E574 și Autostrada Brașov-Bacău 

1 2 1 3 2 6,00 

Asigurarea conectivității la rețeaua rutieră majoră – 

Slănic-Moldova – DN12A 
1 2 1 3 2 6,00 

Creșterea accesibilității la principalele puncte de 

interes ale orașului 
1 3 1 1 3 6,00 

Extinderea sistemului de măsurare a calității aerului 
și monitorizare a nivelului de poluare 

3 1 1 2 3 6,00 

„Smart-light” – Modernizarea și extinderea sistemului 

de iluminat public, prin introducerea sistemelor de 
telemanagement și adoptarea de soluții integratoare 

1 1 2 3 3 6,00 

Slănic VeloCity -  Sistem integrat de mobilitate 
alternativă de tip bike sharing 

1 3 1 1 3 6,00 

Sistem inteligent de management al parcărilor 1 3 1 1 3 6,00 

Aplicație de mobilitate urbană de tip „MaaS” (soluție 
integrată de facilitare a mobilității urbane ca serviciu) 

1 3 1 1 3 6,00 

Reamenajarea lacului de agrement din Slănic-

Moldova, din zona Baraj Sonda 2 
1 3 1 1 3 6,00 
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Amenajarea spațiilor verzi urbane și a zonelor de 
promenadă 

1 3 1 1 3 6,00 

Amenajarea de trasee potrivite pentru rute de 
montaigne-bike 

1 3 1 1 3 6,00 

Construcția unui complex de agrement în orașul 

Slănic-Moldova  
1 3 1 1 3 6,00 

”Green Ciclo Tour” - dezvoltarea infrastructurii 
cicloturism în zona balneo Târgu Ocna - Slănic-

Moldova - Poiana Sărată  

2 3 1 1 1 6,00 

Reabilitarea infrastructurii rutiere în orașul Slănic 
Moldova 

2 1 2 2 3 6,00 

Implementarea unui sistem integrat de taxare 

electronică pentru transport public, bike-sharing, 
parcare 

1 3 0 2 3 6,00 

Amplasarea unui punct de informare intermodală în 
zona centrală 

0 3 1 2 3 6,00 

Diversificarea ofertei culturale de petrecere a timpului 
liber 

1 3 2 0 3 6,00 

Reabilitarea clădirilor și amenajarea curții în unitățile 
de învățământ, inclusiv prin amenajarea de spații 
verzi și a unor zone pentru desfășurarea de activități 

școlare în aer liber 

3 0 3 1 3 5,67 

Slănic SmartCom – Dezvoltarea unei infrastructuri de 

comunicații performante și implementarea platformei 
integratoare Smart-City, suport pentru aplicațiile 

smart de la nivelul orașului 

1 2 2 1 3 5,67 

Amenajarea hidroenergetică a pârâului Slănic  3 0 1 3 3 5,67 

Înființarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor 3 0 1 3 3 5,67 

Extinderea infrastructurii pietonale prin amenajarea 
unei pasarele pietonale între Centrul de tratament 
balnear și str. Vasile Alecsandri 

2 2 1 1 3 5,67 

Extinderea infrastructurii pietonale în zona centrală a 
stațiunii 

2 2 1 1 3 5,67 

Parcare modulară park-and-ride pentru promovarea 

utilizării transportului public și a soluțiilor de 
mobilitate urbană alternativă 

1 2 1 2 3 5,67 

Sistem integrat pentru monitorizarea rețelelor de 
utilități  

3 0 1 3 3 5,67 

Centrul operațional pentru monitorizarea parametrilor 
de eficiență energetică, indicatorilor de performanță 
si pentru prioritizarea intervențiilor și investițiilor  

3 0 1 3 3 5,67 

Revitalizare spații culturale, cinematografe, muzee 0 3 2 0 3 5,33 
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Dezvoltare infrastructură turistică: perimetre 

obiective turistice, incinte, spați publice din 
vecinătarea obiectivelor turistice și căi de acces către 
acestea 

0 3 2 0 3 5,33 

Punerea în siguranță a monumentelor în stare de 
colaps si precolaps 

0 3 1 1 3 5,33 

Creșterea vizibilității și accesibilității către 

monumentele istorice, muzee și alte obiective de 
patrimoniu 

0 3 1 1 3 5,33 

Realizarea și valorificarea unor trasee de turism 

cultural în stațiune  
0 3 1 1 3 5,33 

Promovarea și stimularea activitățiilor de reabilitare 
tehnico-materială  a bazelor de tratament: unități de 

cazare și de alimentație publică 

1 3 0 1 3 5,33 

Promovarea și stimularea măsurilor pentru 

dezvoltarea turismului ecologic prin creșterea 
numărului de pensiuni agroturistice 

1 3 1 0 3 5,33 

Amenajarea de obiective turistice noi  1 3 1 0 3 5,33 

Achiziționare trenuleț electric pentru agrement  0 3 1 1 3 5,33 

Construire și dotare 2 laboratoare scolare – școala 

gimnaziala nr. 2 Cireșoaia 
2 0 3 1 3 5,00 

Construire și dotare sală de sport – școala gimnaziala 
nr.2 Cireșoaia 

2 0 3 1 3 5,00 

Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației 

publice, dotarea cu echipamente și mobilier a 
birourilor  

2 0 2 2 3 5,00 

Efectuare audit energetic și emitere Certificate de 
performanță energetică pentru clădirile municipale, 
terțiare sau rezidențiale 

3 0 0 3 3 5,00 

Utilizarea surselor regenerabile de energie 
geotermală pentru creșterea eficienței energetice a 

clădirilor din orașul Slănic-Moldova, sau prin instalații 
de tip pompă de căldură geotermală 

3 0 0 3 3 5,00 

Realizare surse de producere a energiei electrice din 

microhidrocentrale 
3 0 0 3 3 5,00 

Amenajarea/reabilitarea/extinderea infrastructurii de 

parcare existente 
0 3 2 1 0 5,00 

Sistem integrat de monitorizare a calității apei și 
pentru prevenirea inundațiilor prin instalarea de 

senzori specifici și alertarea populației în cazul 
situațiilor cu potențial pericol 

3 0 1 2 3 5,00 

Montarea de sisteme pentru monitorizare și control al 
funcționării sistemelor de încălzire și climatizare în 

cazul clădirilor publice și rezidențiale 

3 0 1 2 3 5,00 
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Proiect de susținere a investițiilor în soluții de tip 

„BMS – Building Management Systems”, în vederea 
unei abordări eco în obiceiurile de consum ale 
cetățenilor  

3 0 1 2 3 5,00 

Sistem „smart” de treceri de pietoni inteligente 1 2 1 1 3 5,00 

Proiect de dezvoltare a competențelor antreprenoriale 
și manageriale din domeniul turistic 

0 3 2 0 2 5,00 

Amenajarea traseelor montane în scopul creșterii 
atractivității pentru turismul montan și ecoturismului 

1 3 1 1 0 5,00 

Amenajarea de noi trasee turistice și puncte de 

vizitare în stațiunea Slănic-Moldova și proximitate 
1 3 1 1 0 5,00 

Realizarea de acțiuni de împădurire  3 0 2 1 2 4,67 

Înlocuirea autovehiculelor din parcul auto municipal 

cu autovehicule cu emisii reduse de carbon 
2 1 1 1 3 4,67 

Înlocuirea autovehiculelor pentru transportul elevilor 
cu autovehicule cu emisii reduse de carbon 

2 1 1 1 3 4,67 

Introducerea sistemelor inteligente de monitorizare a 

traficului (supraveghere video, camere radar, camere 
LPR) 

1 1 1 2 3 4,67 

Portal informatic de promovare turistică 0 3 0 1 3 4,67 

Implementare sistem fizic și digital de semnalizare  
privind accesul la principalii poli de atracție ai 

orașului  

0 3 0 1 3 4,67 

Protecția și valorificarea patrimoniului construit: 

perimetre, incinte, spații publice din vecinătarea 
monumentelor și căi de acces către monumente 

0 3 1 0 3 4,67 

Înființarea, amenajarea și dotarea Centrului Local de 

Informare și Promovare Turistică 
0 3 1 0 3 4,67 

Realizarea de campanii pentru asigurarea protejării 
valorilor naturale și menținerea integrității și calității 
patrimoniului natural și a resurselor naturale 

1 3 0 0 3 4,67 

Dezvoltarea de noi activități/forme turistice, precum 
ecoturismul, prin valorificarea resurselor naturale 

deosebite ( exemplu: Tufu de Falcău)  

1 3 0 0 3 4,67 

Realizarea unui Muzeu de Eco-artă  0 3 0 1 3 4,67 

Construire patinoar multifuncțional cu parcare 
supraetajată și amenajare peisagistică în Slănic-
Moldova 

0 3 1 0 3 4,67 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență 

1 0 1 3 3 4,33 

Înființarea micro stației SMURD cu pompieri militari 1 0 1 3 3 4,33 
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Centru operațional orășenesc pentru managementul 
situațiilor de urgență 

3 0 1 1 3 4,33 

Construire, Modernizare, Dotare, școală/grădiniță 
/creșă 

2 0 3 0 3 4,33 

Înființarea unor tabere școlare 0 2 3 0 1 4,33 

Înființarea unei Biblioteci / Centru de Documentare și 
Informare și dotarea cu aparatură și mobilier la în 

Cireșoaia  

0 1 3 0 3 4,00 

Punerea în funcțiune a Centrului Socio-Cultural 
Cerdac  

0 1 3 0 3 4,00 

Implementare sistem de avertizare a populației în 
situații de urgență 

1 0 1 3 2 4,00 

Realizarea unui parteneriat între UAT, administrațiile 

Fondului Forestier, unitățile de învățământ și Poliția 
cu scopul realizării de campanii de ecologizare  

3 0 2 0 2 4,00 

Educarea și conștientizarea populației cu privire la 

protecția mediului 
3 0 2 0 2 4,00 

Lucrări de îmbunătățiri funciare ale terenurilor 
degradate  

3 0 2 0 2 4,00 

Realizarea de campanii de promovare turistică și 
includerea obiectivelor într-un circuit turistic  

0 3 0 0 3 4,00 

Dezvoltarea de acțiuni de promovare complementare 

cu alte stațiuni turistice pentru creșterea circulației 
turistice la nivelul întregii zone  

0 3 0 0 3 4,00 

Realizarea de noi locuri de joacă pentru copii 0 1 2 1 3 4,00 

Organizarea de evenimente culturale 0 3 1 0 1 4,00 

Înființarea unui centru de afaceri pentru activități 
economice nepoluante, inclusiv a asociațiilor pentru 

producătorii locali 

0 2 1 0 3 3,67 

Actualizarea regulamentului privind parcările publice 1 1 1 1 2 3,67 

Înființarea unei structuri de gestionare a parcărilor cu 

plată 
1 1 1 1 2 3,67 

Crearea stucturii de implementare și monitorizare a 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
1 1 1 1 2 3,67 

Slănic Safe City – Platforma de management al 
securității urbane (camere video de supraveghere, 

video content analysis etc.) 

0 1 1 1 3 3,33 

Slănic Smart-Edu – Dotarea unităților de învățământ 

cu infrastructura specifică educației smart (dispozitive 
necesare învățământului on-line, plaforme digitale de 

0 0 3 0 3 3,00 
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e-learning, bibliotecă școlară virtuală, tele-educație, 

e-catalog etc.) 

Creșterea utilizării tehnologiei informațiilor și 

comunicațiilor în sistemul socio-medical, prin 
implementarea de soluții de tip e-sănătate, utilizarea 

rețelelor de tele-medicină, etc. 

0 0 3 0 3 3,00 

Construirea de locuințe sociale și pentru tineri (ANL) 0 0 3 0 3 3,00 

Înființarea unui centru socio - medical (ambulanță + 
cameră de gardă)  

0 0 3 0 3 3,00 

Înființarea unui centru de consiliere și informare  0 0 3 0 3 3,00 

Înființarea unui centru de zi cu servicii pentru 

persoanele defavorizate 
0 0 3 0 3 3,00 

Construire Dispensar medical 0 0 3 0 3 3,00 

Centru de formare în domeniul balnear 0 1 2 0 2 3,00 

Participarea la târguri naționale și internaționale de 
turism balneo- climateric 

0 3 0 0 0 3,00 

Promovarea de parteneriate la nivel național și 

internațional în vederea elaborării unor instrumente 
specifice pentru dezvoltarea turismului balneo-

climateric 

0 3 0 0 0 3,00 

Implementarea unor sisteme de reducere a vitezei în 

zonele identificate cu risc mare de accidente 
0 1 0 1 3 2,67 

Plan logistic și/sau regulament referitor la circulația 
autovehiculelor de marfă 

2 0 1 1 0 2,67 

Regulament pentru limitarea accesului vehiculelor 
poluante în intravilanul orașului Slănic Moldova 

2 0 1 1 0 2,67 

Construirea unei piețe agro - alimentare în Cireșoaia 

/ Cerdac 
0 1 1 0 3 2,67 

Realizarea unui centru de desfacere a produselor 

agro-alimentare a producătorilor locali 
0 1 1 0 3 2,67 

Atragerea resurselor umane în orașul Slănic-Moldova 

prin stimularea pieței forței de muncă și a calității 
vieții comunității locale 

0 0 3 0 2 2,67 

Creșterea gradului de calificare aplicată a tinerilor 

pentru a lucra în domeniile specifice zonei 
0 0 3 0 2 2,67 

Înființarea unui centru „after-school” 0 0 3 0 2 2,67 

Realizarea unui proiect educațional „Școala părinților” 0 0 3 0 2 2,67 

Realizarea de activități de prevenire a abandonului 

școlar  
0 0 3 0 2 2,67 
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Realizarea de campanii de educare privind regulile de 
igienă și salubritate 

0 0 3 0 2 2,67 

Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în 

dificultate, servicii îngrijire, locuințe protejate 
0 0 3 0 2 2,67 

Crearea structurii de gestionare a serviciului de 

transport public 
1 0 1 1 2 2,67 

Dezvoltarea unei platforme integrate pentru 

monitorizarea situației cererii și ofertei de pe piața 
forței de muncă 

0 0 2 0 3 2,33 

Realizarea de parteneriate cu universități de 
medicină, institute de cercetare și/sau recuperare 

medicală pentru cercetarea, explorarea și punerea în 
valoare a potențialului turistic, balneo climateric 

0 2 0 0 1 2,33 

Realizarea de proiecte în parteneriat cu UAT - urile 
vecine pentru dezvoltarea și implementarea de 
abordări și acțiuni comune pentru rezolvarea 

împreună a problemelor majore specifice zonei 

0 0 2 0 3 2,33 

Desfășurarea de campanii de promovare a 
deplasărilor durabile 

1 0 1 1 0 2,00 

Elaborarea unui plan strategic de atragere a 
investitorilor 

0 1 0 0 3 2,00 

Creșterea conștientizării populației cu privire la 

drepturile și obligațiile cetățenești 
0 0 2 0 2 2,00 

Identificarea de surse de apă pentru consum, 

exploatarea și promovarea acestora ca brand local 
0 1 1 0 1 2,00 

Măsuri pentru cresterea transparentei la nivelul UAT 
Slănic-Moldova  

0 0 1 0 3 1,67 

Sistem informatic de tip ERP pentru creșterea 
performanțelor activității Primăriei Slănic-Moldova 

0 0 0 0 3 1,00 

Retro-digitalizare a documentelor din arhivă și 

administrarea electronică a documentelor din arhiva 
proprie 

0 0 0 0 3 1,00 

Naționalizarea izvoarelor minerale locale – campanie 

cu scopul reintrării izvoarelor în administrația UAT 
0 0 0 0 3 1,00 

Realizarea de parteneriate la orice nivel cu actori 
interesați în vederea dezvoltării economice integrate 

a zonei  

0 1 0 0 0 1,00 

Inventarierea situației cadastrale a străzilor și 
verificarea accesibilității ISU 

0 0 0 0 2 0,67 

 

 

 


