
 

 

BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSULTANT  

  

 
 
 

2014 
 

Strategia de Dezvoltare Durabilă  
a Orașului Tîrgu Ocna,  

pentru perioada 2014-2020 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

0 
 

 

Cuprins 
I. PROFILUL COMUNITĂŢII...............................................................................................2 

I.1.   Prezentarea orașului Tîrgu Ocna........................................................................... 2 
I.1.1.  Așezare și căi de acces ................................................................................... 2 
I.1.2.  Atestare documentară .................................................................................... 4 
I.1.3. Oameni de seamă ........................................................................................... 7 
I.1.4. Capitalul natural ............................................................................................ 8 

I.1.4.1  Climă .....................................................................................................8 
I.1.4.2  Relief................................................................................................... 12 
I.1.4.3 Soluri.................................................................................................... 13 
I.1.4.4  Hidrologie............................................................................................. 13 
I.1.4.5  Calitatea aerului.................................................................................... 17 
I.1.4.6  Arii protejate ........................................................................................ 17 
I.1.4.7  Riscuri naturale ..................................................................................... 23 
I.1.4.8  Resurse naturale .................................................................................... 24 

I.2.  Caracteristici demografice ale orașului..................................................................26 
I.2.1.  Structura populaţiei......................................................................................26 
I.2.2.  Fenomene demografice .................................................................................30 

I.3.  Caracteristici ale infrastructurii orașului Tîrgu Ocna................................................33 
I.3.1. Infrastructura tehnico-edilitară ........................................................................33 

I.3.1.1  Apă și apă uzată .................................................................................... 34 
I.3.1.2  Reţele energetice ................................................................................... 37 
I.3.1.3  Deşeuri ................................................................................................ 40 

I.3.2.  Infrastructura de transport .............................................................................42 
I.3.3. Fond locuibil ................................................................................................45 
I.3.4. Echipare spaţii verzi şi parcuri .........................................................................46 
I.3.5. Nivel de zgomot ............................................................................................47 
I.3.6.  Infrastructura de sănătate și servicii sociale .......................................................47 
I.3.7.  Infrastructura educaţională ............................................................................50 
I.3.8  Siguranţa cetăţeanului....................................................................................53 

I.4.  Dezvoltarea economică a comunităţii ....................................................................54 
I.4.1 Economia locală .............................................................................................54 
I.4.2  Structura ocupaţională ...................................................................................58 

I.4.2.1 Evoluţia numărului de salariaţi .................................................................. 58 
I.4.2.2  Evoluţia numărului de şomeri şi a ratei şomajului ......................................... 60 

I.4.3  Zone industriale și agricole ..............................................................................63 
I.4.4  Turism ........................................................................................................67 

I.4.4.1 Oferta turistică a oraşului Tîrgu Ocna ......................................................... 67 
I.4.4.2 Activitatea turistică și indicatori specifici ................................................... 72 
I.4.4.3  Inventar monumente istorice - lista monumentelor istorice ............................. 81 

I.5.  Mediul cultural și al ONG-urilor ............................................................................84 
I.5.1. Potenţialul balnear ........................................................................................84 
I.5.2. Potenţial cultural ..........................................................................................85 
I.5.3. Resurse etno – culturale..................................................................................91 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

1 
 

I.5.4. Religie ........................................................................................................92 
I.5.5. Societatea civilă ...........................................................................................94 

I.6.  Dinamica investiţiilor în zonă ..............................................................................96 
II. PROFIL ENERGETIC  AL ORAȘULUI TÎRGU OCNA .............................................................. 99 

II.1.  Cadrul energetic naţional și internaţional privind politica în domeniul energiei.............99 
II.1.1  Politica europeană în domeniul energiei .......................................................... 100 
II.1.2  Politica energetică a României....................................................................... 103 
II.1.3  Politica energetică la nivelul Acordului de Parteneriat pentru România și a Programelor 
Operaţionale ...................................................................................................... 107 

II.2 Situaţia energetică a orașul Tîrgu Ocna și problematica aferentă .............................. 114 
II.2.1 Evaluarea emisiilor de CO2 generate la nivelul orașului Tîrgu Ocna pe diferite sectoare115 
II.2.2  Inventarul de bază al consumurilor anuale ....................................................... 121 
II.2.3  Inventarul de bază al emisiilor CO2 ................................................................. 125 

II.3  Ţinte de reducere a emisiilor de CO2 și măsuri propuse pentru creșterea eficienţei 
energetice a orașului Tîrgu Ocna .............................................................................. 130 

III. ANALIZA SWOT A ORAȘULUI TÎRGU OCNA ....................................................................138 
III.1 Analiza SWOT – Urbanism și Mediu ...................................................................... 138 
III.2 Analiza SWOT – Dezvoltare Economică ................................................................. 145 
III.3 Analiza SWOT – Turism și Servicii........................................................................ 147 
III.4 Analiza SWOT – Social și Cultural ........................................................................ 151 
III.5 Concluzii........................................................................................................ 157 

 IV. DIRECŢII DE DEZVOLTARE ȘI PLAN DE ACŢIUNE ............................................................162 

IV.1 Viziune și direcţii de dezvoltare ......................................................................... 162 

IV.2 Obiective specifice, măsuri şi proiecte................................................................. 165 

V. PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2014-2020.....................................................208 

VI. PLANUL DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI...............................................226 

VI.1 Întărirea capacităţii instituţionale ..................................................................... 226 

VI. 2 Proiecţia financiară ........................................................................................ 227 

VI. 3 Monitorizare şi evaluare a implementării strategiei .............................................. 227 

VII. PROCEDURA DE REALIZARE A STRATEGIEI................................................................... 239 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

2 
 

I. PROFILUL COMUNITĂŢII 

 

I.1.   Prezentarea orașului Tîrgu Ocna 
Descriere:  așezare și căi de acces, origine şi evoluţie, capitalul natural 

 

I.1.1.  Așezare și căi de acces 

 

Orașul Tîrgu Ocna este situat în partea 
central–vestică a Moldovei, 46°16′48″ 
latitudine nordică și 26°37′12″ longitudine 
estică, în sud-vestul judeţului Bacău, pe 
cursul mijlociu al râului Trotuş, la ieşirea 
acestuia din defileul Cireşoaia, la contactul 
dintre flișul Carpaţilor şi Subcarpaţi. 
Altitudinea minimă este în partea de est a 
oraşului, 250 m în lunca Trotuşului, iar cea 
maximă, de 320 m, la poalele Muntelui 
Măgura, către Valea Slănicului. 

 

Legăturile cu alte orașe și municipii sunt asigurate prin următoarele drumuri principale: 

→ de la Brașov sau Bacău până 
la Onești pe DN11/E574 iar 
de la Onești la Tîrgu Ocna 
pe DN 12A; 

→ de la Adjud la Onești pe DN 
11A iar de la Onești la Tîrgu 
Ocna pe DN 12A; 

→ de la Tîrgu Ocna la Slănic 
Moldova pe DN 12B. 

Cele mai apropiate oraşe sunt: 

→ Slănic Moldova la 8 km; 

→ Onești la 13 km; 

→ Comănești la 24 km; 

→ Adjud la 51 km; 

→ Bacău la 60 km. 
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Localităţile imediat învecinate: 

→ la N comuna Bârsăneşti; 

→ la V comuna Dofteana; 

→ la SV oraşul Slănic Moldova; 

→ la S comuna Oituz; 

→ la SE comuna Pârgăreşti;  

→ la E comuna Tîrgu Trotuş. 

Din punct de vedere administrativ oraşul este compus din localitatea principală Tîrgu Ocna 
şi alte două localităţi componente: Poieni şi Vâlcele.  

Accesul în reţeaua feroviară este realizat prin magistrala de cale ferată electrificată Adjud - 
Ciceu legată de magistralele feroviare principale: Bucureşti - Adjud - Suceava şi Braşov - Ciceu 
- Deda - Baia Mare, cu trenuri zilnice în regim rapid, accelerat şi personal. 

Legătura feroviară datează încă dinainte de 1900, mai întâi fiind realizat tronsonul Adjud - 
Tîrgu Ocna - Halta Salina, determinată de necesitatea transportului de sare şi apoi tronsonul 
Tîrgu Ocna - Ghimeş - Ciceu. Podurile de cale ferată peste râul Trotuş, inclusiv construcţia 
gării Tîrgu Ocna au fost proiectate de ing. Anghel Saligni. Oraşul este deservit în circulaţia 
trenurilor de halta Salina, situată în apropierea zonei centrale a oraşului şi care deserveşte şi 
orașul Slănic Moldova. 

Accesul la transporturile aeriene este posibil prin aeroportul Bacău, unde operează zilnic 
curse aeriene cu Bucureşti şi alte centre urbane ale ţării. 

I.1.2.  Atestare documentară1 

Pentru o bună înţelegere şi o privire panoramică asupra dezvoltării oraşului Tîrgu Ocna, este 
necesară menţionarea câtorva referiri istorice. Formarea unui oraş este rezultatul unui proces 
de urbanizare îndelungat, continuu evolutiv.  

În evoluţia localităţii Tîrgu Ocna se pot distinge trei stadii socio-geografice de dezvoltare:  

→ de sat între 1410 – 1708;  

→ de târg între 1709 – 1774;  

→ de oraş de la 1774 până astăzi. 

Pe teritoriul actual al oraşului au existat de-a lungul timpului un număr însemnat de aşezări, 
apărute ca urmare a poziţiei geografice şi a condiţiilor naturale favorabile. Încă din perioada 
neolitică, zona Tîrgu Ocna a fost locuită în mod continuu. Iniţial, vetrele aşezărilor vechi de 
pe teritoriul oraşului au apărut pe terasa mai înaltă, de 10 - 12 m, a Trotuşului, atât pe malul 
stâng cât şi pe cel drept.  

                                            
1 Prelucrare după informaţiile prezentate în lucrarea ”Istoria ilustrată a orașului Tîrgu Ocna din cele mai vechi 
timpuri până la 1918”, autor Corneliu Stoica. 
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Între aceste aşezări vechi, cea de la Titelca-Tiseşti s-a apropiat cel mai mult de un nivel cvasi-
urban. Aşezare geto-dacică atestată documentar încă din secolul 1, aceasta aparţine 
subgeneraţiei aşezărilor cvasiurbane geto-dacice. 

Apare apoi menţionarea documentară de la începutul secolului al XV-lea, care atestă 
întemeierea, pe teritoriul oraşului, a unor sate vechi (Stoieneşti, menţionat documentar la 15 
martie 1410 şi Tişeşti, la 3 septembrie 1448). Celelalte aşezări sunt atestate documentar ceva 
mai târziu – la sfârșitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea.  

Aşadar, începuturile localităţii Tîrgu Ocna coboară până în primul deceniu al secolului al XV-
lea, satul Stoieneşti, atestat documentar la 15 martie 1410, fiind vechea denumire a satului 
Ocna, a cărei primă menţionare documentară a fost la 18 ianuarie 1599.  

Din punct de vedere cronologic şi genetic, oraşul Tîrgu Ocna aparţine generaţiei oraşelor 
feudale din Moldova, încadrându-se în subgeneraţia aşezărilor urbane complementare. 

Procesul de urbanizare a satului Ocna s-a produs în secolul al XVII-lea ca urmare a 
intensificării exploatării sării în această zonă, cu mult înainte de prima menţiune documentară 
a localităţii ca târg.  

Menţionarea ca și târg a avut loc în anul 1709, calitate atribuită de către domnitorul Mihai 
Racoviţă. Dezvoltarea rapidă a aşezării Tîrgu Ocna s-a datorat în primul rând exploatării sării, 
timp de aproape trei secole, fiind cea mai mare şi importantă localitate de pe Valea 
Trotuşului. Ascensiunea Tîrgului Ocna în Evul Mediu a fost provocată, aşadar, pe de o parte, 
de intensificarea activităţii de exploatare a sării din masivul din zona Vâlcele, şi pe de altă 
parte, de poziţia geografică de excepţie: pe drumul Ghimeşului şi în apropierea drumului 
Braşovului, târg pereche cu Tîrgul Secuiesc, centru polarizator în bazinul mijlociu al 
Trotuşului, şi poziţia la intrarea în munţi prin defileul de la Cireşoaia.  

 

În cele 6 secole de existenţă, localitatea Tîrgu Ocna a avut o evoluţie marcată de perioade de 
dezvoltare rapidă, dar şi de lungi perioade de timp de stagnare. După o dezvoltare lentă timp 
de aproape două secole, aşezarea intră într-un proces de urbanizare în secolul al XVII-lea 
pentru ca, în secolul următor, să înregistreze o adevărată explozie demografică şi teritorială, 
dublarea populaţiei şi creşterea de peste zece ori a teritoriului. 

Evoluţia teritorială a oraşului a fost influenţată de o serie de factori cum ar fi direcţia căilor 
de comunicaţie – drumul Ocnei şi drumul Ghimeşului – drumurile de pe văile Slănicului, 
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Vâlcicăi şi Găleanului, constituirea, în 1884, a căii ferate, relieful fragmentat şi perioadele de 
exploatare mai intensă a masivului de sare.  

Un ritm foarte rapid de creştere teritorială l-a avut oraşul în secolul al XVIII-lea, de cca 11 ori, 
ajungând la 250 ha, incluzând şi unele sate ca Tiseşti, Gura Slănicului sau numeroase alte 
mahalale – Geosenii, Mosoarele, Păcurile, Poienile, Vâlcelele.  

În timp, vatra oraşului manifestă o extindere cu tendinţă tentaculară, faţă de nucleul vechi, în 
lungul drumurilor ce convergeau în oraşul sării. La sfârşitul secolului XIX localitatea a suferit o 
remodelare a tramei stradale, prin construcţia traseului feroviar Adjud - Tîrgu Ocna (1884) şi 
Tîrgu Ocna – Palanca (1898). Are astfel loc o extindere a oraşului pe terasa inferioară a 
defileului Cireşoaia şi de-a lungul bazei versantului dealului Feţele Tîrgului. 

 

La începutul secolului al XIX-lea extinderea vetrei s-a făcut mai mult în partea de est a 
oraşului. De altfel, acest secol a reprezentat o perioadă de creştere teritorială aproape 
generală a oraşelor din Moldova, datorată sporului populaţiei, apariţiei unor noi funcţii urbane 
şi tendinţei de dispersie a locuinţelor în zonele periferice. 

În anul 1894, datorită zăcămintelor sale hidrominerale şi climatului tonifiant ce începuse a fi 
valorificat în a doua jumătate a secolului XIX-lea, este încadrată în rândul staţiunilor 
balneoclimaterice. 

Extragerea ţiţeiului folosit mai întâi pentru lubrefierea roţilor căruţelor şi mai apoi pentru 
iluminat a început în a doua jumătate a secolului XIX-lea, când în cartierul Mosoare, datorită 
unei societăţi româno-franceze, se realizează prima sondă cu foraj mecanic din România. 

Urbanizarea modernă a oraşului a început înaintea primului război mondial, realizându-se 
alimentarea cu apă centralizată printr-o captare în satul Bogata, primii 5 km de canalizare, 
centrală electrică - în anul 1916 centrul oraşului era iluminat electric și străzile sunt pavate. 
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Tîrgu Ocna – evoluţie teritorială 

 

Sursa: Istoria ilustrată a orașului Tîrgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918, autor Corneliu Stoica 

În primul război mondial oraşul a fost teatrul unor eroice bătălii, cele din zona Coşna şi 
Cireşoaia înscriind pagini de aur în istoria apărării patriei. Anii interbelici au însemnat nu 
numai refacerea, dar şi înflorirea activităţii economico-sociale a oraşului.  

Staţiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna, s-a dezvoltat în anii 1925 - 1940 construindu-se un 
complex de băi şi amenajându-se izvoarele în parcul oraşului, flancat pe părţile laterale de 
vile cochete, turiştii fiind cazaţi în hotelurile din oraş - Regal şi Parc.  

După cel de-al doilea război mondial, datorită dezvoltării industriale îndeosebi la Oneşti-
Borzeşti dar şi în amonte la Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti, oraşul Tîrgu Ocna pierde rolul 
de frunte ca oraş al Văii Trotuşului. În aceeaşi perioadă activitatea turistică a oraşului este 
mai slabă, dar un eveniment în acest domeniu se înregistrează după anul 1988, odată cu darea 
în folosinţă a Complexului hotelier “Măgura”. 

După 1989 evenimente importante pentru orașul Tîrgu Ocna sunt: 

→ desemnarea, după 108 ani, prin Hotărârea Guvernului nr. 1122/10 octombrie 2002, 
a orașul Tîrgu Ocna ca staţiune turistică de interes naţional;  

→ atestarea orașului staţiune Tîrgu Ocna ca staţiune balneoclimatică, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1072/11 noiembrie 2013. 

 

I.1.3. Oameni de seamă 

În trecutul oricărei localităţi au existat oameni care au influenţat evoluţia acesteia, fie ei în 
structurile puterii centrale sau locale, agenţi economici sau oameni de cultură. Elitele locale 
din Tîrgu Ocna s-au evidenţiat cu deosebire în câteva domenii: medicină, învăţământ, religie, 
armată, literatură, artă şi muzică.  
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Evocarea oamenilor de seamă din trecutul localităţii trebuie să înceapă cu secolul al XV-lea 
când sunt atestaţi primii stăpâni ai unor sate de pe actualul teritoriu al oraşului, respectiv 
Stoieneşti (1410) şi Tiseşti (1448).  

În secolul al XVII-lea, în satul Ocna, aflat într-un lung proces de urbanizare, cei mai influenţi 
oameni erau cămăraşii de ocnă, mici dregători domneşti. Printre cei mai cunoscuţi cămăraşi 
amintim pe Alecu Aslan, Grigore Codreanu, Petrache Paladi, serdarul Grigore Algiu şi Ion 
Lăceanu.  

Un rol important în evoluţia comunităţii l-au jucat trei mari familii boiereşti, Ursache, Buhuş, 
şi Racoviţă, la care se adaugă şi familia lui Dediu Spătar, socrul domnului Mihai Racoviţă. Prin 
cumpărări de terenuri, aceşti boieri vor ctitori biserici, vor stăpâni moşii, case şi prăvălii.  

La începutul secolului al XIX-lea, afacerile cu sare atrag mulţi boieri dornici de îmbogăţire. În 
acele vremuri, vornicul Vasile Alecsandri, tatăl poetului cu acelaşi nume, a făcut mulţi ani 
comerţ cu sare şi avea o proprietate în Tiseşti. 

În acelaşi secol XIX, timp de două decenii (1856-1876), Tîrgu Ocna a devenit centru de 
autoritate morală şi aceasta datorită personalităţii de excepţie a lui Costache Negri. Unul 
dintre diplomaţii Unirii, cu o carieră de diplomat, se va retrage din viaţa politică după 
abdicarea lui Cuza şi îşi va petrece ultimii ani ai vieţii în casa de pe malul Trotuşului. 

De asemenea, la sfârșit de secol XIX și începu de secol următor se afirmă și comerciantul și 
omul politic Gheorghe Borisof (cca. 1850-1909). Acesta este fiul lui Potop Borisof, un negustor 
de pește din Galaţi, care făcuse mulţi ani comerţ și cumpărase multe terenuri în Tîrgu Ocna. 
Gheorghe Borisof a făcut studii superioare și a condus cu pricepere afacerile moștenite, 
devenind unul dintre cei mai bogaţi oameni din oraș. A fost de câteva ori primarul orașului din 
partea conservatorilor. Gheorghe Borisof a rămas în conștiinţa comunităţii ca un „prosper om 
de faceri și bun gospodar”. În anul 1890 începe construcţia casei sale, azi cunoscută ca și 
”Casa Borisof”. Aceasta este una din primele clădiri civile din secolul XIX-lea cu valoare 
istorică și de arhitectură, scăpată de febra demolărilor din perioada comunistă. 

Printre cele mai importante personalităţi ale oraşului în epoca modernă se numără scriitoarea 
Gabriela Adameșteanu, poeta Căurea Daniela, pictorul Ştefan Constantinescu, inginerul 
Harabagiu Ioan, actorul Sandu Simionică. 

 

I.1.4. Capitalul natural 

I.1.4.1  Climă 

Teritoriul localităţii se află în zona de climă temperat continentală. Situată în afara zonei 
montane, într-o depresiune, ferită de influenţa curenţilor şi a vânturilor reci dinspre est, 
localitatea are un climat continental moderat, cu ierni blânde. Cea mai ridicată temperatură 
s-a înregistrat în vara anului 1916 plus 40,8°C, iar cea mai scăzută în iarna anului 1942 minus 
29,6°C. 

Temperatura medie multianuală este de 9,2°C, luna cea mai călduroasă fiind iulie cu o 
valoare medie de 21,2°C, iar luna cea mai rece este ianuarie cu o temperatură medie de 
4,1°C. Umiditatea relativă a aerului înregistrează o medie anuală de 65%. 
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În ceea ce privește potenţialul energetic eolian, la staţiile meteorologice măsurarea celor doi 
parametri ai vântului, direcţia şi viteza, se efectuează, conform recomandărilor OMM 
(Organizaţia Meteorologică Mondială), la înălţimea de 10 m deasupra solului. 

Viteza medie anuală a vântului la 10 m deasupra solului – evidenţiere oraș Tîrgu Ocna 

Sursa: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice (MMSC) - www.mmediu.ro  

Conform unui comunicat prezentat de MMSC2, pentru scopuri energetice importante sunt 
zonele în care viteza medie a vântului este cel puţin egală cu 4 m/s, la nivelul standard de 10 
metri deasupra solului. În cazul orașului Tîrgu Ocna viteza medie a vânturilor este de 2,9m/s, 
cele mai mari valori fiind primăvara, dominante fiind vânturile de V și SV. 

Recomandările UE în domeniu, precum și practica actuală, a dovedit însă că viteza de la care 
este rentabilă exploatarea vântului ca resursă energetică trebuie să se refere la viteza 
vântului de la înălţimea rotorului turbinelor centralelor eoliene, situat în prezent de obicei la 
înălţimi mari (50, 70, 80, 90 m deasupra solului). 

Ca urmare, a fost elaborata Harta eoliană a României care cuprinde vitezele medii anuale 
calculate la înălţimea de 50 m deasupra solului. 

                                            
2 http://mmediu.ro/vechi/biroul_de_presa/comunicate_de_presa/10_Octombrie_2008/23.10.08a.htm 
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Viteza medie anuală a vântului la 50 m deasupra solului – evidenţiere oraș Tîrgu Ocna 

Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România 
(solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor 

în producerea de energie electrică neconvenţională 

Orașul Tîrgu Ocna se află în cea de a treia zonă cu potenţial energetic eolian unde viteza 
medie a vântului este de circa 4-6 m/s. În acest context, se poate afirma că regimul eolian 
este favorabil zonei.   

Referitor la potenţialul solar, conform „Studiului privind evaluarea potenţialului energetic 
actual al surselor regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, microhidro, 
geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea 
de energie electrică neconvenţională” publicat de Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri în anul 2010, Regiunea Nord-Est dispune de potenţial  în producerea de 
energie solară.  

În ceea ce privește orașul Tîrgu Ocna, durata de strălucire a soarelui prezintă o sumă medie 
anuală de 1.900 - 2.000 de ore (circa 250 zile/an), din care aproximativ 1.400 ore (175 de zile) 
în semestrul cald al anului.  
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Durata medie anuală de strălucire a soarelui 

 
Sursa: http://prutix.ro/  

Analizele publicate în studiul citat plasează Regiunea Nord-Est într-o zonă cu potenţial 
moderat pentru aplicaţiile electroenergetice ale energiei solare, radiaţia solară pe suprafaţă 
orizontală situându-se sub 1350 kWh/m2/an. 

Potenţialul solar al României – evidenţiere oraș Tîrgu Ocna 

Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România 
(solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor 

în producerea de energie electrică neconvenţională 
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Orașul Tîrgu Ocna se află în zona V de interes pentru potenţialul solar deoarece radiaţia solară 
pe suprafaţă orizontală situându-se sub 1200 kWh/m2/an. 

În ceea ce priveşte precipitaţiile atmosferice, media anuală este de 654 mm/an, cu un maxim 
de 110 mm în luna iunie (1935) şi un minim de 30 mm în luna februarie, numărul mediu anual 
de zile cu precipitaţii fiind de 120, iar cel al zilelor cu ninsoare de 30.  

Localitatea beneficiază, aşadar, de un climat cu temperaturi moderate, cu ierni destul de 
blânde şi veri răcoroase, precipitaţii reduse, cu o dinamică redusă a aerului. În aceste condiţii 
climaterice, bioclimatul este unul dintre cele mai plăcute din ţară, caracterizat ca 
nesolicitant – sedativ, de cruţare, tonifiant.  

În concluzie se poate afirma că orașul Tîrgu Ocna are un climat subalpin, de adăpost, 
moderat, favorabil vieţii, care îl recomandă ca staţiune balneoclimatică importantă în 
tratarea afecţiunilor respiratorii. 

I.1.4.2  Relief 

Din punct de vedere geologic, zona Tîrgu Ocna se află la contactul a două mari unităţi 
geologice, aflate în raporturi tectonice de încălecare, respectiv pânza de Tarcău şi unitatea 
marginală.  

Condiţiile geologice şi morfologice de formare a acestei zone de contact conferă caracteristici 
specifice, unice, ce nu se găsesc nici în depresiunea montană, nici în cea subcarpatică. 
Depresiunea în care este amplasat oraşul Tîrgu Ocna are o formă alungită, cu partea îngustă în 
amonte în dreptul defileului Cireşoaia, constituind o lojă terasieră distinctă a depresiunii 
subcarpatice.  

Orașul Tîrgu Ocna este străjuit din: 

→ trei părţi de prelungirile Munţilor Trotușului - 
Masivul Nemirei, în S și SV, Culmea Berzunţului, 
în partea de V; 

→ dealurile subcarpatice, în partea de nord.  

Astfel, în partea de S şi SV munţii Nemirei coboară spre 
oraş prin culmile Cireşoaia, Măgura (678 m), Coşna (789 
m), Chichilău (535 m).  

Culmea Berzuntului, un masiv izolat, alungit pe 
direcţia NNV-SSE, domină cu circa 400 m zona 
învecinată. La vest este defileul Cireşoaia, pe partea 

stângă a râului şi partea de nord-vest a oraşului. Munţii Berzunţiului ating localitatea Tîrgu 
Ocna prin dealurile Drăcoaia, Muncei şi Cărbunarul. 

Dealurile subcarpatice din aproprierea orașului, Prislopu, La Fundătură, La Stupină, Feţele 
Tîrgului, Butnaru, flanchează culoarul Trotușului spre N, marcând limita acestuia cu 
depresiunea subcarpatică Tarzlău3. 

                                            
3 Corneliu Stoica, ”Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918”, p.11 - 12 
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I.1.4.3 Soluri 

Cunoaşterea, identificarea şi delimitarea în teren a tipurilor de soluri existente pe teritoriul 
oraşului prezintă o mare importanţă deoarece se ştie că solul, ca principală sursă nutriţională 
a plantelor, influenţează în mare măsură distribuţia, structura şi productivitatea biologică a 
fitocenozelor. Totodată, permite specialiştilor utilizarea măsurilor agrotehnice, agrochimice şi 
ameliorative pentru folosirea raţională şi îmbunătăţirea fertilităţii solurilor. 

Datorită structurii geologice şi morfologice specifice, teritoriul este format din soluri brune de 
pădure în diverse grade de podzolire ce sunt întrerupte din loc în loc de soluri intrazonale. Pe 
versanţii cu pante mici din nordul oraşului se găsesc soluri brune închise podzolite slab şi 
puternic erodate, cu un conţinut în humus între 1% şi 4%. Pe platourile din sud se află solurile 
brune podzolite cu un conţinut în humus de 5%. 

Pe terasele joase (lunca Trotuşului) se întâlnesc soluri cernoziomice, carbonatice. Acestea 
sunt bogate în CaCO3 în primii 15 - 20 cm, prezintă orizontul A format din agregate mărunte şi 
gros de 30 - 40 cm, au culoarea cenuşiu-brun, cu 3% humus şi un pH de 8. Sunt soluri utilizate 
în exclusivitate pentru agricultură. 

În ceea ce privesc solurile se poate concluziona că predomină cele brune de padure (în 
sectoarele montan și subcarpatic), soluri rendzine, gipsice și marnoase (pe dealurile de NE), 
soluri aluvionale și lacovisti (lunca Trotușului și afluenţii săi). În bazinele pârâielor Valcica și 
Gălean predomină soluri halomorfe, puternic salinizate. 

În ceea ce priveşte structura geologică şi seismicitatea, de la vest către est se succed unitatea 
flisului carpatic şi zona neogenă subcarpatică, culoarul Trotuşului şi Vâlcica delimitând cele 
două unităţi, fiecare ocupând cam jumătate din suprafaţa oraşului. Flisul carpatic este 
alcătuit din formaţiuni paleogene dispuse în pânze (de Tarcău în SV şi de Kliwa în rest). 
Petrografic predomină faciesurile grezoase. Cea mai mare desfăşurare o are faciesul gresiei de 
Kliwa (oligocen) având o grosime între 10 - 100 m şi care este secţionat de râul Trotuş, care a 
modelat terase în rocă pe ambele maluri (sectoarele Răducanu, Spital, terasa Podei, etc.). 
Spre direcţiile N şi E această zonă este ocupată de formaţiunile neogene subcarpatice, 
cuprinzând o unitate cutată şi alta necutată. Sunt depozite de molasă alcătuite din marno-
argile, gresii şi conglomerate, marne cu intercalaţii de gipsuri, pietrişuri şi nisipuri. 

I.1.4.4  Hidrologie  

Râul Trotuş traversează oraşul pe o distanţă de 7 km, de la V la E. După ieşirea din defileul de 
la Cireşoaia, unde valea este îngustă şi adâncă, Trotuşul primeşte ca afluenţi râul Slănic pe 
dreapta şi pârâul Vâlcica pe stânga, lărgindu-şi mult albia. De asemenea, în zonă, râul Trotuș 
colectează și alte câteva  pâraie cu caracter semipermanent.  

Deşi râul Slănic nu are un debit mare - 1,5 m/sec, la confluenţa cu Trotuşul a format un con 
de depunere pe care este situat cartierul Gura Slănic. Afluenţii de pe stânga, Vâlcica şi 
Gălean, au debite foarte mici. Debitul multianual al râului Trotuş este de circa 12 m/secundă 
cu valori cuprinse între 2,6 şi 70 m/secundă; valori maxime se înregistrează în luna aprilie şi 
minime în luna ianuarie. Cele mai importante debite maxime ale râului Trotuș s-au înregistrat 
în anii 1870, 1921,1975 şi 2005. Pe cursul Trotuşului se găsesc locuri mai adânci între 2 şi 4 
metri, cu praguri şi vârtejuri periculoase pentru înotătorii neavizaţi.  
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Unităţi administrative situate pe Valea râului Trotuș - detaliu orașul Tîrgu Ocna 

 Sursa: www.romania-natura.ro 
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În zonă, lacurile sunt reduse ca număr şi dimensiune. Pe Muntele Măgura, în incinta 
Mânăstirii, există un mic lac de acumulare care datează de la începutul secolului al XIX-lea şi 
a servit schitului de atunci ca iaz.  

Mai recent în anul 1986, în urma unor procese de sufoziune, a apărut un nou lac, în partea de 
Est a Parcului Măgura, cunoscut sub numele de “Lacul fără fund“ sau “Groapa Burlacu”. 
Aceste procese de sufoziune au fost puse pe seama activităţii sondelor de saramură sau pe 
existenţa unor vechi ocne de sare.  

Lacul ”Groapa Burlacu” sau ”Lacul fără fund” 

 

De asemenea, în Parcul Măgura există 7 izvoare cu ape minerale – sulfuroase, clorurate, 
sodice, slab bicarbonatate, hipotone etc., cu caracter sărat ale căror conţinuturi variază de la 
oligominerale la mineralizaţii totale de peste 12 g/l4. Cele şapte izvoare minerale din Tîrgu 
Ocna izvorăsc la poalele dealului Măgura, în Parcul Balnear Măgura şi sunt amenajate modern 
în apropierea Centrului Balnear. Prima amenajare a izvoarelor a fost realizată în anul 1888 iar 
în anul 2008 prin proiectul ”Dezvoltarea și modernizarea zonei de agrement Parc Măgura Tg. 
Ocna” în jurul acestor izvoare s-a amenajat o împrejmuire perimetrală, cu rol de protecţie 
sanitară a izvoarelor și de protecţie hidrogeologică a zonei de recepţie. Analizele realizate de 
către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – INRMFB au 
arătat că izvoarele minerale au conţinuturi mineralogice cuprinse între 4,139 -12,793 g/I şi 
prezintă interes terapeutic pentru cura internă şi externă. 

 Potrivit acestor analize care sunt afișate la fiecare izvor, apele minerale sunt recomandate în 
diverse afecţiuni, după cum urmează: 

 

→ IZVORUL NR. 1 

o Tipul de cură: internă 

                                            
4 Conform Notă de fundamentare care a stat la baza atribuirii statutului de staţiune balneoclimatică a orașului-
staţiune Tîrgu Ocna. 
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o Indicaţii terapeutice: enterocolite cronice nespecifice, dischinezii biliare, 
sechele postoperatorii ale căilor biliare, constipaţie atonă. 
 

→ IZVOARELE NR.  2, 3, 4, 5, 6 și 7 

o Tipul de cură: externă 
o Indicaţii terapeutice: afecţiuni reumatismale degenerative, afecţiuni 

reumatismale abarticulare, afecţiuni musculo-articulare posttraumatice, 
afecţiuni ginecologice cronice, afecţiuni ale căilor respiratorii ORL (sub formă 
de aerosoli). 

Izvoarele minerale sunt inventariate în domeniul public al localităţii și sunt administrate de 
Primăria orașului Tîrgu Ocna.  

Cele 7 izvoare minerale, împreună cu Salina și bioclimatul staţiunii au determinat ca 
staţiunea de interes naţional Tîrgu Ocna să fie atestată și ca staţiune balneoclimatică prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 11 noiembrie 2013. 

Încadrarea în cadrul orașului Tîrgu Ocna a Parcului Măgura și a celor 7 izvoare minerale 

 
Sursa: Google map 
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În ceea ce priveşte calitatea apelor, în zona localităţii Tîrgu Ocna, apa râului Trotuș are un 
grad de curăţenie de 77,9%. Expertizele bacteriologice pentru apa potabilă au evidenţiat 
valori înscrise în limitele admise. În general vorbind, oraşul Tîrgu Ocna nu este unul poluat, 
agenţii economici din zonă nefiind consideraţi poluanţi5. 

Probleme relevante: 

→ Lacul din zonă nu este amenajat și pus în valoare; 

→ Izvoarele minerale au debit mic și necesită reabilitare; 

→ Malurile râurilor (Trotuș, Slănic) și pârâurilor (Vâlcele, Gălean) nu sunt amenajate; 

Necesităţi identificate: 

→ Reabilitarea izvoare minerale din zonă și punerea în valoare a acestora; 

→ Punerea în valoare a lacului ”Groapa Burlacu” (”Lacul fără fund”); 

→ Regularizarea albiei râurilor și pârâurilor din zonă; 

→ Amenajarea malurilor râurilor în zone de promenadă și agrement. 

I.1.4.5  Calitatea aerului  

Atmosfera este pură, aerul este tonifiant şi uşor ozonificat datorită pădurilor ce înconjoară 
oraşul şi munţilor din apropiere. Datorită aşezării oraşului într-o depresiune, nu a pătruns aici 
nici aerul înnecăcios de la Combinatul chimic Borzeşti şi nici fumul de la Dărmăneşti sau 
Comăneşti, bariera defileului Cireşoaia şi direcţia vânturilor îndreptând atmosfera poluată 
înspre partea laterală a cursului Trotuşului şi nu spre aval unde se află Tîrgu Ocna. 

Aerul specific regiuni Tîrgu Ocna este bogat în aerosoli,rășini și ioni negativi de oxigen ceea 
ce recomandă orașul ca și staţiune de interes naţional. Aerul alături de climatul specific 
regiunii conferă staţiuni-oraș Tîrgu Ocna un bioclimat plăcut, caracterizat ca nesolicitant-
sedativ, cu ușoare nuanţe de stimulare. 

I.1.4.6  Arii protejate 

În zona se află Situl Natura 2000 Măgura Tîrgu Ocna. Acesta este situat în judeţul Bacău, pe 
raza administrativ teritorială a trei localităţi, respectiv: 

Denumire UAT Suprafaţa localităţii 
(ha) 

Procentul localităţii 
în sit (%) 

Procentul localităţii 
în sit (%) 

Slănic Moldova  11.894,00 213,49 1,79 

Tîrgu Ocna  4.960,00 630,89 12,72 

Dofteana  17.616,24 0,00 0,00 

Limitele sitului prezentate anterior sunt cele indicate în Ordinul Ministrului Mediului şi 
Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării 
Durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România. 

                                            
5 Conform Notă de fundamentare care a stat la baza atribuirii statutului de staţiune balneoclimatică a orașului-
staţiune Tîrgu Ocna. 
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Măgura Tîrgu Ocna a fost declarat Situl Natura 2000 pentru conservarea unor specii şi habitate 
de importanţă comunitară menţionate în anexele 2 şi 3 la OUG 57/2007 care transpune în 
legislaţia naţională două Directive Europene, din care Directiva 92/43/CEE privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de fauna şi flora sălbatica, amendată de 
Directivele 97/62/CE, 2006/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 este aplicabilă 
sitului Măgura Tîrgu Ocna.  

Conform formularului Standard Natura 2000, depus la Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice6, situl Măgura Tîrgu Ocna, 
cu o suprafaţă de  844,40 ha, este localizat pe versantul drept al Râului Trotuș, între Valea 
Dofteana și Valea Slănic. Situl este localizat din punct de vedere geomorfologic în grupa 
Carpaţilor Orientali, subgrupa Carpaţilor Moldo-Transilvani, respectiv Munţii Trotușului. Ca 
formă de relief predomină versantul, cu configuraţie ondulată sau frământată, din cauza 
alunecărilor. Culmile sunt orientate V-E, cu altitudinea descrescătoare de la vest la est.  

Altitudinea sitului variază între 270 m lângă Tîrgu Ocna și 780 m lângă Bogata. Reţeaua 
hidrografică este reprezentată de pârâie adânci și înguste, orientate SV-NE, cu apă 
permanentă sau semipermanentă, cu fenomene de torenţialitate, afluenţi ai râului Trotuș. 
Climatul este de tip temperat continental, specific ţinuturilor de munte, cu caracteristici 
locale puternic influenţate de altitudinea, expoziţia și înclinarea versanţilor.  

Temperatura medie anuala în cadrul sitului este de cca. 9,20 C, precipitaţiile medii anuale 
sunt situate între 650 -700 mm. Predomină vânturile din N și NE. Solurile sunt din clasele 
Luvisoluri (luvosol) și Cambisoluri (eutricambosol și districambosol), iar în lunci, pe suprafeţe 
restrânse apar aluvosoluri.  

Condiţiile climatice și edafice sunt favorabile dezvoltării vegetaţiei forestiere, determinând 
apariţia unor arborete de productivitate mijlocie. Doar acolo unde roca este la suprafaţă, 
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 vegetaţia primară pentru acest sit, se încadrează în etajele montan-
premontan de fagete și deluros de gorunete, și goruneto-fagete. Pe văi apare vegetaţie 
intrazonală reprezentată de aninisurile de anin alb. 

                                            
6 http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000 
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Speciile de interes comunitar pentru care a fost declarat situl sunt două specii de 
amfibieni7:  

 

 

Specia: Triturus 
cristatus  

 

Denumire populară: 
Triton cu creastă, 
sălămâzdră cu 
creastă 

 

 

 
  

 

Specia: Bombina 
variegata  

 

Denumire populară: 
Buhai de baltă 
(izvoraş) cu burta 
galbenă  

 

 
 

Habitatele de interes comunitar, precum și codurile unice ale tipurile de habitat, pentru 
care Măgura Tîrgu Ocna a fost declarat Sit Natura 2000 sunt8:  

                                            
7 Planul de management al sitului Natura 2000 Măgura Târgu Ocna - www.anpm.ro  
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91V0 - 
Păduri 

dacice de 
fag 

(Symphyto-
Fagion) 

 

 
  

91E0 - 
Păduri 

aluviale cu 
Alnus 

glutinosa şi 
Fraxinus 
excelsior 

(Alno-
Padion, 
Alnion 

incanae, 
Salicion 
albae) 

 

 

                                                                                                                                             
8 Planul de management al sitului Natura 2000 Măgura Târgu Ocna - www.anpm.ro 
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9170 - 
Păduri de 
stejar cu 
carpen de 
tip Galio-

Carpinetum 

 

 
  

9110 -  
Păduri de 
fag de tip 
Luzulo-
Fagetum 

 
  

6430 -  
Comunităţi 
de lizieră 
cu ierburi 

înalte 
higrofile de 
la nivelul 
câmpiilor, 
până la cel 
montan şi 

alpin 
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Conform Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011, pe suprafaţa sitului se 
găseşte o singură arie protejată, de tip rezervaţie naturală, şi anume Rezervaţia Naturală 
Măgura – Tîrgu Ocna de 89,78 ha, declarată pentru protecţia elementelor floristice, 
faunistice şi peisagistice.  

Rezervaţia naturală Măgura Tîrgu Ocna a fost legiferată primind statutul de rezervaţie 
naturală prin HG. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru 
noi zone, publicată în Monitorul Oficial 38//2005. Măgura Tîrgu Ocna se află în aria 
administrativă a oraşului Tîrgu Ocna, pe malul drept al râului Trotuş şi malul stâng al 
Slănicului, la o altitudine de 310 m – 700m, între şoselele Tîrgu Ocna – Comăneşti şi Tîrgu 
Ocna - Slănic Moldova. Este înscrisă în H.G. la poziţia nr. IV.5. 

Încadrare Sit Natura 2000 Măgura Tîrgu Ocna (ROSCI0318) și rezervaţia naturală Măgura-Tîrgu Ocna 

 

Sursa: http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000  
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Încadrarea în zonă a Sitului de importanţă comunitară (SCI) Măgura Tîrgu Ocna 

 
Sursa: Planul de management al sitului Natura 2000 Măgura Tîrgu Ocna - www.anpm.ro   

În Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 apar nominalizate şi alte arii protejate din vecinătatea 
oraşului şi anume: 

→ Rezervaţia naturală Nemira, cu o suprafaţă de 3491,2 Ha pe raza localităţilor 
Dărmăneşti, Dofteana, Slănic-Moldova; 

→ Rezervaţia naturală Izvorul Alb cu o suprafaţă de 21 Ha pe raza oraşului Dărmăneşti;  

→ Rezervaţia naturală Perchiu cu o suprafaţă de 206,47 Ha pe raza municipiului Oneşti.  

I.1.4.7  Riscuri naturale 

În baza studiilor de specialitate elaborate în vederea realizării Planului Urbanistic General al 
orașului Tîrgu Ocna şi pe baza cercetărilor şi informaţiilor din teritoriu, au fost delimitate şi 
zonele cu riscuri naturale, identificându-se mai multe categorii de producere a dezastrelor 
datorate factorilor naturali: inundaţii datorate scurgerilor de torenţi, inundaţii datorate 
revărsării râului Trotuș, alunecări de teren şi scufundări de teren. 

Din studiul ”Harta de Risc a Orașului Tîrgu Ocna” realizat de Institutul de Proiectări pentru 
Transporturi Auto, Navale și Aeriene (IPTANA) în anul 2009, s-a stabilit că pe teritoriul 
administrativ al orașului există riscul mediu-mare de alunecări de teren datorită cantităţilor 
moderate de precipitaţii de lungă durată, cu posibilităţi de infiltrare a apei în roci. De 
asemenea, la nivelul orașului s-a constatat că alunecările sunt determinate în principal de 
operaţiunile de extragere a sării de către S.N.C. Salina Tîrgu Ocna. 

Din categoria scufundări de teren, semnificativă este Groapa Burlacu în Parcul Măgura – unde 
scufundarea terenului s-a produs în urma extracţiei de saramură pe o lungime de 80 m, lăţime 
de 50 m, o suprafaţa de cca 4.800 mp, sarea fiind la o adâncime de 6-10 m. Acest fenomen a 
fost declanșat de acumularea unor cantităţi mari de apa subterana, ploi prelungite şi 
infiltraţii. 
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Zonele cu potenţial de inundaţii datorate scurgerilor de torenţi sunt: 

→ Cartierele Mosoare, Poieni şi Păcuri. În aceste zone cauzele sunt: depozitarea de 
materiale, gunoaie pe malul apei, blocaje cu plutitori a secţiunii de scurgere a albiei, 
blocaje cu podeţe şi poduri, colmatarea albiei în urma neîntreţinerii.  

→ Cartierul Tiseşti – podul de la spital, strada Pârâu şi la Lutărie, Amăriuţei, Mihăila. În 
aceste zone cauzele sunt: vegetaţia care împiedică scurgerea, depunerile de aluviuni 
ce duc în timp la colmatarea albiei, eroziunile malului. 

Zonele cu potenţial de inundaţii datorate revărsării cursurilor de apă sunt: 

→ Tăbăcari în extravilan – provocate de râul Trotuş; 

→ Cartierul Vâlcelele – provocate de pârâul Vâlcele; 

→ Cartierul Gălean – provocate de pârâul Gălean. 

Cauzele producerii inundaţiilor sunt: viitura locală, eroziunea malurilor, depăşirea malurilor 
albiei minore în zonele neamenajate.  

Zonele de risc sunt destul de răspândite în teritoriul orașului, astfel ca autorităţile locale 
trebuie să execute constant lucrări de mentenanţă în zonele periculoase şi sa propună 
proiecte de investiţii pentru stabilizarea acestor zone. 

I.1.4.8  Resurse naturale 

Orașul Tîrgu Ocna se află într-o zonă cu o structură geologică complexă, situată la contactul 
dintre flișul carpatic și formaţiunile sub-carpatice, ce se caracterizează printr-o diversitate 
de resurse ale subsolului: sarea gemă și săruri de potasiu, petrol, izvoare minerale, materiale 
de construcţie etc. 

Oraşul Tîrgu Ocna beneficiază de cele mai mari bogăţii ale flisului Carpaţilor Orientali: 
zăcăminte de ţiţei şi sarea gemă care se exploatează sub formă solidă în subteran şi prin 
diluţie cu sonde de suprafaţă.  

Împrejurimile oraşului sunt dominate de sondele şi amenajările petroliere de exploatare, 
prima sondă de cercetare a zăcămintelor de ţiţei datând din 1862.  

Cele mai importante resurse ale zonei sunt cele de sare gemă reprezentate prin două masive 
de sare separate de cursul râului Trotuș9: 

→ Masivul de sare Tîrgu Ocna (Vâlcele) se extinde pe direcţia NS pe circa 1 km și pe 
direcţia EV pe circa 600 m având în partea centrală o grosime de 350 m. volumul 
rezervelor de sare este de circa 188 milioane tone cu un conţinut de 97,89% NaCl. 

→ Masivul de sare Gura Slănicului care conţine o lamă de sare de dimensiuni mult mai 
mari. Volumul rezervelor este de circa 493 milioane tone sare, cu un conţinut mediu 
de 83,4% NaCl și 12,6% insolubil. 

Deși se mai găsesc în regiune și alte masive de sare, masivul de sare de la Vâlcele se 
detașează faţă de celelalte din punct de vedere a calităţii și posibilităţilor de exploatare. 

Exploatarea sării în zonă a condus la: 

                                            
9 Corneliu Stoica, ”Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918”, p.10 
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→ Definirea orașului Tîrgu Ocna ca un centru salin important din punct de vedere a 
calităţii sării extrase. 

→ Atestarea orașului Tîrgu Ocna ca staţiune turistică de interes naţional și acordarea 
statutului de staţiune balneoclimatică. 

Dintre rocile utile și materialele de construcţie utilizate în zonă se evidenţiază: 
→ gresii, pe valea Slănicului; 
→ argile, pe Podei; 
→ nisipuri și pietrișuri pe malurile Trotușului. 

Exploatarea aluviunilor râului Trotuş pentru agregatele necesare construcţiilor, întâmpină 
dificultăţi din pricina slabei calităţi a acestora, ca urmare a prezenţei unor frecvente 
fragmente de roci sedimentare, mai puţin a celor de roci eruptive sau metamorfice.  

O altă resursă naturală de o valoare deosebită o constituie cele 7 izvoare minerale, izvoare 
care au influenţat semnificativ dezvoltarea oraşului de-a lungul timpului. Apa acestor izvoare 
prezintă interes terapeutic pentru cura internă în următoarele afecţiuni:  

→ Afecţiuni reumatismale degenerative; 
→ Afecţiuni reumatismale abarticulare; 
→ Afecţiuni musculo articulare post traumatice; 
→ Afecţiuni ginecologice cronice; 
→ Afecţiuni ale căilor respiratorii şi ORL (sub formă de aerosoli). 
→ Enterocolite cronice nespecifice; 
→ Constipaţie atonă; 
→ Afecţiuni ce necesită cure de colereză (diskinezii biliare, sechele post operatorii ale 

căilor biliare).  
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I.2.  Caracteristici demografice ale orașului 
Descriere:  populaţia orașului, spor natural, migraţia populaţiei 

 

I.2.1.  Structura populaţiei 

Nivelul de dezvoltare economică al unei comunităţi are un impact direct asupra principalelor 
fenomene demografice, influenţând structura şi dinamica populaţiei, care, la rândul ei, 
influenţează desfăşurarea activităţilor economice. 

Evoluţia numărului de locuitori 

Pe parcursul secolului al XVIII-lea, oraşul Tîrgu Ocna avea o populaţie de 3500 locuitori şi era 
la acea vreme la o deplină dezvoltare urbană, domina numai această zonă, fiind pe locul 
secund între oraşele Moldovei, după puternicul centru Iaşi, ce se constituia şi în capitala 
principatului. 

Oraşul Tîrgu Ocna face parte din Microregiunea Valea Muntelui. Aceasta reprezintă una din 
cele 4 unităţi de planificare sub-judeţene la nivelul Judeţului Bacău şi are o populaţie de 
151.231 locuitori. În Microregiunea Valea Muntelui, preponderent urbană, populaţia cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 65 de ani reprezintă segmentul majoritar, procentual reprezentând 66% 
din total, procent identic mediei judeţene și regionale10. 

În decursul timpului populaţia oraşului Tîrgu Ocna a trecut prin mai multe stadii11: 

→ perioade de creştere demografică cuprinse între anii 1912-1940 şi mai ales după Al 
Doilea Război până în 1992, influenţate de dezvoltarea comercială şi apoi industrială a 
aşezării ce au atras numeroşi locuitori din zonele din jur; 

→ perioade de stagnare a populaţiei cu 2 intervale între 1774-1835 şi 1860-1912 rezultat 
al ajungerii la un nivel maxim de dezvoltare, în lipsa altor funcţii cum ar fi fost cele 
administrative pierdute în detrimentul oraşului Bacău; 

→ perioade de declin demografic specifice anilor ’40 ca urmare a pierderilor suferite în 
timpul războiului atât în rândurile populaţiei majoritare, dar şi din decimarea 
minorităţilor, în principal a evreilor şi a romilor, dar cu o intensitate mai ridicată după 
1992 impusă de decăderea industrială a oraşului. 

                                            
10 Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău: document cadru pentru perioada de programare 2014-2020 
11 Caracteristici demografice ale oraşului Târgu Ocna - Constantin Ştreangă „Management Intercultural” Volumul XVI, Numărul 
30/2014 http://mi.bxb.ro/management-intercultural-nr-302014/ 
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Evoluţia populaţiei Tîrgu Ocna în perioada 1912 – 2011 (date 
recensăminte)

  
             Sursa: INS 

La începutul secolului trecut (recensământul din 1912), centrul urban Tîrgu Ocna înregistra un 
număr de 7989 locuitori. La câţiva ani distanţă populaţia acestuia a reuşit să se refacă şi să 
ajungă la 12.558 locuitori în 1930. 

Importanţa oraşului Tîrgu Ocna a început să se reducă tot mai mult de la jumătatea secolului 
trecut, construirea Platformei industriale Borzeşti şi a noii urbe Oneşti constituind debutul 
declinului. Eclipsat de apariţia noului centru din apropiere, Tîrgu Ocna a stagnat, ajungând la 
11.647 orăşeni în anul 1966, o mică parte din efectiv pierzând-o chiar în favoarea localităţii 
Oneşti, dar şi datorită faptului că şi-a mai stopat din dezvoltarea urbană şi economică trecând 
în plan secund.  

Pentru perioada 1966-1977 populaţia prezintă o timidă creştere (0,7%), urcând la 12.603 
cetăţeni. Conform Recensământului din ianuarie 1992, într-o perioadă cu multe transformări 
economice şi sociale, populaţia din localitatea Tîrgu Ocna atinge un record de 16.071 
locuitori, efort datorat mai ales a politicii pro-nataliste duse până în 1989, pentru anii ’90. 

În noul mileniu, de la recensământul din 2002, apare o constantă a reducerii populaţiei, ca 
urmare a dispariţiei decretului ce interzicea avortul, datorită condiţiilor sociale mai grele în 
care se aflau locuitorii şi chiar a plecării în alte ţări pentru a-şi asigura un trai mai bun sau a 
mutării lor în mediul rural datorită reduceri activităţii industriale.  

În ton cu evoluţia acestei caracteristici demografice la nivelul întregii ţări, în ultimul deceniu, 
tendinţa de reducere a populaţiei a continuat, iar Tîrgu Ocna mai număra doar 11.300 
locuitori în anul 2011, în scădere cu 2.276 locuitori (16,76%), faţă de situaţia existentă la 
recensământul anterior din martie 2002, când se înregistraseră 13.576 locuitori. 

Conform Anuarului Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014, în oraşul Tîrgu Ocna, populaţia 
stabilă la 1 iulie 2013 era de 12.665 locuitori (date provizorii), înregistrând o creştere de 
12% faţă de anul 2011.  
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Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2008 – 2013 este relativ constantă, conform 
următorului grafic: 

 
Sursa: INS 

Oraşul Tîrgu Ocna ocupă o suprafaţă de 4.890 ha, reprezentând circa 0,7% din suprafaţa 
judeţului Bacău şi circa 7% din suprafaţa sa urbană. Datorită scăderii continue a volumului 
populaţiei zonei în perioada 2002 – 2010, a scăzut în acelaşi ritm şi densitatea populaţiei 
de la 274 locuitori/km² în 2002 la 262 locuitori/km² în 2010. Valoarea se găseşte mult sub cea 
înregistrată de acelaşi indicator la nivelul urban al judeţului Bacău – 503 locuitori/km² şi 
respectiv 475, în anii de referinţă. Chiar dacă este al şaptelea oraş din judeţ ca mărime a 
populaţiei, Tîrgu Ocna are avantajul unei scăderi de populaţie într-un ritm mai lent în ultimii 
4 ani faţă de celelalte oraşe. 

Această tendinţă de scădere se datorează în principal următorilor factori: 

→ scăderii ratei natalităţii în raport cu rata mortalităţii; 

→ migrării forţei de muncă spre zone urbane înconjurătoare, ca urmare a restructurărilor 
din industrie; 

→ tendinţei accentuate de imigrare. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (90,99%), cu o minoritate de romi (1,47%). Din punct de 
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (82,72%), cu o minoritate de 
romano-catolici (8,29%). 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

Populaţia oraşului Tîrgu Ocna pe grupe de vârstă se află într-un accentuat proces de 
îmbătrânire demografică, consecinţă a mai multor factori12: 

                                            
12 Caracteristici demografice ale oraşului Târgu Ocna - Constantin Ştreangă „Management Intercultural” Volumul XVI, Numărul 
30/2014 http://mi.bxb.ro/management-intercultural-nr-302014/ 
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→ în anul 1966 grupa tânără (0-19 ani) deţinea 33,6%, o mare parte era formată din copii 
familiilor tinere atrase să lucreze în industria oraşului, spre deosebire grupa 
vârstnicilor (peste 65 ani) nu reprezenta decât 8%; 

→ pe parcursul anilor ’80-90 tinerii constituiau o pondere însemnată în cadrul localităţii 
(40,6%), iar persoanele în vârstă se menţineau la aceeaşi valori (9%); 

→ în noul mileniu se asistă la o înjumătăţire a grupei tinerilor de până la 21,2%. 
Principalele cauze ale procesului de îmbătrânire demografică sunt:  

o scăderea la cote dramatice a natalităţii; 

o plecarea a numeroşi locuitori peste hotare la muncă, inclusiv cu copiii, datorită 
restructurării industriei locale, a sărăciei şi a lipsei locurilor de muncă. 

Structurarea populaţiei pe grupe de vârstă oferă informaţii referitoare la potenţialul de 
muncă şi stă la baza analizei şi aprecierii unui optim al structurii populaţiei. Ponderea 
principalelor categorii de vârstă, conform datelor furnizate de INS la Recensământul din 2011, 
este prezentată în graficul următor: 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în anul 2011 

 

Sursa: INS 

Conform graficului, se observă că în anul 2011, numărul vârstnicilor (peste 60 ani) aflaţi într-o 
creştere a duratei de viaţă şi ajunşi la 24,9% din populaţia localităţii, depăşeşte populaţia 
foarte tânără (0-14 ani), aflate într-o reducere permanentă (21,2%). 

Structura populaţiei pe sexe 

În structura pe sexe a populaţiei localităţii Tîrgu Ocna, în cursul secolului al XIX-lea şi primele 
decenii din secolul trecut, datorită unui necesar sporit de forţă de muncă forţă de muncă în 
ramurile industriei extractive, sau a prelucrării lemnului, s-a înregistrat un număr crescut de 
locuitori de sex masculin. După Al Doilea Război Mondial, între anii 1948-1970, numărul de 
femei în cadrul oraşului a devenit majoritar. Pe fondul funcţionării la capacitate maximă a 
industriei locale ponderea de persoane de sex masculin a redevenit prioritară în urmă cu 30-
40 ani.  

În perioada post-decembristă (după 1989), datorită decăderii industriei grele a localităţii, 
foarte mulţi bărbaţi, neputându-se angaja în alte domenii, fie au trecut în şomaj, fie au fost 
nevoiţi să-şi găsească de muncă în străinătate pentru a-şi susţine familiile. Astfel, femeile au 
redevenit majoritare în localitate. 
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Conform graficului următor, în perioada 2008 – 2011, structura populaţiei oraşului Tîrgu Ocna 
prezintă un echilibru între sexe, diferenţa pe aceste categorii este foarte puţin în favoarea 
populaţiei de sex feminin.  

Evoluţia populaţiei stabile pe sexe în perioada 2008 - 2013 

 

Sursa: INS 

La nivelul anului 2013, ponderea femeilor în total este de 52,15% (6.605 locuitori), iar a 
bărbaţilor 47,85% (6.060 locuitori). 

I.2.2.  Fenomene demografice 

Mărimea populaţiei este influenţată de evoluţia fenomenelor demografice.  

Indicatorii bilanţului natural (raportul dintre natalitate și mortalitate) se prezintă astfel: 

Mărimea populaţiei este influenţată de evoluţia fenomenelor demografice. Rata natalităţii la 
nivel judeţean a fost, în anul 2011, de 9,6 născuţi vii la mia de locuitori, peste rata naţională 
(9,2) și sub cea regională (9,8). Rata mortalităţii la nivel judeţean a fost, în anul 2011, de 
11,4 decedaţi la mia de locuitori, sub rata naţională (11,8) și peste cea regională (11,1). 

Rata sporului natural al populaţiei din judeţul Bacău a fost negativă, în anul 2011 de -1,8 

la mia de locuitori, subliniind depopularea judeţului din motive naturale, fiind peste nivelul 
regional (-1,3) și sub cel naţional (-2,6). În profil temporal, sporul natural al populaţiei, pe 
intervalul 2007 – 2011, indică o tendinţă generală negativă. 

În a doua jumătate a secolului trecut, populaţia oraşului Tîrgu Ocna a prezentat un spor 
natural, ce a atins un nivel maxim în anul 1977, ca urmare a apariţiei decretului 770/1966 
pentru reglementarea întreruperii cursului sarcinii, dar şi a menţinerii mortalităţii la nivele 
scăzute.  

În deceniile următoare valoarea s-a diminuat pe măsura sărăcirii locuitorilor, sau a 
îmbătrânirii unei părţi din populaţia centrului urban. Din anul 1995 bilanţul natural a devenit 
negativ, datorită scăderii natalităţii dar şi a creşterii deosebite a mortalităţii. 
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Oraşul Tîrgu Ocna a înregistrat pentru acest indicator un spor natural negativ în perioada 2007 
– 2012. Începând cu anul 2010 se înregistrează o scădere naturală care a evoluat de la -73 
locuitori în 2010, la -65 locuitori în 2012. 

Evoluţia sporului natural în oraşul Tîrgu Ocna în perioada 2007 – 2012 (valori absolute) 

 
Sursa: INS 

În intervalul 2007-2012, la nivelul judeţului Bacău, rata mortalităţii infantile marchează o 
îmbunătăţire, dar rămâne în continuare ridicată (11,4 decedaţi sub 1 an la 1000 de născuţi vii 
în 2012). 

La nivelul oraşului Tîrgu Ocna, rata mortalităţii infantile a crescut în anul 2012 la 55,6 
(decedaţi sub 1 an la 1000 născuţi vii), faţă de 8,1 în anul 2007. 

Deşi la nivelul judeţului Bacău, durata medie de viaţă (speranţa de viaţă la naştere) este în 
creştere, de la 71,93 ani în 2007, la 73,11 în anul 2012, totuşi ea este sub media naţională 
și regională pe intervalul de analiză 2007-2012. 

Structura populaţiei pe medii de viaţă socială s-a modificat esenţial în ultimii ani şi se 
constată că populaţia a început să prefere viaţa la ţară. Astfel, la 1 ianuarie 2012, la nivelul 
judeţului Bacău, 44.98% din populaţia judeţului era concentrată în urban şi 55,02% în 
rural, faţă de media ţării unde se constată aceeaşi tendinţă de scădere, dar populaţia urbană 
rămâne majoritară (54,96%).  

Indicatorii bilanţului migrator (raportul dintre emigrare și imigrare) se prezintă astfel: 

Migraţia este unul din factorii care contribuie la declinul populaţiei. Mișcarea migratorie a 
populaţiei este reprezentată de raportul dintre emigrare (locuitori care părăsesc teritoriul) şi 
imigrare (locuitori care se stabilesc în teritoriu).  

Migraţia netă sau soldul schimbărilor de domiciliu, poziţionează judeţul Bacău între primele 
trei judeţe cu migraţie negativă, numărul celor stabiliţi în judeţ, în anul 2012, fiind inferior 
numărului celor care au părăsit regiunea, cu -1.043 persoane. 

Bilanţul natural al populaţiei prezintă consecinţe deosebite sub aspect demografic, fiind 
influenţat de condiţiile economice şi sociale ale unui teritoriu. În Tîrgu Ocna la nivelul anilor 
’60-70 bilanţul natural era negativ ca urmare a slabei influenţe economice a aşezării asupra 
spaţiului din jur, cei mai mulţi locuitori preferând să se stabilească în Oneşti, un centru urban 
mult mai dezvoltat.  
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În ultimul deceniu oraşul Tîrgu Ocna înregistrează un bilanţ migratoriu negativ în creştere 
evidentă.  Astfel, ca rezultat al schimbărilor în economia localităţii, o bună parte a populaţiei 
nemaiavând unde să lucreze, s-a mutat în mediul rural, ori s-a stabilit în străinătate. 

Mişcarea migratorie în oraşul Tîrgu Ocna la nivelul anului 2011 este prezentată în tabelul 
următor: 

Migraţia internă Migraţia externă 

Plecaţi Sosiţi Plecaţi Sosiţi 

201 133 193 231 

 

Pe măsura decăderii industriei, oraşul Tîrgu Ocna s-a confruntat cu o însemnată depopulare, o 
mare parte din forţa de muncă tânără regăsindu-se în state ale Europei, unde pot să lucreze. 
Această situaţie se reflectă în îmbătrânirea demografică a populaţiei localităţii, apariţia în 
ultimii ani a unui bilanţ natural negativ, dar şi pentru mulţi dintre locuitori rămaşi se remarcă 
o scădere a nivelului de trai. 
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I.3.  Caracteristici ale infrastructurii orașului Tîrgu Ocna 
Descriere:  infrastructura tehnico-edilitară, infrastructura de transport, fondul de 

locuinţe, spaţii verzi, nivelul de zgomot, infrastructura de sănătate și servicii 
sociale, infrastructura educaţională 

I.3.1. Infrastructura tehnico-edilitară 

 
Principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea 
programelor şi acţiunilor de dezvoltare, este Planul Urbanistic General (PUG). 

Suprafaţa administrativă aferentă oraşului Tîrgu Ocna este de 4.890 ha, din care 707,44 ha în 
intravilan. La nivelul judeţului, oraşul se încadrează între localităţile mici. Din total teritoriu 
administrativ al oraşului, o suprafaţă de 795,87 ha respectiv 16,28% o reprezintă zonele 
funcţionale: 

→ Localitatea Tîrgu Ocna – trup principal (incluzând cartierele Gura Slănic, Tiseşti, 
Gălean), cu o suprafaţă de 661,70 ha; 

→ Localitatea componentă Vâlcele, cu o suprafaţă de 74,25 ha; 

→ Localitatea componentă Poieni, cu o suprafaţă de 58,24 ha; 

→ Complexul monahal „Măgura Ocnei”, cu o suprafaţă de 1,68 ha. 
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Din totalul suprafeţei administrative a oraşului, 2.677 ha, adică peste 50%, este suprafaţă 
agricolă.   

Principalele cartiere ale orașului Tîrgu Ocna sunt: 

→ cartierul Gălean-Zăvoi; 

→ cartierul Poieni-Păcuri; 

→ cartierul Vâlcele; 

→ cartierul Tisești; 

→ cartierul Gura Slănic; 

→ cartierul Zona Centrală. 

Aspecte identificate: 

→ Prezenţa suprafeţelor agricole mari în intravilan, în special în cartierele semiurbane cu 
un puternic caracter rural, conduce la un dezechilibru al zonelor funcţionale în raport 
cu suprafeţele intravilanului. 

Ca urmare a necesitaţilor de dezvoltare, precum și pe baza concluziilor studiilor de 
fundamentare, prin Planul Urbanistic General al orașului Tîrgu Ocna şi Regulamentul de 
aplicare aferent, zonele funcţionale existente la nivelul municipiului sunt divizate într-un 
număr de 52 Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR): 

→ Zona centrală (UTR 1 UTR 2); 

→ Zone de locuit cu funcţiuni complementare, clădiri P, P+1,P+M, P+2 (UTR 3–UTR 21); 

→ Zone instituţii publice, servicii (UTR 24 – UTR 27); 

→ Zone cu funcţiuni mixte UTR 28; 

→ Zone unităţi industriale, depozite cu subzonele (UTR 29 – UTR 35); 

→ Zona spaţii plantate, parcuri, grădini, dotări pentru turism (UTR 36, UTR 38); 

→ Zona gospodărie comunală-cimitire (UTR 39 – UTR 47); 

→ Zona pentru echipare tehnico-edilitare (UTR 48 – UTR 49); 

→ Zona căi de comunicaţii (UTR 50 – UTR 51); 

→ Zone cu destinaţii speciale (UTR 22 UTR 23 UTR 52). 

Prevederile PUG creează noi premize în dezvoltarea economico-socială a oraşului Tîrgu Ocna, 
oferind soluţii generale de organizare şi dezvoltare a localităţii pe termen mediu şi lung. 

I.3.1.1  Apă și apă uzată 

Alimentare cu apă 

Sistemul de alimentare cu apă a orașului Tîrgu Ocna este rezolvat pentru asigurarea 
consumului menajer, incendiu exterior şi interior, consum tehnologic, industrial şi nevoi 
gospodăreşti. 

Sistemul general centralizat de alimentare cu apa cuprinde: 

→ Captarea apei - sursa de apa este asigurata de captarea de la Poiana Uzului cu staţia 
de tratare Caraboaia, ce asigură pentru orașul Tîrgu Ocna un debit de 100l/sec.; 
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→ Aducţiunea apei potabile de la sursa de rezervor înmagazinare se face printr-o 
conducta subterană Dn=800 mm cu o lungime de cca. 9 Km ce alimentează rezervorul 
orașului cu o conductă de DN 400mm.; 

→ 2 rezervoare de acumulare a apei pentru consumul menajer, cu capacităţi de 1000 mc 
şi de 2500 mc, compensarea consumului în orele de vârf şi păstrarea rezervei de 
incendiu, amplasate în cartierul Vâlcele și respectiv pe dealul Măgura, pe partea 
dreapta a râului Trotuș;  

→  Sistemul de distribuţie a apei potabile de la rezervor spre consumatori se face printr-
o conductă cu diametrul 600 mm care traversează râul Trotuș cu doua fire Dn 500 m, 
după care se continuă până la intersecţia cu str. A. Iancu cu Dn 400. 

Caracteristicile reţelei de apă potabilă care deserveşte oraşul Tîrgu Ocna13: 

Caracteristica U.M. Valoare (2012) 

Lungimea reţelei de distribuţie a 
apei potabile 

km 49,6 

Cantitatea de apă potabilă 
distribuită consumatorilor – 
total, din care: 

mii m3 455 

- pentru consum casnic mii m3 299 

- pentru consum non casnic mii m3 156 

Cantitatea de apă potabilă pe 
cap de locuitor 

m3 26,5 

In oraș distribuţia reţelei de apă este în sistem ramificat şi inelar cu conducte de diametru 
300 mm pana la 100 mm amplasate pe străzi în carosabil sau pe trotuare şi spaţii verzi. 
Ponderea locuinţelor care dispun de instalaţii de alimentare cu apă este ridicată în oraşul 
Tîrgu Ocna (78,3%). 

Lungimea reţelei de alimentare cu apă (km) în perioada 2007-2012 și ponderea locuinţelor 
convenţionale care dispun de reţea de alimentare cu apă în locuinţă (la Recensământul 
populaţiei din 2011- RPL 2011)14: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

46,8 46,8 46,9 49,6 49,6 49,6 78,3 

 
Apă uzată 

Reţeaua de canalizare a orașului Tîrgu Ocna este de tip « divizor », are o lungime totală de 
16,90 km15. Reţeaua a fost pusă în funcţiune în anul 1968 şi s-au făcut extinderi – reabilitări 
în anul 1996 pe strada Gălean şi în 2006 pe strada Traian. 

                                            
13 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău – ediţia 2014 
14 Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020 
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O parte a străzilor din oraș nu au rezolvată evacuarea apelor pluviale prin canalizări 
subterane, apele scurgându-se spre zonele mai joase şi, de aici, spre râul Trotuș, generând 
implicaţii majore asupra mediului. 

Sistemul de canalizare existent cuprinde: 

→ Reţele subterane din zonele de locuinţe cu racorduri de la consumatori dotaţi cu 
instalaţii sanitare interioare 

→ Reţele de canalizare din zonele industriale și instituţii cu trepte de pre-epurare după 
caz şi descărcare în canalizarea orașului 

→ Reţele colectoare principale care transporta apele uzate obișnuite spre staţia de 
epurare a orașului 

→ Staţia de epurare existenta cu o capacitate de Q=30 l/s amplasata în albia majoră a 
râului Trotuș. După epurarea mecano-biologică a apelor uzate şi aducerea la condiţiile 
normativului P28/84 şi NTPA-ului, apele uzate sunt deversate printr-un canal de 
evacuare în albia râului Trotuș printr-o gura de vărsare situată în aval de staţia de 
epurare. 

Apele uzate orăşeneşti sunt colectate de reţeaua de canalizare şi conduse în staţia de epurare 
a oraşului, care este amplasată în albia majoră a râului Trotuş, pe malul stâng al acestuia, 
într-o zonă neproductivă, fiind protejată împotriva inundaţiilor cu un dig de protecţie, 
dimensionat la clasa a IV-a de importanţă. Staţia de epurare este uzată fizic şi moral şi 
necesită lucrări de reabilitare şi retehnologizare. 

La nivelul reţelelor de apă-canal, ultimii ani au adus dezvoltări considerabile ale acestor 
reţele prin implementarea proiectelor de extinderi şi modernizări ale acestora. În oraşul 
Tîrgu Ocna procentul de conectare la reţeaua de canalizare este de 70,5%. 

Lungimea conductelor de canalizare (km) în perioada 2007-2012 și ponderea locuinţelor 
convenţionale care dispun de instalaţie de canalizare în locuinţă (la RPL 2011)16: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

17,3 17,3 17,3 16,9 16,9 16,9 70,5 

Probleme relevante: 

→ Reţeaua de alimentare cu apă nu acoperă toate zonele; 

→ Staţie de epurare este uzată fizic şi moral şi necesită lucrări de reabilitare şi 
retehnologizare. În urma extinderii reţelei de canalizare în oraș, capacitatea staţiei de 
epurare va fi depășită;  

→ Lipsa protecţiei staţiei de epurare faţă de Trotuș, terenul pe care este amplasată fiind 
inundat în 2005. 

Necesităţi identificate: 

→ Extinderea sistemelor de alimentare cu apă - realizarea reţelelor de apă potabilă 
necesară pentru zonele în care nu există alimentare cu apă; 

                                                                                                                                             
15 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău – ediţia 2014 
16 Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020 
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→ Extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de canalizare în zonele în care se remarcă o 
dinamica a dezvoltării urbane, cu conducte care să acopere debitul necesar, inclusiv în 
zonele care deja au apă curentă, pentru a prelua cantitatea mai mare de apa 
menajeră; 

→ Realizarea unei noi staţii de epurare care să aibă capacitatea de a prelua toate 
reţelele extinse şi viitoarele extinderi; 

→ Racordarea tuturor gospodăriilor din zonele în care s-a realizat extinderea reţelei de 
canalizare la sistemul colector; 

→ Drenarea apelor meteorice prin execuţia unui sistem de canalizare pluvială cu guri de 
scurgere (gaigere) conectat la sistemul de evacuare a apelor menajere uzate, precum 
şi prin realizarea unui sistem de drenuri care să asigure desecarea zonelor actuale de 
băltire a apelor de suprafaţă şi înlăturarea freaticului acolo unde nivelul acestuia 
poate induce instabilitate. 

I.3.1.2  Reţele energetice 

Energia electrică 

Energia electrică necesară oraşului şi localităţilor componente este asigurată din sistemul 
energetic prin linia electrică aeriană 110 kV Gutinaş (Oneşti) – Moineşti, la staţia de 
transformare amplasată la ieşirea din Tîrgu Ocna pe DN 12 A.  

De la staţie pleacă linia electrică aeriană şi subterană de medie tensiune. Toate cartierele 
oraşului sunt electrificate. în oraș sunt două tipuri de reţele de medie tensiune: 

→ reţele aeriene 20kV – LEA 20KV; 

→ reţele subterane 20KV – LES 20KV. 

Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu energie electrică se face din reţeaua electrică 
de joasă tensiune aeriană, prin console pozate pe clădire.  

Iluminatul public 

Iluminatul public pe străzile principale se realizează cu lămpi cu descărcare în gaz inert. 
Comanda iluminatului public se face automat şi centralizat pe întreg orașul.  

Achiziţionarea de către populaţie de aparaturi electrocasnice din ce în ce mai sofisticate a 
dus la o creștere substanţială a consumului de energie electrică în sectorul casnic, pe când în 
sectorul productiv datorita declinului producţiei şi a masurilor de reorganizare și 
retehnologizare s-a recreat o diminuare a consumului ducând la apariţia unui disponibil de 
putere în Sistemul Energetic Naţional. 

Caracteristica U.M. Valoare 
(2012)17 

Lungime reţea iluminat public km 56 

Stâlpi de iluminat buc 2.400 

                                            
17 Date furnizate de primăria oraşului Tîrgu Ocna 
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Lămpi buc 1.600 

- din care cu LED buc 0 

Consum energie electrică sistem iluminat KW 248.268 

 

Consumul specific de putere actual este de 1,1-1,5KW pe abonat. 

Deşi în general starea tehnica a sistemul de alimentare cu energie electrică a municipiului 
este satisfăcătoare şi unele porţiuni de reţea au suferit modernizări în ultimii ani, există şi o 
serie de disfuncţionalităţi: 

→ porţiuni de cabluri subterane de joasă şi medie tensiune care, datorită vechimii mari, 
au izolaţia uzată (majoritatea cablurilor subterane au o vârsta cuprinsă între 5-20 şi 
cele aeriene între 10-30); 

→ existenţa unor echipamente vechi în unele posturi de transformare, existenţa unor 
cabluri de joasă tensiune, cu vechime mare și izolaţia slăbită generează probleme în 
exploatare; 

→ în unele zone mai există reţele de joasă tensiune pe stâlpi de lemn, reţele ce vor 
trebui înlocuite în măsura în care consiliul local vor avea fonduri; 

→ corpurile de iluminat existente se prezintă astfel: 

o  au caracteristici fotometrice slabe și sunt energofage (mari consumatoare de 
energie); 

o prezintă stare avansată de depreciere, pierderi mari de energie în aparataj și 
randament luminos extrem de mic; 

o prezintă caracteristici generale tehnice și estetice care nu corespund cerinţelor 
unui iluminat modern și nu satisfac nici condiţiile minime impuse de 
standardele și normele de iluminat în vigoare (clasa M2). 

Necesităţi: 

→ Realizarea de noi posturi de transformare şi extinderea reţelei existente în zonele în 
care se propune urbanizarea, pentru a asigura necesarul de curent electric al 
populaţiei; 

→ Extinderea iluminatului stradal; 

→ Înlocuirea corpurilor de iluminat şi introducerea celor care folosesc surse de lumină 
tehnologică LED, mult mai economice. 

Energia termică 

In oraș nu mai există sistem centralizat de încălzire. în prezent alimentarea cu energie 
termica pentru încălzire pe timp de iarnă şi prepararea apei calde de consum pentru 
blocurile de locuinţe, s-a rezolvat prin centrale termice de apartament cu gaze naturale şi cu 
centrale cu combustibili solizi pentru unii cetăţeni din cartierele de case.  

Conform Anuarului Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014, la nivelul anului 2012, în oraşul 
Tîrgu Ocna existau un număr de 5336 locuinţe.  
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Conform datelor furnizate de primăria oraşului Tîrgu Ocna, toate blocurile din oraș sunt 
racordate la reţeaua magistrala de gaz metan. Astfel, din totalul de 2246 apartamente de 
bloc existente, peste 1950 au centrale proprii de apartament, iar pentru 163 de unităţi 
locative aferente celor 6 blocuri construite cu fonduri ANL alimentarea cu energie termică 
este asigurată la nivel de bloc, prin centrale termice cu gaz. 

Caracteristica U.M. Valoare18 

Cantitatea de gaze naturale distribuite (total), din care: mii m3 4.207 

- pentru uz casnic (inclusiv centrale termice de apartament) mii m3 3.480 

- pentru uz non-casnic mii m3 727 

Instituţiile sunt încălzite cu centrale termice pe gaz. Începând cu anul 2003 a început 
refacerea sistemului de încălzire a instituţiilor de învăţământ din oraș şi dotarea acestora cu 
centrale termice proprii. 

În oraşul Tîrgu Ocna, lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor a cunoscut un 
progres permanent, de la un an la altul, ajungând la 42 km în anul 2012. 

Evoluţia lungimii conductelor de distribuţie a gazelor (km) în perioada 2007-201219: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

35,8 40,2 40,4 41,8 41,8 42 

Necesităţi: 

→ Realizarea pe viitor a cât mai multor surse de energie regenerabilă, care să susţină 
necesarul de agent termic utilizat la nivelul orașului; 

→ Refacerea reţelei de încălzire termică a orașului şi încurajarea asociaţiilor de locatari 
care vor dori să îşi amplaseze centrale termice comune pentru mai multe 
apartamente, deoarece sunt cele mai economice. 

Gaze naturale 

Referitor la alimentarea cu gaze naturale, oraşul Tîrgu Ocna dispune de un racord de medie 
presiune cu staţie de predare din magistrala de transport gaze naturale existenta Ø16''. De la 
staţia de predare se ramifică reţeaua de medie ce alimentează cele 3 staţii de reglare 
/măsurare presiune. Reţeaua de distribuţie gaze naturale presiune redusă se ramifică pe 
străzile orașului cu conducte Ø 100mm pana la 2''. în Poieni funcţionează o staţie de reglare 
presiune gaze din anul 2000. 

Necesităţi: 

→ Extinderea reţelei de gaz pentru a putea deservi cât mai mulţi utilizatori şi stimularea 
utilizatorilor casnici şi industriali de branșare la această reţea. 

 

 

                                            
18 Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău – ediţia 2014 
19 Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău: Document-cadru pentru perioada de programare 2014-2020 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

40 
 

Telecomunicaţii 

Reţelele telefonice ale orașului Tîrgu Ocna sunt de tip subteran şi de tip aerian, pe stâlpi (în 
cartiere). După anul 2000 s-a definitivat tronsonul de fibră optică ce traversează orașul şi au 
fost reabilitate unele porţiuni de canalizare subterane, care nu mai corespundeau din punct 
de vedere tehnic.  

A fost înlocuit sistemul analogic de comunicaţii cu sistemul digital, iar prin corelarea celor 
două sectoare s-au obţinut o îmbunătăţire a parametrilor de transmisie, de gestionare a 
abonaţilor, de oferire a unor servicii la nivelul cerinţelor moderne. Utilizarea centralelor 
digitale a asigurat ieșirea abonaţilor la serviciul internaţional automat. 

Necesităţi: 

→ Extinderea şi îmbunătăţirea reţelelor de telecomunicaţie pentru o mai buna calitate a 
convorbirilor telefonice şi dublarea acestora de reţeaua de fibra optică şi cea TV. 

 

I.3.1.3  Deşeuri  

La nivelul oraşului Tîrgu Ocna a existat o platformă pentru depozitarea deşeurilor, în care s-
au colectat deşeurile de la populaţia din zona blocurilor, dar şi a celor din cartiere. În acest 
moment, această platformă a fost închisă. 

Oraşul Tîrgu Ocna beneficiază de servicii de salubrizare prestate de către SC Compania de 
Utilităţi Publice Tîrgu Ocna SA. Aceasta a fost înfiinţata prin reorganizarea Serviciului public 
de gospodărie comunală şi funcţionează în baza Legii nr. 31/1991. Acţionar unic la aceasta 
societate este orașul Tîrgu Ocna, prin Consiliul local, conform Actului constitutiv aprobat prin 
H.C.L. nr. 37/2010. 

Infrastructura aferentă sistemului de gestionare a deşeurilor este formată din: 114 
platforme betonate, 268 europubele şi 400 containere din tablă pe roţi, 1 platformă de 
sortare – valorificare deşeuri. Transportul la platformă se efectuează cu o autogunoieră 
special echipată cu sistem de descărcare automată a pubelelor, dar şi de 2 tractoare cu 
remorcă pentru deşeurile menajere din cartiere. 

Deşeurile ce se colectează au în compoziţia lor: hârtie, PET-uri, deşeuri menajere, sticlă, 
ambalaje din carton, etc.  

La nivelul oraşului este susţinută în continuare activitatea de sortare şi colectare selectivă a 
deșeurilor atât de către populaţie cât şi de angajaţii şi contractorii primăriei care se ocupă cu 
aceasta activitate, pentru a păstra igiena orașului şi confortul locuitorilor săi. Rata de 
colectare a deşeurilor de la persoane fizice și juridice este de 75%20. 

Valorificarea deșeurilor de fier vechi, hârtie şi plastic se face prin firma SC REMAT FOCȘANI 
SRL. Ponderea deșeurilor valorificate din total deșeuri colectate este de 15%  şi reprezintă 
PET-uri, hârtie şi metale. 

Transportul şi depozitarea deșeurilor nevalorificabile se realizează pe bază de contract cu SC 
SOMA SRL Bacău, la depozitul din Bacău.  

                                            
20 Masterplan Sistem de Management Integrat al Deşeurilor solide în judeţul Bacău (rev. 7 – vers. 2010) 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

41 
 

Indicator UM Valoare21 Pe cap locuitor 

Cantitatea totală de deșeuri produse de 
populaţie 

mii m3 30,51 0,0027 

Cantitatea totală de deșeuri colectate, din 
care: 

mii m3 26,60  

de la populaţie22 mii m3 22,88 0,0027 

de la agenţi economici mii m3 3,72  

 

Conform Directivei Europene şi Strategiei Naţionale de Gestionarea Deşeurilor şi a Planului 
Judeţean de Gestionare Deșeuri, se impun următoarele măsuri:  

→ închiderea şi ecologizarea spaţiilor actuale de depozitare a deşeurilor;  

→ stabilirea şi realizarea punctelor de precolectare selectivă a deşeurilor;  

→ implementarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice; 

→ promovarea utilizării rumegușului ca materie primă pentru producerea de energie 
termică (microcentrale), sau pentru obţinerea de prefabricate din lemn (PAL 
melaminat, plăci MDF etc.); 

→ realizarea colectării  selective şi a transportării deşeurilor pentru valorificare si/sau 
eliminare;  

→ organizarea de campanii de conștientizare a populaţiei despre necesitatea: 

o minimizării cantităţilor de deșeuri generate; 

o sortării deşeurilor din gospodăriile proprii, selectării deșeurilor de hârtie, 
carton, sticlă, PET - uri și de asemenea tratarea deșeurilor biodegradabile în 
propriile gospodării;   

o aplicării metodelor de colectare selectiva a deșeurilor verzi (din grădini, 
gospodarii, parcuri, livezi) în vederea compostării şi utilizării compostului 
pentru atingerea ţintelor de reducere a cantităţilor de deșeuri biodegradabile 
depozitate, conform HG 349/2005. 

Nu sunt cunoscute surse de poluare semnificative, având în vedere că activitatea industrială 
are o pondere redusă în totalul activităţilor productive, dar şi că aceste activităţi sunt 
monitorizate din punct de vedere al calităţii mediului de către Agenţia Pentru Protecţia 
Mediului Bacău.  

Deşi apa râului Trotuş este poluată accidental în anumite perioade ale anului, mai cu seamă 
poluare chimică de la schelele petroliere, populaţia oraşului nu are de suferit deoarece 
alimentarea cu apă a oraşului se efectuează din conducta magistrală de la barajul Valea 
Uzului, a cărei calitate este excepţională. 

                                            
21 Date furnizate de servicii specializate din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Ocna (2012) 
22 A fost calculata prin înmulţirea cantităţii totale de deșeuri produse la populaţie (30,51 mii mc) cu rata de 
colectare (75%) 
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Solurile sunt curate şi nepoluate, vegetaţia este de primăvară până toamna târziu, permanent 
proaspătă, contribuind la ambianţa plăcută a oraşului. 

Probleme relevante: 

→ Depozitarea necontrolată a gunoiului menajer şi evacuări necontrolate de ape uzate 
menajere din gospodăriile populaţiei; 

→ Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în zona cu case foarte scăzut; 

→  Existenţa zonelor afectate de evacuări necontrolate de deşeuri menajere; 

→ Lipsa echipamentelor necesare pentru sortarea deşeurilor urbane. 

Necesităţi identificate: 

→ Reconstrucţia ecologică a zonelor care au fost afectate de depozitarea deşeurilor; 

→ Realizarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor de construcţii din demolări; 

→ Achiziţionarea de echipamente pentru realizarea automată a selectării deșeurilor 
urbane. 

 

I.3.2.  Infrastructura de transport 

Orașul Tîrgu Ocna beneficiază atât de circulaţie rutieră cât şi de circulaţie feroviară.  

Principalele căi rutiere sunt: 

→ D.N. 12A realizează accesul rutier de la Adjud – Tîrgu Ocna – Miercurea Ciuc şi face 
legătura cu DN 11 Brașov – Onești – Bacău; 

→ DN 12B leagă staţiunile Tîrgu Ocna și Slănic Moldova;  

→ D.J. 116 face legătura directa cu DN 11 prin Bărsănești și prin Oituz trecând prin 
Pârgărești;  

→ Localitatea Tîrgu Trotuș este accesibila din Tîrgu Ocna prin intermediul drumului 
comunal 152.  

Oraşul mai este tranzitat şi de alte drumuri judeţene şi locale către localităţile învecinate, 
unele parţial modernizate. Accesul spre complexul turistic Măgura Ocnei se face atât auto, 
cât şi pietonal.  

Conform Nomenclatorului stradal (HCL nr. 24 din 28.03.2013) în oraşul Tîrgu Ocna există un 
număr de 127 străzi. În Tîrgu Ocna, la nivelul anului 2012, dintre cei 60 km de străzi 
orășenești, 31 km (respectiv 51%) sunt modernizaţi23. 

Circulaţia rutieră între cele două zone ale orașului, ca urmare a prezentei râului Trotuș, se 
realizează prin două poduri. 

În cea ce privește transportul de persoane, la nivelul anului 2010 au fost eliberate licenţe de 
traseu pe rutele:Tîrgu Ocna – Vâlcele, Tîrgu Ocna – Viișoara, Tîrgu Ocna – Poieni. Activitatea 
de transport public local de persoane şi transport elevi a fost efectuată de doi operatori 
economici cu un număr de 8 microbuze şi un microbuz din dotarea primăriei. 

                                            
23 Anuarul Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014 
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Accesul în reţeaua feroviară este realizat prin magistrala de cale ferată electrificată Adjud – 
Ciceu, legată de magistralele feroviare principale: Bucureşti - Adjud - Suceava şi Braşov - 
Ciceu - Deda - Baia Mare, cu trenuri zilnice în regim rapid, accelerat şi personal. Trenul 
intercity Bucureşti - Comăneşti şi retur, opreşte zilnic în gara Tîrgu Ocna. 

Circulaţia feroviară se desfășoară pe linii de cale ferată electrificate, orașul Tîrgu Ocna fiind 
deservit de două gări: halta Salina Tîrgu Ocna situată în apropierea zonei centrale a oraşului 
şi Gara Tîrgu Ocna (gara Mare). Halta Salina asigură transportul feroviar al călătorilor şi 
pentru staţiunea Slănic Moldova. 

Orașul Tîrgu Ocna este traversat şi de linia ferată neelectrificată, cu ecartament normal, 
Adjud – Ciceu (C.F. 501), ce face legătura cu Transilvania. Aceasta face legătura între CF 500 
Bucureşti-Suceava şi CF 300 Bucureşti-Braşov-Sibiu. 

Distanţa centrului oraşului faţă de: 

→ Gară transport persoane şi autogară - 0.3 km; 

→ Gară transport mărfuri şi persoane - 1.5 km; 

→ Aeroport (situat în municipiul Bacău – oraş reşedinţă de judeţ) - 60 km. 

Transport urban, în accepţiunea sa uzuală, nu există, având în vedere distanţele mici dintre 
limitele oraşului şi zona centrală social - administrativă. La nivelul anului 2010 au fost 
eliberate licenţe de traseu pe rutele: Tîrgu Ocna – Vâlcele, Tîrgu Ocna – Viișoara, Tîrgu Ocna – 
Poieni.  

Activitatea de transport public local de persoane şi transport elevi este efectuată de 2 
operatori economici autorizaţi, cu un număr de 9 microbuze şi 1 autocar. La nivelul anului 
2013, activitatea de transport mărfuri și persoane în regim de taxi s-a efectuat cu 10 
operatori autorizaţi, 3 dintre aceștia fiind nou autorizaţi în anul 201324. 

Transportul zilnic al elevilor este asigurat de 2 operatori autorizaţi, cu un număr de 9 
microbuze şi 1 autocar. Elevii sunt transportaţi zilnic pe traseul dus-întors între staţiile de la 
locul de domiciliu și unitatea de învăţământ de pe raza oraşului Tîrgu Ocna în care îşi 
desfășoară cursurile, dar şi ocazional, în afara localităţii pentru participarea la proiecte 
școlare şi extrașcolare prevăzute în calendarul unităţilor de învăţământ (olimpiade şcolare, 
concursuri sportive, excursii). 

Transportul în subteran al turiştilor care vizitează Mina Trotuş se face cu microbuze şi 
autobuze, deoarece, deşi mina se află la o adâncime pe verticală de 240 de metri, se parcurg 
peste 3 kilometri de la punctul de plecare şi până în adânc. 

Din oraş însă, există legături cu localităţile apropiate efectuate cu mijloace de transport 
aparţinând diverselor societăţi comerciale. Curse regulate, la interval de o oră, sunt pe ruta 
ce leagă staţiunea Tîrgu Ocna de orașul Slănic Moldova şi Municipiul Oneşti. 

Probleme relevante: 

→ Fluenţa și siguranţa circulaţiei în zona centrală și pe axa majoră de circulaţie Est-Vest 
sunt îngreunate datorită lipsei unui traseu ocolitor pentru traficul principal de pe DN 
12A Onești-Comănești-Ciceu, cât și inexistenţei sensurilor giratorii; 

→ Starea precară a drumurilor orăşeneşti cu infrastructura aferentă: 

                                            
24 Raport privind starea generală economico-socială şi de mediu a oraşului Tîrgu Ocna pe anul 2013 
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o existenţa unor intersecţii importante neamenajate; 

o existenta multor străzi din categoria G V L cu partea carosabilă de o singură 
bandă, dar foarte lungi; 

o legătura dintre cele două părţi ale orașului, separate prin râul Trotuș, este 
asigurată prin trei poduri auto şi unul pietonal; 

o existenţa străzilor de pământ în unele zone ale oraşului; 

o trotuare cu lăţime insuficientă pe anumite străzi; 

o lipsa unor intersecţii denivelate cu calea ferată; 

o drumul de acces către Salina nu este modernizat; 

o drumul de acces către Mănăstirea Măgura se află în stare avansată de 
degradare. 

→ Lipsa unui pietonal major în centrul orașului şi a unor piste pentru bicicliști; 

→ Locurile de parcare sunt în număr total nesatisfăcător pentru necesităţile actuale ale 
orașului (lipsa de parcări în zona centrală şi la intrarea în salină); 

→ Iluminatul stradal este deficitar; 

→ Lipsa serviciului de transport în comun urban. 

Necesităţi identificate: 

→ Realizarea unei artere ocolitoare în proximitatea drumului naţional DN 12A, va crea 
următoarele avantaje: 

o scoaterea traficului greu din oraș, descongestionarea traficului de tranzit şi 
crearea unei alternative la străzile Costache Negri şi B-dul Republicii; 

o creșterea vitezei de transport a traficului de tranzit și reducerea consumului 
autovehiculelor şi a cantităţilor de noxe emise; 

o crearea de legături cu principalele artere din oraș, stimulând astfel mobilitatea 
locuitorilor din zonă, relaţionarea mai bună cu zonele învecinate şi implicit 
creșterea economică; 

→ Regularizarea Trotușului, în urma căreia, pe malul opus centurii, se vor câștiga spaţii 
de relaxare şi agrement, în directă legătură cu centrul orașului; 

→ Lărgirea, sau realizarea unui sistem de străzi cu sensuri unice care fluidizeze 
circulaţia; 

→ Modernizarea unor străzi de pământ (Str. Tabacari-1070 m, str. Viișoara 1475 m și str. 
Lutariei-160 m); 

→ Îmbunătăţirea generală a stării de viabilitate a trotuarelor, prin aplicarea de 
îmbrăcăminte (pavele la cele cu suport de pământ şi covor asfaltic la cele din 
bolovani) şi prin plombarea celor deja asfaltate; 

→ Amenajarea pietonalului major al orașului, care face legătura dintre stadion, parcul 
principal și centrul administrativ. Podul peste Trotuș al acestui pietonal trebuie 
modernizat şi lărgit astfel încât să cuprindă şi o pista de bicicliști; 

→ Exploatarea la maxim a spaţiilor disponibile astfel încât să fie asigurată gararea în 
condiţii de siguranţă a autovehiculelor şi fluidizarea circulaţiei: 

o construcţie parcaje supraterane - în zonele de interes social și comercial, 
pentru fluidizarea traficului: precum în zona pieţei Agroalimentare, la intrarea 
în Salina și în zona centrală. 
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→ Amenajarea de intersecţii: 

o se vor amplasa semafoare sau se vor amenaja sensuri giratorii (unde este 
posibil) pentru fluidizarea traficului în intersecţii; 

o realizarea unor sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului în zonele 
aglomerate - zona Pieţei agroalimentare etc.; 

o se vor amenaja intersecţiile principale cu calea ferată. 

→ Modernizarea drumului de acces către Salină și a drumului de acces către Mănăstirea 
Măgura. 

→ Modernizarea iluminatului stradal (prin montarea de lămpi economice, reabilitarea 
punctelor de alimentare cu energie electrică) şi extinderea reţelei electrice pentru 
iluminat. 

 

I.3.3. Fond locuibil 

Funcţiunea predominantă a localităţii este cea de locuire, într-un procent covârşitor. 
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău, numărul de locuinţe 
existente la sfârşitul anului 2012 în oraşul Tîrgu Ocna este de 5.336, din care 5.022 sunt în 
proprietate majoritar privată. 

În cele 70 blocuri din oraş se găsesc un număr de 2.246 apartamente, în care locuiesc mai 
mult de jumătate din locuitorii oraşului. Restul populaţiei locuieşte la case, în locuinţe 
personale (marea lor majoritate fiind gospodării unifamiliale). În prezent, din cele 70 de 
blocuri existente, 6 sunt construite cu fonduri ANL şi au un număr de 163 unităţi locative.  

Probleme relevante: 

→ Existenţa unor zone industriale lângă centru şi lângă Parcul Măgura; 

→ Lipsa rezervei de spaţiu pentru dezvoltarea infrastructurii şi a anumitor obiective de 
utilitate publică; 

→ Disconfortul fonic produs de traversarea orașului de linia CFR (în orașul Tîrgu Ocna 
multe zone de locuire se afla lângă calea ferată). 

Necesităţi identificate: 

→ Scoaterea pe cât posibil a industriei grele din zona centrală şi din zonele de locuit şi 
crearea de mici unităţi industriale, mult mai eficiente economic, acolo unde este 
cazul; 

→ Realizarea de străzi pe insulele mari de locuire; 

→ Crearea de noi poli urbani la nivelul fiecărui cartier, în care cetăţenii să poată 
beneficia în vecinătatea locuinţei de toate serviciile necesare (comerţ, servicii, 
turism). 
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I.3.4. Echipare spaţii verzi şi parcuri  

Datorită cadrului natural deosebit şi al mediului înconjurător, zona verde a localităţii este 
bine reprezentată. Suprafaţa spaţiilor verzi în oraşul Tîrgu Ocna la nivelul anului 2012 era de 
42 ha (păduri, spaţii verzi şi parcuri)25. 

În intravilan zona verde este reprezentată de parcul „Măgura” cu izvoarele minerale, parcul 
central (parcul „Trandafirilor”), scuarurile existente în piaţa civică, în piaţa „Costache 
Negri”, în faţa bisericii „Precista” şi zonele verzi de aliniament. Există şi zone verzi mai puţin 
amenajate, cum ar fi lunca râului Trotuş şi zonele împădurite.  

Localitatea are specificul unui oraş colinar, ca urmare fondul de locuit este reprezentat în 
general de gospodării unifamiliale care dispun de incinte cu suprafeţe mari, amenajate cu 
grădini de flori şi de legume şi chiar mici livezi. Aceste aspecte creează o atmosferă de oraş 
grădină. Zona sportivă este reprezentată de două săli de sport și de stadionul oraşului. Acesta 
din urmă este situat în zona parcului „Măgura”, are o capacitate de 1.500 locuri şi necesită 
amenajări.  

Suprafaţa zonei verzi amenajate, la nivelul anului 2011, raportată la populaţia oraşului 
este în medie de 34 mp/loc.26, mult peste limita obligatorie - conform OUG 114/2007. 

Zona de agrement nu se conturează ca o zona specializată pentru deservirea locuitorilor, ci 
este dezvoltată în principal datorită cadrului natural al mediului înconjurător cum ar fi 
perimetrele forestiere special protejate: pădurea de pe Măgura şi pădurea Feţele Tîrgului.  

Complexul turistic monahal de pe dealul Măgura cu mânăstirea Măgura Ocnei, monumentul 
eroilor din primul război mondial constituie un punct de atracţie atât pentru locuitorii 
oraşului, cât şi pentru vizitatori, având în vedere şi drumul de acces prin pădurea Măgura, cu 
refugiile amenajate.  

Un aspect deficitar este lipsa zonelor plantate de protecţie în zona agenţilor economici.  

Probleme relevante: 

→ Lipsa unei viziuni de ansamblu în ceea ce priveşte amenajarea parcului Măgura, 
principala zonă de atracţie din oraş; 

→ Zonele verzi urbane, deşi bine reprezentate, sunt parţial amenajate şi dotate cu 
mobilier urban; 

→ Lipsa dotărilor complementare pentru zona de agrement Parcul Măgura; 

→ Spaţiile verzi din vecinătatea Trotușului nu sunt amenajate. 

 

Necesităţi identificate: 

→ Abordarea integrată a dezvoltării parcului Măgura (zone verzi, zone cu funcţiuni 
recreative, sportive, balneare etc.); 

→ Amenajarea de spaţii verzi în interiorul zonelor construite şi amenajarea de terenuri 
pentru spaţii de joc aferente zonelor de locuit; 

→ Menţinerea, întreţinerea şi ameliorarea spaţiilor verzi naturale existente; 

                                            
25 Anuarul Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014 
26 Conform informaţiilor de la departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Tîrgu Ocna 
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→ Încurajarea realizării de funcţiuni turistice în jurul parcului; 

→ Realizarea de trasee turistice în împrejurimile oraşului; 

→ Realizarea de plantaţii de aliniament de-a lungul drumurilor, unde este posibil, pentru 
reducerea poluării provenite din circulaţia rutieră. 

 

 

I.3.5. Nivel de zgomot 

În oraşul Tîrgu Ocna nu există o rută ocolitoare pentru autovehiculele care tranzitează oraşul. 
Acestea parcurg drumul naţional care trece prin oraş, constituind astfel un traseu cu 
circulaţie intensă, care constituie o sursă constantă de poluare fonică, praf şi deteriorare a 
străzilor.  

Probleme relevante: 

→ Nivel ridicat de zgomot în zonele cu circulaţie intensă; 

→ Deteriorarea infrastructurii rutiere din oraş; 

→ Calea ferată traversează în lung întreaga localitate producând disconfort, poluare 
sonoră a aerului, trepidaţii. 

Necesităţi identificate: 

Pentru a se evita lărgirea zonelor în care se vor înregistra depăşiri ale zgomotului şi pentru a 
genera o creştere a calităţii vieţii locuitorilor, au fost identificate următoarele necesităţi: 

→ Modernizarea infrastructurii rutiere ce traversează oraşul Tîrgu Ocna; 

→ Realizarea unei şosele ocolitoare a oraşului Tîrgu Ocna. 

I.3.6.  Infrastructura de sănătate și servicii sociale  

În oraşul Tîrgu Ocna, conform datelor furnizate de serviciile specializate din cadrul primăriei, 
în sectorul public şi privat de sănătate, funcţionează următoarele unităţi: 

 Număr Privat/public Specialităţi medicale 

Spitale 1 1 - public → 1 Spital pentru bolnavi TBC din 
sistemul penitenciar 

Laboratoare analize 
medicale 4  4 –toate sunt 

private - 

Cabinete medicale 15 15 -  toate sunt 
private 

→ 6 medicina de familie 

→ 2 pediatrie 

→ 1 medicina interna cardiologie 

→ 4 stomatologie 

→ 1 ginecologie 

→ 1 ecografie 

Serviciul de ambulanţă 
al judeţului Bacău   1 Substaţia de salvare 

Tîrgu Ocna - 
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În orașul Tîrgu Ocna, în anul 2012, au funcţionat 4 farmacii, din care 3 private27. În prezent 
funcţionează tot 4 farmacii, toate private. 

Principalele categorii de personal sanitar la sfârşitul anului 2012 existente în oraşul Tîrgu 
Ocna sunt: 

Medici (exclusiv 
stomatologi) 

din care: 
Medici de 

familie 
Medici dentişti Personal sanitar 

mediu Farmacişti 

14 5 8 93 4 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014 

Spitalul penitenciar Tîrgu Ocna cu regim închis pentru bolnavi TBC deţinuţi. Activitatea 
spitalului penitenciar Tîrgu Ocna priveşte următoarele aspecte: 

a) asistenţa medicală: se asigură asistenţa medicală a deţinuţilor din unităţile arondate 
prin Ordinul Directorului General al A.N.P. (128 paturi la secţia TBC şi 64 paturi la 
secţia CRONICI), asistenţa medicală primară se acordă la nivelul unităţilor arondate 
atât pentru deţinuţi cât şi pentru cadre; 

b) asistenţa medicală a asiguraţilor din localitatea Tîrgu Ocna, prin contractele pentru 
investigaţii paraclinice şi pentru asistenţă medicală stomatologică. 

În cadrul spitalului funcţionează un ambulatoriu de specialitate, există laborator de analize 
medicale, iar medicul epidemiolog din spital asigură şi monitorizarea epidemiologică a 
unităţilor arondate. 

Un punct forte a orașului Tîrgu Ocna îl reprezintă existenţa celei mai mare zone din ţară cu 
potenţial balnear (îndeplinind condiţiile pentru a fi acreditat pentru a fi sanatoriu balnear) 
situată într-o mină de sare - Baza de tratament pentru afecţiunile aparatului respirator de 
la Salina Tîrgu Ocna. 

Salina este situată la cca 2 km de oraş, în masivul de sare Vâlcele - Slatinele, la 240 m 
adâncime şi reprezintă un factor natural important de cură utilizat în tratarea afecţiunilor 
respiratorii. Binefacerile aerului de salină sunt recunoscute de medici, tratamentul de 
speleoterapie şi cel de climatoterapie sunt recomandate în cazul bolilor căilor respiratorii 
(boli astmatice, bronşitice şi alergice). În cadrul salinei funcţionează şi un Cabinet medical, 
astfel că şedinţele terapeutice sunt asistate de personal calificat, profesor de sport şi asistent 
medical. 

Complexul Hotelier Măgura dispune de o bază proprie de tratament cu profil căi respiratorii 
şi reumatismal, posibilităţi de agrement şi relaxare, de care beneficiază atât turiştii veniţi în 
staţiune, cât şi cetăţenii oraşului care au urmat tratamente de recuperare a diverselor 
afecţiuni. Secţia de recuperare-reabilitare a sănătăţii umane are o capacitate de 100 de 
locuri. 

Finalizarea Centrului Balnear Parc Măgura va pune la dispoziţia cetăţenilor o bază de 
tratament cu spaţii de testare medicală, fizioterapie, întreţinere şi recuperare. 

                                            
27 Anuarul Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014 
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Asistenţa medicala veterinară este asigurată de 4 cabinete medicale individuale  care dispun 
de spaţii corespunzătoare şi dotarea necesară desfăşurării activităţii. 

Protecţie socială 

Slaba dezvoltare economică, scăderea numărului total al populaţiei, procesul de îmbătrânire 
al populaţiei determinat de scăderea ratei natalităţii şi migraţia populaţiei tinere, creşterea 
problemelor determinate de sănătate şi sărăcie, definesc categoriile ce au nevoie de 
protecţie socială: 

→ persoane vârstnice; 
→ şomeri şi persoane fără venituri; 
→ persoane cu dizabilităţi; 
→ familii monoparentale şi familii aflate în situaţie de risc. 

Populaţia vârstnică (peste 60 ani) din oraşul Tîrgu Ocna, reprezintă un procent de 24,9% din 
totalul populaţiei şi tendinţa este de creştere pe acest segment de vârstă, mai accentuată în 
mediul urban.  

Situaţia persoanelor care beneficiază de protecţie socială la nivelul oraşului Tîrgu Ocna28: 

Numărul de persoane care beneficiază de ajutor social 260 

Număr persoane cu dizabilităţi înregistrate (pe tipuri de severitate, gr 
I, II și III) 

300 

Persoane internate în centre speciale 25 
Persoane îngrijite la Centrul de îngrijire și asistenta a persoanelor cu 
dizabilităţi “Costache Negri”  

50 
 

Persoane îngrijite la Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor 
cu dizabilităţi  

50 

Număr beneficiari ai ajutorului de căldură 500 
Persoane fără locuinţă, număr de cereri pentru locuinţă 110 
Locuinţe ANL realizate 163 

În anul 2012, în oraşul Tîrgu Ocna, numărul biletelor de tratament balnear şi odihnă acordate 
prin sistemul asigurărilor sociale de stat pentru pensionari, salariaţi bugetari şi salariaţi 
trimişi în vederea recuperării capacităţii de muncă a fost de 2.21529. 

Asistenţă comunitară 

La nivelul oraşului Tîrgu Ocna funcţionează 2 centre pentru persoane cu dizabilităţi fizice, 
realizate cu sprijinul fondurilor europene, în cadrul cărora, beneficiază de servicii de 
recuperare şi reabilitare câte 50 de persoane cu dizabilităţi: 

→ Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanei cu dizabilităţi; 
→ Centrul de îngrijire şi asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi “Costache Negri”.  

Servicii asigurate în cadrul Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanei cu dizabilităţi: 

→ servicii de îngrijire și dezvoltare a deprinderilor de viaţa independenta; 
→ servicii de recuperare în scopul integrării/reintegrării; 
→ activităţi de socializare și dezvoltare a sociabilităţii; 

                                            
28 Date furnizate de serviciul specializat din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Ocna 
29 Anuarul Statistic al judeţului Bacău – ediţia 2014 
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→ consiliere psihologică. 

Activitatea centrului este susţinută de un număr de 50 de lucrători sociali, 1 psiholog, 2 
asistenţi sociali, 2 asistenţi medicali, 2 ergoterapeuti, 1 medic, 1 kinetoterapeut, 1 sef de 
centru şi personalul administrativ. 

Tipuri de servicii oferite în cadrul Centrului de îngrijire și asistenta a persoanelor cu 
dizabilităţi “Costache Negri”: 

→ servicii de asistenţă socială; 
→ serviciul de asistenţă psihologică; 
→ serviciul de asistenţă logopedică; 
→ serviciul de asistenţă medicală; 
→ servicii de kinetoterapie şi masaj; 
→ servicii de ergoterapie; 
→ serviciul de preparare şi servire a mesei; 
→ serviciul întreţinere şi pază; 
→ serviciul coordonare, secretariat, administrativ. 

În Tîrgu Ocna există un Centrul de Reeducare care, are drept obiectiv executarea măsurii 
educative de către minorii care au săvârşit infracţiuni. Centrul de Reeducare Tîrgu Ocna este 
situat în partea de est a oraşului, în depresiunea dintre Carpaţii Orientali şi dealurile 
subcarpatice moldoveneşti, pe cursul mijlociu al râului Trotuş. 

Recuperarea minorilor este asigurată prin: 
→ supraveghere, educaţie şi reabilitare psiho-socială; 
→ reintegrare familială şi socială;  
→ promovarea accesului la informaţie şi a posibilităţilor de exprimare liberă a opiniilor.  

Intervenţia recuperativă se referă la ansamblul structurat de programe şi activităţi ce oferă 
minorilor diferite ocazii de învăţare, prin intermediul cărora aceştia să dobândească acele 
competenţe de viaţă care să le determine un comportament constructiv, autonom şi 
responsabil în cadrul comunităţii. 

Oferta educaţională a centrului este completată de activităţile desfăşurate în mediul deschis: 
excursii, drumeţii, tabere, vizite la obiective turistice, vizionare de spectacole, competiţii 
sportive, participarea la slujbe religioase, activităţi de ecologizare, dezbateri pe diverse 
teme specifice adolescenţilor, etc. 

I.3.7.  Infrastructura educaţională 

Unul din domeniile importante care definesc starea economică şi socială a unei localităţi este  
învăţământul.  

În anul şcolar 2012 – 201330, în baza reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat şi particular de pe raza administrativă a oraşului Tîrgu Ocna aprobată în conformitate 
cu Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, au funcţionat: 

→ Colegiul Naţional “Costache Negri”; 
→ Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna; 
→ 2 şcoli gimnaziale: Şcoala Generală nr. 1 şi Şcoala generală nr. 2, ambele cu structuri 

arondate. 

                                            
30 Raport privind starea generală economico-socială şi de mediu a oraşului Tîrgu Ocna pe anul 2013 
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În anul 2012/2013, existau 105 Săli de clasă şi cabinete şcolare, 16 Laboratoare şcolare şi 7 
Ateliere şcolare. 

Structura învăţământului în anul şcolar 2012 – 2013: 

 ŞCOALA NR. 
1 

+ Sc Poieni 

+Sc. Vâlcele 

+Grădiniţe 

ȘCOALA 
NR. 2 

+Sc. Nr. 
3+4 

+Grădiniţe 

 

LICEU 
TEHNOLOGIC 

Colegiul 
Naţional 

“Costache 
Negri” 

Grădiniţa 
particulară 

“Anna 
Maria” 

TOTAL 

TOTAL CADRE 
DIDACTICE 33+16 48 29 45 2 173 

Nr. Cadre 
didactice 

titularizate 
23+16 36 12 36 1 124 

Nr. suplinitori 9 11 17 9 1 47 

Nr. profesori 
navetişti 11+2 13 14 18 1 59 

TOTAL 
PREȘCOLARI/ELEVI 529 722 335 742 30 

2328 din 
care 424 
preșcolari 

Elevi navetiști 192+60 
preșcolari 

21 212 414 4 903 

Abandon şcolar 7 9 20 13  49 

Promovabilitate 94,8% 96,5% 84,83% 86,35% 100%  

Sursa: Raport privind starea generală economico-socială şi de mediu a orașului Tîrgu Ocna pe anul 2013 

 

Colegiului Naţional “Costache Negri”  

Specializările din oferta educaţională a Colegiului Naţional “Costache Negri” Tîrgu Ocna sunt: 

→ Profil real: 

o Matematică informatică 

o Ştiinţele naturii 

→ Profil uman: 

o Filologie (intensiv engleză) 

o Filologie 

o Ştiinţele naturii 

 

 

În prezent Colegiul  Naţional “Costache Negri” Tîrgu Ocna are în dotare: 

→ 28 săli de clasă; 

→ 2 laboratoare de informatică cu calculatoare performante şi acces la Internet; 
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→ laborator fizică; 

→ laborator chimie; 

→ laborator de biologie; 

→ o sală de sport modernă; 

→ bibliotecă cu sală de lectură şi acces la Internet; 

→ cabinet de consiliere psihologică; 

→ cabinet de asistenţă medicală; 

→ sală de fitness 

→ Centrul de Documentare şi Informare; 

→ centrală termică proprie. 

 

Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna 

Liceul Tehnologic Tîrgu Ocna este o unitate 
școlara cu veche tradiţie în pregătirea în 
meserie. în anul școlar 2012-2013 elevii care 
au urmat cursurile acestei unităţi de 
învăţământ s-au calificat în următoarele 
domenii:  

→ TEHNIC (MECANIC)  

o Tehnician mecanic pentru 
întreţinere și reparaţii 

→ INDUSTRIE TEXTILA ȘI PIELĂRIE 

o Tehnician în industria textilă 

→ SERVICII - TURISM ȘI ALIMENTAŢIE  

o Tehnician în gastronomie 

Liceul are în dotare: 

→ 22 săli de clasa; 

→ 6 laboratoare (mecanică, desen tehnic, textile, electric, alimentaţie publică, fizică-
chimie); 

→ 3 cabinete (psiholog școlar, cabinet medical, informatică); 

→ 1 sala de sport; 

→ 1 teren de sport; 

→ 1 club; 

→ 7 ateliere; 

→ 1 bibliotecă. 

O parte din instituţiile de învăţământ necesită lucrări de reabilitare a clădirilor, 
îmbunătăţirea sistemului termic, reabilitare sau construire de spaţii destinate activităţilor 
sportive sau culturale, dotare a laboratoarelor şi atelierelor.  
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Populaţia şcolară este asigurată de copii care provin din localitate şi din localităţile limitrofe. 
Deoarece pentru elevii care provin din cartierele mărginaşe şi din localităţile limitrofe nu 
există mijloc de transport se impune fie acordare unei atenţii deosebite acestei probleme, fie 
realizarea unui campus care să asigure posibilitatea de cazare a acestor elevi. 

Necesităţi identificate: 

→ Dotării spaţiilor şcolare în funcţie de nevoile unităţii şcolare şi de scopurile şi 
obiectivele cuprinse în documentele programatice specifice, inclusiv a sălilor de sport; 

→ Dezvoltarea și reabilitarea clădirilor de învăţământ din localitate (inclusiv dotarea 
acestora); 

→ Reamenajarea bibliotecii din oraș. 

Administraţia publică locală a sprijinit în permanenţă unităţile de învăţământ, prin asigurarea 
climatului socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, de nivel european, a unui 
mediu creativ de dezvoltare pentru toţi copiii. 

 

I.3.8  Siguranţa cetăţeanului 

În scopul asigurării ordinii și liniștii publice, a prevenirii și combaterii infracţiunilor, a pazei 
bunurilor aparţinând domeniului public și privat, în orașul Tîrgu Ocna există:Poliţia Staţiunii 
Tîrgu Ocna și Jandarmeria. În cadrul acestor instituţii sunt angajate 27 de persoane. 

Conform informaţiilor furnizate de Șeful Poliţiei Staţiunii în cadrul întâlnirilor Grupului de 
Lucru Social și Cultural situaţia referitoare la siguranţa cetăţenilor șia turiștrilor se prezintă 
astfel: 

→ peste 40% din infracţiuni sunt comise de infractori voiajori; 

→ orașul este un punct de tranzit, situaţie generată de Spitalul Penitenciar pentru 
deţinuţii bolnavi de TBC, Centrul de reeducare minori. Deţinuţii din aceste instituţii 
sunt vizitaţi cu regularitate; 

→ în perioadele sezonului cald nivelul populaţiei de dublează iar turiștii își doresc 
siguranţă; 

→ traficului aglomerat generat de lipsa unei centuri de ocolire a orașului conduce la  
numeroase accidente. 

Necesităţi identificate: 

→ Achiziţionarea unui sistem de monitorizare video a staţiunii; 

→ Crearea unor centre pentru oamenii străzii, familii monoparentale, ocrotirea 
persoanelor ce provin din familii violente/abuzive, rromilor etc. 
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I.4.  Dezvoltarea economică a comunităţii 
Descriere:  mediul economic și de afaceri, structura ocupaţională a comunităţii 

I.4.1 Economia locală  

Mediul economic este alcătuit din totalitatea elementelor care compun viaţa economică 
dintr-o anumită zonă, evoluţia pieţelor fiind strict determinată de evoluţia economică 
generală.  

Analiza economiei locale pe sectoare şi ramuri industriale are la bază prelucrarea informaţilor 
furnizate de Primăria Orașului Tîrgu Ocna și celor disponibile în Anuarul Statistic al judeţului 
Bacău (ediţia 2014). Această analiză are ca punct central identificarea principalelor sectoare 
economice ce funcţionează în oraşul Tîrgu Ocna prin prisma evoluţiei numărului de firme și a 
numărului de unităţi locale active. 

Conform Raportului privind starea generală economic-socială și de mediu a orașului Tîrgu 
Ocna pe anul 2011, în evidenţa Registrului Comerţului Bacău la nivelul localităţii Tîrgu Ocna 
figura un număr de 561 operatori economici, din care:  

→ 343 societăţi comerciale;  
→ 187  întreprinderi familiale, întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate;  
→ 25 liber profesioniști;  
→ 6 organizaţii neguvernamentale.  

Ponderea operatorilor economici din Tîrgu Ocna la nivelul anului 2011 
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În perioada 2012-2013, situaţia referitoare la operatori economici rămâne aproximativ  în 
aceeași parametrii, respectiv: 

   

În perioada 2006-2013, la nivelul orașului Tîrgu Ocna evoluţia numărului de societăţi 
comerciale31 se prezintă astfel: 

                                            
31 Informaţii furnizate de Primăria orașului Târgu Ocna 
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Sub aspect numeric distribuirea celor 346 societăţi comerciale existente la nivelul anului 2013 
situaţia se prezintă astfel: 

→ 261 firme desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata și cu amănuntul; 

→ 49 îţi desfășoară activitatea în sectorul terţiar, precum: transporturi și depozitare, 
hoteluri și restaurante, informaţii și comunicaţii, altele; 

→ 19 firme își desfășoară activitatea în diverse ramuri ale industriei (extractivă, 
alimentară, prelucrarea lemnului și fabricarea de articole textile); 

→ 8 firme desfășoară activităţi agricole, silvice și exploatare forestieră; 

→ 7 firme îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor; 

→ 2 companii își desfășoară activitatea în distribuţia apei, salubritate și gestionarea 
deșeurilor. 

Referitor la unităţi locale active de la nivelul orașului Tîrgu Ocna, evoluţia numărului de 
unităţi locale active32, cifra de afaceri realizate de acestea, precum și numărul de angajaţi, 
situaţia se prezintă astfel: 

Anul Număr de unităţi locale active Cifra totala de afaceri (mii lei) Număr de salariaţi 

2006 189 207.597 1.920 

2007 206 243.519 2.059 

2008 229 275.099 2.176 

2009 230 226.484 1.854 

2010 202 173.969 1.544 

2011 173 176.379 1.692 

2012 188 198.781 1.631 

Mediul economic din Tîrgu Ocna este format în majoritate de microîntreprinderi, prioritar 
fiind domeniul comerţului (74,6%), urmat de sectorul productiv (4,08%), construcţii (1,75%) şi 
turism (1,75%). Pentru firmele din zonă există o dependenţă puternică de piaţa regională şi 
naţională şi o accesare redusă a pieţei externe.  

Comerţul este una din ramurile economice care a cunoscut o dezvoltare continuă de-a lungul 
timpului. După anul 1990, dinamica activităţilor de comerţ a cunoscut o tendinţă ascendentă 
prin modificările petrecute pe piaţa forţei de muncă din sfera activităţilor de producţie în 
sfera comerţului şi a prestărilor de servicii. În acest context, activitatea de comerţ reprezintă 
activitatea predominantă desfășurată de operatorii economici. Alte activităţi care se 
desfășoară sunt: valorificarea resurselor locale, exploatarea și prelucrarea sării, realizarea 
produselor din lemn, activitatea de turism, construcţii, transport și prestări servicii efectuate 
de operatori economici sau liber profesioniști.  

În comparaţie cu celelalte orașe de la nivelul judeţului Bacău aflate pe valea Trotușului, 
situaţia referitoare la unităţile locale active se prezintă astfel: 

                                            
32 Informaţii furnizate de Primăria orașului Târgu Ocna 
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 Tîrgu 
Ocna 

Slănic 
Moldova Dărmănești Comănești Onești Moinești 

Număr de 
unităţi locale 
active  

188 76 143 376 1.288 388 

Cifra de afaceri  
(mii lei) 

198.781 18.712 173.474 514.550 1.793.646 255.197 

Număr mediu de 
salariaţi 1.631 297 678 2.822 10.404 2.233 

Cifra de afaceri 
realizată în 
medie de o 
unitate locală 
activă (mii lei) 

1.057,3 246,2 1.213,1 1.368,5 1.380,8 657,7 

Cifra de afaceri 
realizată în 
medie pe un 
salariat din 
unităţile locale 
active (mii lei) 

121,9 63,0 255,9 182,3 172,4 114,3 

Investiţii brute 
în bunuri 
corporale ce 
revin în medie 
la un salariat 
din unităţile 
locale active 
(mii lei) 

8,4 37,4 41,5 14,1 21,9 13,8 

Sursa: INS 

În prezentarea profilului comunităţi, respectiv dezvoltarea economică a comunităţii nu poate 
fi omis faptul că orașul Tîrgu Ocna prezintă elemente comune cu serie de alte orașe și 
municipii din judeţul Bacău.  Analiza comparativă prezentată anterior are la bază probleme 
comune ale orașelor din judeţul Bacău, respectiv cele de pe Valea Trotușului. În actualul 
context social, per total, zona se confruntă cu probleme importante:  

→ tendinţa de îmbătrânire a populaţiei;  

→ scăderea natalităţii;  

→ creșterea numărului de șomeri în rândul populaţiei active.  

Gradul de sărăcie din zona Văii Trotușului a crescut ca urmare a închiderii marilor platforme 
industriale, precum unităţilor industriale de pe platforma petrochimică Borzești. Populaţia 
din zonă deţine un grad ridicat de profesionalizare (o parte din locuitori având și 4-5 
calificări) în diverse ramuri industriale, precum industria petrolieră, chimică, extragerea și 
prelucrarea sării, industria alimentară, exploatarea și prelucrarea lemnului.  

În zonă, din punct de vedere economic este recunoscut faptul că: 
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→ municipiul Onești este «motorul» acestei regiuni prin industria prelucrării lemnului, 
industria alimentară, industria chimică dar și industria petrolieră.  

→ orașul Tîrgu Ocna este recunoscut prin industria sării, potenţialul de dezvoltare a 
turismului balnear și a celorlalte resurse specifice zonei: piatră, lemn, petrol, dar și 
prin domeniul zootehniei; 

→ orașele Comănești și Moinești deţin expertiză în industria extractivă (petrol). 

De menţionat este faptul că judeţul Bacău dispune de al doilea fond forestier din Regiunea 
Nord Est, iar Valea Trotușului se află în topul zonelor din ţară în ceea ce privește industria de 
prelucrare a lemnului.  

Probleme relevante: 

→ Grad redus de cooperare şi asociere a IMM-urilor; 

→ Lipseşte interesul pentru menţinerea şi promovarea brandurilor locale, a companiilor 
care au tradiţii şi forţă de muncă calificată; 

→ Infrastructura de transport deficitară încetineşte dezvoltarea economiei locale; 

→ Repartiţie aleatorie a unităţilor productive; 

→ Număr redus al operatorilor economici care activează în domeniul turistic; 

→ Lipsa investiţiilor în zonă după închiderea marilor platforme industriale. 

Necesităţi identificate: 

→ Susţinerea operatorilor economici din zonă prin oferirea de facilităţi fiscale; 

→ Susţinerea cooperării între mediul de afaceri și sistemul educaţional în vederea creării 
de forţă de muncă adecvat calificată pentru mediul economic din zonă; 

→ Oportunitatea de afiliere a localităţii la Grupul de Acţiune Locală ”Valea Trotușului” în 
vederea oferirii posibilităţi operatorilor economici de a realiza investiţii în domeniul 
zootehnic, prelucrarea lemnului și materialelor de construcţii. 

 

I.4.2  Structura ocupaţională 

În definirea profilului unei comunităţi un rol important îl ocupă prezentarea structurii 
ocupaţionale - număr de salariaţi, numărul șomerilor și rata de șomaj. Prin prezentarea 
acestui subcapitol se poate contura imaginea de ansamblu a orașului Tîrgu Ocna din punct de 
vedere a mediului economic și de afaceri. 

I.4.2.1 Evoluţia numărului de salariaţi  

În vederea înţelegerii dinamicii din teritoriu este necesar prezentarea evoluţiei numărului de 
salariaţi de la nivelul comunităţii în comparaţie cu situaţia de la nivel judeţean. 

În acest context, la nivelul judeţului Bacău, pentru orizontul de timp 2007 – 2012 situaţia 
numărului de salariaţi33 se prezenta astfel: 

 

 

                                            
33 Anuarul Statistic al judeţului Bacău ediţia 2014 
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Din datele prezentate se poate observa faptul că numărul de salariaţi a înregistrat cea mai 
puternică scădere în perioada de recesiune financiară, respectiv în intervalul 2009 – 2011, în 
acord cu situaţia înregistrată pe întreg teritoriul României. La nivelul anului 2012 se observă o 
ușoară creștere a populaţiei salariate a judeţului Bacău. 

La nivelul Orașului Tîrgu Ocna situaţia referitoare la numărului de salariaţi34 cunoaște 
același trend de scădere specific perioadei de recesiune, astfel:  

                                            
34 Idem 
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Referitor la evoluţia numărului de salariaţi se poate afirma că situaţia de la nivelul orașului 
Tîrgu Ocna cunoaște același trend de la nivel judeţean, respectiv de scădere a numărului de 
salariaţi. Acest fenomen este generat de turbulenţele înregistrate ca urmare a crizei  
economice şi financiare de la nivel naţional, european, mondial. 

I.4.2.2  Evoluţia numărului de şomeri şi a ratei şomajului 

În judeţul Bacău evoluţia numărului de şomeri35 se prezintă astfel: 

Pentru orizontul de timp analizat, la nivelul judeţului Bacău se poate observa o fluctuaţie a 
numărului de șomeri, apogeul fiind atins în anul 2009 când au fost înregistraţi 21.094 șomeri. 
Pentru ultimii 3 ani ai perioadei analizate se observă o ușoară creștere a acestui indicator. 

La nivelul orașului Tîrgu Ocna, în perioada 2010 – 2013, evoluţia numărului de șomeri36 se 
prezintă astfel: 

                                            
35 INS – Tempo Online - https://statistici.insse.ro  
36 Idem 
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La nivelul oraşului Tîrgu Ocna, comparativ cu situaţia de la nivel judeţean, se observă o 
tendinţă de descreștere a numărului de șomeri. Anul 2010 este cel cu cel mai mare număr de 
şomeri, dar tendinţa este clar de diminuare a acestui indicator în perioada 2010 – 2013.  

În anul 2013 situaţia numărului de șomeri pe luni se prezintă astfel: 

 

La nivelul anului 2013, analizând evoluţia numărului de șomeri se pot trage următoarele 
concluzii: 

→ valori mai mari ale acestui indicator per total se înregistrează în sezonul rece, 
respectiv noiembrie – martie, iar valori mai scăzute în perioada sezonului cald; 

→ tendinţa  de creștere a numărului de șomeri în sezonul rece este păstrată în special de 
șomerii de gen masculin. De asemenea, acest indicator înregistrează o stagnare la 
sfârșit de an, fiind înregistraţi 217 șomeri atât în luna noiembrie, cât și în luna 
decembrie. În luna decembrie se înregistrează o tendinţa de scădere a numărului de 
șomeri de gen masculin de 6,47% faţă de luna ianuarie; 

→ numărul de șomeri de gen feminin înregistrează valori fluctuante pe perioada ianuarie-
decembrie 2013. În luna decembrie se înregistrează o tendinţa de scădere a numărului 
de șomeri de gen feminin de 14,97% faţă de luna ianuarie aceluiași an. 

În luna februarie 2014, conform informaţiilor INS, la nivelul orașului Tîrgu Ocna erau 
înregistraţi 392 de șomeri, din care 35,97% erau femei, iar 64,03% bărbaţi.  
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Raportat la numărul total al populaţiei oraşului Tîrgu Ocna situaţia şomerilor se prezintă 
astfel: 

 

Ponderea numărului de șomeri în total populaţie înregistrează același trend descrescător cu 
datele înregistrate la nivelul numărului de șomeri. 

În ceea ce priveşte analiza comparativă a ratei şomajului37 atât la nivel naţional, regional, 
cât şi la nivel judeţean și local, situaţia grafică se prezintă astfel: 

În anul 2012, la nivelul orașului Tîrgu Ocna rata șomajului este sub media atât de la nivelul 
judeţului Bacău, cât și de la nivel regional și naţional. Rata șomajului la nivelul orașului Tîrgu 
Ocna a atins cota de 4,4%, iar la nivelul judeţului Bacău de 6,4%.  

Chiar dacă situaţia economică s-a îmbunătăţit, conform indicatorilor înregistraţi la nivelul 
anului 2012, respectiv creșterea numărului de salariaţi și scăderea numărului de șomeri, 
redresarea economică este încă fragilă, iar continuarea restaurării stabilităţii economice şi a 
redirijării finanţelor publice către o cale durabilă rămân elemente esenţiale pentru creşterea 
economică şi ocuparea forţei de muncă de la nivelul orașului Tîrgu Ocna.  

 

                                            
37 Anuarul statistic al judeţului Bacău, ediţia 2014 
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Probleme relevante: 

→ Nevalorificarea resurselor umane din zonă pe domeniile de pregătire ale acestora - 
populaţia din zonă deţine un grad ridicat de profesionalizare în diverse ramuri 
industriale. 

Necesităţi identificate: 

→ Susţinerea cooperării între mediul de afaceri și sistemul educaţional în vederea creării 
de forţă de muncă adecvat calificată pentru mediul economic din zonă; 

→ Susţinerea IMM-urilor în realizarea de investiţii care să conducă la creșterea numărului 
de locuri de muncă. 

 

I.4.3  Zone industriale și agricole 

Judeţul Bacău este din punct de vedere al întinderii unul dintre cele mai mari ale ţării cu o 
suprafaţă de 662.100 ha, reprezentând 2,8% din suprafaţa României. 

Cu un teritoriu administrativ de 4.890 ha şi o populaţie la nivelul anului 2013 de 12.665 
persoane, oraşul Tîrgu Ocna este printre cele mai mici din judeţ, reprezentând circa 0,7% din 
suprafaţa acestuia. Din totalul suprafeţei administrative a oraşului aproximativ 55%, respectiv 
2.677 ha,  reprezentată suprafeţe agricole, iar aproximativ 45%, respectiv 2.213 ha, 
reprezintă  suprafeţe neagricole. 

În conformitate cu Planul Urbanistic General al orașului Tîrgu Ocna şi Regulamentul de 
aplicare aferent, din cele 52 de Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR) principalele zone 
industriale în cadrul orașului sunt: 

→ zona industrială de la intrarea în oraș dinspre Onești – zona este amplasată pe ambele 
părţi ale străzii C. Negri; 

→ zona SC Salina Tg. Ocna – în nordul orașului, între strada Salinei și strada Vâlcele; 
→ zone industriale izolate – unităţi teritoriale mici, cu caracter industrial și vecinătăţi 

incompatibile, precum: 
o Baza Tubulară – amplasată pe partea de N a liniei CF în dreptul Gării Tg. Ocna; 
o Depozite Gălean – amplasată în cartierul Gălean (unitate teritorială amplasată 

în partea de nord a orașului); 
o Parc Măgura – zona industrială este amplasată între Parc Măgura la sud și râul 

Trotuș la nord; 
o Zona Tișești – zona industrială izolată amplasată în cartierul Tișești 2 (Spital). 

Referitor la categoriile de industrii prezente în oraşul Tîrgu Ocna acestea sunt: industria 
alimentară, industria extractivă, industria de prelucrare a lemnului și industria de prelucrare 
a articolelor textile.  

Din totalul celor 346 de societăţi comerciale înregistrate la nivelul orașului Tîrgu Ocna, la 
nivelul anului 2013, 19 companii activează în diverse ramuri ale industriei. Cea mai mare 
companie din domeniul industriei de la nivel local este Salina Tîrgu Ocna. Principalul domeniu 
de activitate al companiei îl constituie extracţia, prepararea și comercializarea sării. 

Exploatarea sării în zonă datează încă din Evul Mediu - orașul Tîrgu Ocna este atestat 
documentar ca fiind primul centru de exploatare a sării din Moldova.  
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În prezent, în cadrul Salinei Tîrgu Ocna, desprinderea sării din masivul de sare se face printr-o 
tehnologie de lucru similară cu cea aplicată pe plan mondial și cuprinde o serie de 
operaţiuni38 precum:  

→ copturirea și cioplirea suprafeţelor, eliminându-se astfel pericolul de desprindere a 
blocurilor de sare din tavan și pereţi în timpul operaţiei de excavare; 

→ havarea consta în executarea unui făgaș orizontal la baza frontului, pe toata lăţimea 
camerei; 

→ perforarea găurilor de mina, aceasta se realizează în conformitate cu schema de 
perforare-împușcare; 

→ încărcarea și împușcarea găurilor de mina; 

→ transportul sării de la frontul împușcat la staţia de primire;  

→ încărcarea sării în autobasculante. Sarea, deversată în silozul colector echipat cu 
grătar fix alimentează banda transportoare prin intermediul alimentatorului cu placi; 

→ cu ajutorul benzilor transportoare, montate în subteran, sarea părăsește „întunericul 
veșnic” pentru a ajunge la „lumina soarelui”, și ajunge în instalaţia de preparare unde 
se obţin produse de calitate, unanim apreciate pe piaţa internă și internaţională. 
Transportul la beneficiari se realizează cu mijloace auto și C.F.R. 

Principalele etape de exploatare a sării 

 
 

                                            
38 www.salina.ro 
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Sortimente de sare realizate la Salina Tîrgu Ocna39: 

→ sare gemă industrială netratată; 

→ sare iodată de masă gemă fină - utilizare: industria alimentară, consumul uman; 

→ sare iodată alimentară de bucătărie gemă măruntă - utilizare: industria alimentară, 
consumul uman; 

→ sare gemă măruntă neiodată pentru industria alimentară - utilizare: industria 
alimentară (exclusiv panificaţie), conservarea alimentelor;  

→ sare gemă bulgari - utilizare: industria chimică, industria energetică, zootehnie; 

→ tablete de sare – utilizare: în procesul de dedurizare al apei;  

→ sare brichete - utilizare: zootehnie; 

→ sare de baie – utilizare: sare de baie spumantă cu efect relaxant; 

→ sare iodată alimentară de masă recristalizată - utilizare: industria alimentară, 
consumul uman;   

→ sare iodată gema - utilizare: industria alimentară;          

→ sare gema pentru uz industrial - utilizare: industria chimică, industria ușoară, 
dezgheţarea drumurilor; 

→ sare soluţie - utilizare: industria chimică, industria extractivă (foraj). 

Alte industrii cu potenţial de dezvoltare la nivelul zonei Tîrgu Ocna sunt: 

→ Prelucrarea lemnului; 

→ Exploatarea și prelucrarea pietrei Slănicului; 

→ Industria petrolieră. 

O altă componentă importantă a economiei locale o reprezintă agricultura şi creşterea 
animalelor. Astfel, în ceea ce priveşte agricultura, conform Anuarului Statistic al judeţului 
Bacău, Tîrgu Ocna deţine 2.677 ha suprafaţă agricolă, din care:  

→ 1.353 ha sunt pășuni;  

→ 916 ha sunt fâneţe;  

→ 367 ha este teren arabil;  

→ 40 ha reprezintă vii și pepiniere viticole; 

→ 1 ha reprezintă livezi.  

 

 

 

                                            
39 www.salina.ro 
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 Prezentarea în structură suprafaţa agricolă se prezintă astfel: 

 

Se poate observa faptul că cea mai mare pondere în total suprafaţă agricolă a localităţii o 
deţin păşunile, urmate de fâneţe. Un procent importat îl deţin și terenurile arabile în 
suprafaţă de 13,71% din total teren agricol. Livezile sunt cel mai puţin reprezentate în 
suprafaţa agricolă a oraşului.  

În ceea ce priveşte creşterea animalelor, Recensământul General Agricol de la nivelul anului 
2010 evidenţiază că în Tîrgu Ocna erau înregistrate 633 bovine adulte, 430 porcine, 2.031 
ovine, 1.107 caprine, 344 cabaline, 1.100 păsări, 387 familii albine. 

Probleme relevante: 

→ Gradul de sărăcie din zona Văii Trotușului a crescut ca urmare a închiderii marilor 
platforme industriale, precum și a unităţilor industriale de pe platforma petrochimică 
Borzești; 

→ Nevalorificarea resurselor locale la capacitatea maximă a acestora. Zona dispune de 
potenţial pentru dezvoltarea următoarelor ramuri industriale: 

o Prelucrarea lemnului; 
o Exploatarea și prelucrarea pietrei; 
o Industria petrolieră. 

→ Lipsa investiţiilor în activitatea zootehnică. 

Necesităţi identificate: 

→ Susţinerea industriei din zonă prin atragerea de investitori ce dispun de resurse 
financiare pentru implementarea de tehnologii inovative; 

→ Susţinerea cooperării între mediul de afaceri și sistemul educaţional în vederea creării 
de forţă de muncă adecvat calificată pentru mediul economic din zonă; 

→ Dezvoltarea sectorului zootehnic prin valorificarea pășunilor și fâneţelor existente; 

→ Oportunitatea de dezvoltare a altor activităţi precum  colectarea / depozitarea / 
procesarea  produselor forestiere nelemnoase vegetale (fructe de pădure, ciuperci, 
muguri etc.) din zonă. 
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I.4.4  Turism  

Dezvoltarea turismului este o alternativă de viitor pentru localitatea Tîrgu Ocna. Dimensiunile 
definitorii pentru turismul din Tîrgu Ocna sunt izvoarele minerale cu efecte benefice asupra 
sănătăţii şi punctul turistic din Salina Tîrgu Ocna. Acestea au constituit elementele care au 
determinat funcţionarea localităţii ca staţiune de interes local încă din anul 1894, iar apoi, 
din 2002, ca staţiune de interes naţional și din noiembrie 2013 ca staţiune balneoclimatică. 

În zona Tîrgu Ocna se pot practica o serie de forme de turism, precum: 

→ Turismul balnear; 

→ Turismul itinerant cu valenţe culturale (mănăstiri, biserici, vestigii istorice, vestigii 
culturale); 

→ Ecoturismul (rezervaţii naturale); 

→ Turismul de odihnă, recreere şi agrement (trasee montane). 

Pentru fiecare din formele de turism menţionate mai sus, regiunea Tîrgu Ocna deţine resurse 
turistice importante. Din acest punct de vedere, regiunea Tîrgu Ocna dispune de toate 
premisele necesare diminuării/eliminării fluctuaţiilor sezoniere. 

 

I.4.4.1 Oferta turistică a oraşului Tîrgu Ocna 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 11 noiembrie 2013, oraşul Tîrgu Ocna este atestat ca 
și staţiune balneoclimatică. Declararea localităţii ca staţiune balneoclimatică are la bază 
factorii naturali terapeutici, precum cele 7 izvoare minerale. Aceste izvoare dispun de 
substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi tradiţional recunoscute ca eficiente terapeutic, de 
instalaţii specifice pentru cură şi de o organizare ce permite acordarea asistenţei medicale 
balneare în condiţii corespunzătoare. De asemenea, în definirea localităţii, Salina și 
bioclimatul staţiunii conferă orașul Tîrgu Ocna premisele necesare dezvoltării celei mai 
importante staţiuni balneoclimatice din Regiunea Nord-Est. 

Izvoarele minerale cu efecte benefice asupra sănătăţii şi Sanatoriul Salina, constituie 
elementele care au determinat funcţionarea localităţii ca staţiune de interes local încă din 
1894 iar apoi, din 2002, ca staţiune de interes naţional.  

Cele 7 izvoare minerale din Tîrgu Ocna izvorăsc la poalele dealului Măgura, în Parcul 
Balnear Măgura şi sunt amenajate modern în apropierea Centrului Balnear. Analizele realizate 
de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie – INRMFB au 
arătat că au arătat că izvoarele minerale au conţinuturi mineralogice cuprinse între 4,139 -
12,793 g/I şi prezintă interes terapeutic pentru cura internă şi externă. 

 Potrivit acestor analize care sunt afișate la fiecare izvor, apele minerale sunt recomandate în 
diverse afecţiuni, după cum urmează: 

 

→ IZVORUL NR. 1 

o Tipul de cură: internă 
o Indicaţii terapeutice: enterocolite cronice nespecifice, dischinezii biliare, 

sechele postoperatorii ale căilor biliare, constipaţie atonă. 
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→ IZVOARELE NR.  2, 3, 4, 5, 6 și 7 

o Tipul de cură: externă 
o Indicaţii terapeutice: afecţiuni reumatismale degenerative, afecţiuni 

reumatismale abarticulare, afecţiuni musculo-articulare posttraumatice, 
afecţiuni ginecologice cronice, afecţiuni ale căilor respiratorii ORL (sub formă 
de aerosoli). 

Izvoarele minerale sunt inventariate în domeniul public al localităţii și sunt administrate de 
Primăria orașului Tîrgu Ocna.  

Salina Tîrgu Ocna40 - profilul principal îl constituie tratamentul afecţiunilor respiratorii cum 
ar fi bronşitele cronice, astm, sinuzite etc.  

Salina este situata la circa 2 km de oraș, în masivul de sare Vâlcele, la 240 m adâncime pe o 
suprafaţă de 13.000 mp și reprezintă, prin microclimatul de salina, un important factor 
natural de cura utilizat în terapia afecţiunilor respiratorii. Recunoașterea și utilizarea în scop 
terapeutic a mediului de salina, cu precădere în ultimele decenii, a pornit de la o serie de 
observaţii începând încă din secolul al XIX-lea. Salina oferă condiţii optime pentru: relaxare, 
mișcare, tratarea afecţiunilor respiratorii, reculegere în lăcașul sfânt al bisericii ortodoxe 
"Sfânta Varvara" și cunoaștere în cadrul Muzeului sării. 

Caracteristica principala a microclimatului salinelor este constanţa parametrilor fizici, chimici 
și microbiologici (fără variaţii zilnice sau sezoniere), spre deosebire de aerul de la exterior. 
Parametrii climatici pentru salinele din Romania sunt: temperatura, de aproximativ 12o-13o C, 
umiditatea relativă, de circa. 60-80%, curenţii de aer cu viteze, reduse, practic insesizabile, 
presiunea aerului este similară celei din exteriorul amplasamentului.  

Caracteristicile mediului subteran din Salina Tîrgu Ocna se prezintă astfel: 
→ temperatura între 12-13 grade C; 
→ distanţa de la punctul de plecare este de 3,1 km; 
→ adâncimea pe verticală este de 240 m; 
→ diferenţa de nivel faţă de punctul de intrare este de 136 m; 
→ altitudinea faţă de nivelul mării este de 138 m; 
→ suprafaţa utilă este de 8.900 mp; 
→ înălţimea camerei este de 8m. 

 

 

                                            
40 www.salina.ro  
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Baza de turism precum și obiectivele turistice din mină sunt concentrate în orizontul IX41 al 
Salinei, la o adâncime de 240 m, astfel fiind oferite condiţii optime pentru: 

 

Determinările aeroionizării din incinta salinei se situează cantitativ între 250-400 ioni 
pozitivi/cm3. Determinările chimice au arătat în general, absenţa aeropoluanţilor, un pH ușor 
acid al aerului, prezenţa ionilor de Na, Ca, Mg. Evaluările aeromicroflorei au demonstrat un 
înalt grad de puritate al aerului, atât vara, cât și iarna. 

Serviciile oferite în interiorul salinei, de către societatea de exploatare a sării, sunt: 

→ Servicii de bază: 
o transportul în salină - accesul se face pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 km 

lungime, cu microbuzele Salinei; 
o tratament cu aerosoli naturali halini; 
o vizitare salină și agrement: terenuri de sport (baschet, mini-fotbal, tenis de 

câmp, tenis de masa), spaţii de joacă pentru copiii (dotate cu leagăne, 
tobogane); 

→ Servicii conexe : 
o punct de vânzare produse alimentare (bufet și terasă) și suveniruri; 
o organizarea de expoziţii de lucrări de artă (sculpturi, picturi pe sare); 
o vizitarea Muzeului sării; 
o vizitarea sau participarea la slujbe religioase în biserica "Sfânta Varvara", 

amenajata într-una din galeriile salinei. 

Turiștii beneficiază de serviciile unui cadru medical și ale unui profesor de sport, de un 
cabinet medical dotat cu aparatura de specialitate pentru intervenţii de urgenţă și un salon 
cu patru paturi. Programul de tratament cuprinde: odihnă, gimnastică medicală generală și 

                                            
41 Mina Trotuș dispune de 11 etaje/orizonturi. In prezent, în cadrul minei de sare, exploatarea sării se realizează 
la orizonturile X și XI, iar activitatea de turism este concentrata la orizontul IX . 
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respiratorie, jocuri distractive și sportive (șah, tenis, baschet), plimbări, alergări cu caracter 
de antrenament moderat la efort, programe de educaţie sanitară. 

În anul 2010, la Salina Tîrgu Ocna serviciile turistice s-au diversificat prin amenajarea la 
suprafaţă, în incinta sucursalei, a unei moderne baze de agrement. Locaţia dispune de: un 
ștrand cu apă sărată, dușuri, cabinet medical, terasa, magazin și internet wireless free. 
Pentru un ambient plăcut sunt puse la dispoziţia vizitatorilor șezlonguri și umbrele de soare. 

Complexul Balnear Parc Măgura 

Centru de tratament balnear Parc Măgura are o suprafaţă de 1.019 mp cuprinzând: 

→   Baza de tratament cu spaţiile de testare medicală, spaţiile de fizioterapie, întreţinere 
și recuperare precum și spatiile tehnice aferente. Acest corp de clădire este construit 
din doua aripi dispuse simetric în fiecare dintre ele urmând a funcţiona cabinete 
pentru tratamente de fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, bai galvanice, 
împachetări cu parafină, dietoterapie, masaj recuperator, duș subacvatic, tratamente 
aerosoli, cabinet de înfrumuseţare, drenaj limfatic etc.; 

→   Serviciile sunt completate cu funcţiuni complementare - două piscine în aer liber, 
amplasate în incinta interioară a bazei de tratament, una pentru adulţi și cealaltă 
pentru copii; 

→   Corpul social adăpostește grupurile sanitare pentru public și bateriile de dușuri și 
vestiare pentru utilizatorii piscinelor amplasate în incinta ansamblului; 

→   Corpul tehnic adăpostește spaţiile pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, 
pompele și instalaţiile de filtrare pentru apa piscinelor, centrala termica și un vestiar 
cu grup sanitar pentru personalul tehnic. 

În staţiunea Tîrgu Ocna, în cadrul Complexului Balnear Măgura, turiştii pot beneficia de 
următoarele proceduri utilizate în tratamente: aerosoloterapie, electroterapie, hidroterapie, 
masaj, împachetări cu parafină. 

În prezent baza de tratament nu este funcţională deoarece lipsesc dotările necesare 
funcţionării complexului balnear. 

Efectele benefice asupra sănătăţii ale izvoarelor minerale, mediului salin și bioclimatului 
specific zonei sunt recunoscute pe plan naţional dar şi internaţional. 

În oraşul Tîrgu Ocna mai pot fi pot fi amintite şi următoarele obiective turistice naturale care 
nu au fost valorificate încă la adevărata lor importanţă: 

→ PARCUL „MĂGURA” - este principalul parc al oraşului. Se află situat în partea de sud–
vest a oraşului, la poalele muntelui cu aceeaşi denumire, flancat la sud de drumul DN 
12B Tîrgu Ocna – Slănic Moldova, la nord de râul Trotuş, la vest de intersecţia DN 12A – 
DN 12B şi podul peste râul Trotuş, iar la est de râul Slănic. Este o zonă deosebit de 
pitorească şi cu posibilităţi de agrement deosebite. Aici se află cele 7 izvoare cu ape 
minerale cu indicaţii terapeutice în afecţiunile: aparatului digestiv, hepatobiliare, 
căilor respiratorii, metabolice şi de nutriţie, rinichilor şi căilor urinare, neurologice 
periferice, post-traumatice, cardiovasculare, endocrine, ginecologice, profesionale, 
nevroze astenice, reumatisme degenerative. De asemenea, în parcul Măgura se află și 
Complexul Balnear Măgura și lacul sărat ”Lacul fără fund” sau ”Groapa Burlacu”; 

→ MUNTELE MĂGURA - domină oraşul spre SV şi este acoperit de mari păduri (fag şi 
carpen pe versantul nordic şi pâlcuri de mesteceni şi plantaţii de pini la poalele sale). 
Acesta constituie o atracţie turistică prin bogăţia fondului forestier, priveliștea 
pitorească și oportunităţile de amenajare în scop turistic; 
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→ Rezervaţie geologică ”HOGBACKUL DRĂCOAIA” – se află la graniţa dintre oraşul Tîrgu 
Ocna şi comuna Dofteana. La prima vedere apare ca o creastă ascuţită ce pare 
inabordabilă, rezervaţia impresionează prin aspect - un spate de dinozaur, presărat cu 
stânci, se înalţă ameţitor peste 350 de metri, din râul Trotuş spre culmile domoale ale 
Munţilor Berzunţi; 

→ DEALURILE ”STUPINĂ” ŞI ”FEŢELE TÎRGULUI” - formele de carst pe sare de pe aceste 
dealuri prezintă forme diverse şi spectaculoase. 

De asemenea, pe lângă obiectivele turistice naturale, zona orașului Tîrgu Ocna, ca și multe 
alte zone din ţară, este destul de bogată în situri arheologice. Cercetarea siturilor 
arheologice a început încă din 1913 cu ajutorul arheologului Vasile Pîrvan, acesta având un rol 
important în crearea noii şcoli româneşti de arheologie. Cele mai importante situri 
arheologice din zonă sunt: 

→ Situl Podei-Tîrgu Ocna - în urma lucrărilor agricole efectuate în anul 1925 în această 
locaţie  s-au descoperit o serie de materiale arheologice care ulterior, au fost 
atribuite ‘Culturii Cucuteni’, de către arheologul Marton Roska. Piesele adunate aici, 
au constituit baza de formare a Muzeului din Tîrgu Ocna, în anul 1928. Alţi cercetători, 
precum Constantin Matasa, Stefan Cucos, Dan Monah, au reușit să identifice la Podei-
Tîrgu Ocna, o succesiune de locuinţe atribuite mai multor epoci istorice: Eneolitic, 
Epoca Bronzului, Hallstatt, Epoca clasică geto-dacică. Din lipsa fondurilor, de-a lungul 
vremii, s-au realizat cercetări doar pe un spaţiu restrâns, iar lucrările agricole, au 
cauzat distrugerea unei importante părţi a materialului arheologic existent la acea 
data. 

→ Situl Tîrgu Ocna, punct "Utidava" – se află în cartierul Podei, la 500 m SE de oraș, pe 
dreapta râului Trotuș. Situl este înscris în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) al 
României la poziţia 20974.01(cod RAN), precum și la poziţia BC-I-s-B-00750 în Lista 
Monumentelor Istorice (LMI 2010). La o distanţă de circa 1,5 km de situl de la Podei, se 
afla un promontoriu, denumit Titelca. În această locaţie în anul 1956, s-a identificat 
de către Alexandru Vulpe, Anton Nitu și Mihai Zamosteanu, antica cetate ‘Utidava’, ce 
fusese construita în timpul lui Burebista și distrusă complet în timpul cuceririi romane 
din anul 102-103. Cetatea antică Utidava, din secolul I în. Ch. – I p. Ch., reprezintă o 
dovadă a existenţei milenare a locuitorilor pe aceste meleaguri. Această aşezare 
neolitică aparţine culturii Cucuteni. 

Oraşul Tîrgu Ocna se poate mândri cu un număr mare de monumente istorice şi de cult. 
Astfel, pe teritoriul oraşului se găsesc nu mai puţin de 19 biserici, dintre care 14 sunt 
ortodoxe, 4 catolice şi una armenească. O parte dintre acestea sunt monumente istorice, iar 
altele au valoare istorică. Cele mai importante lăcașe de cult sunt:  

→ Biserica Răducanu;  
→ Biserica Precista;  
→ Biserica Cuvioasa Parascheva;  
→ Biserica Sfântul Gheorghe;  
→ Biserica Sfântul Nicolae;  
→ Schitul Măgura Ocnei; 
→ Biserica Sfânta Treime; 
→ Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.  

 

De asemenea, există şi o serie de monumente comemorative: 

→ Monumentul Eroilor Independenţei (1877 - 1878); 
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→ Coşna (monumentul Caporalului Muşat); 
→ Cimitirul Eroilor de pe platoul Cireşoaia; 
→ Monumentul muzeu "Măgura"; 
→ Cimitirul Eroilor de la Biserica "Sfântul Nicolae"; 
→ Cimitirul şi osuarul de la Poieni; 
→ Monumentul Eroilor Români (1941 - 1945); 

→ Monumentul eroilor sovietici. 

Un interes deosebit îl constituie şi clădirile și obiectivele cu valoare arhitectonică şi 
istorică:  

→ Casa Borisof (Administraţia financiară, Primărie-1911); 
→ Şcoala secundară de fete - "Principesa Elena"; 
→ Gimnaziu teoretic de băieţi (Birouri şi depozite ale Cooperaţiei de Consum); 
→ Administraţia Minei Salina (1911); 
→ Şcoala Nr.2 Tîrgu Ocna (1868, astăzi clădire anexă a Liceului Teoretic ”C. Negri”); 
→ Staţia C.F.R. Tîrgu Ocna (1884); 
→ Staţia C.F.R. Salina (1905); 
→ Palatul Primăriei (1908 – 1912); 
→  Macheta primei sonde de petrol cu foraj mecanic– Mosoare (1861);  
→ Sanatoriul subteran de la Salina (1972);  
→ Castelul pentru arestaţii ocnelor (1856); 
→ Capela;  
→ Troiţa foştilor deţinuţi politici, cimitirul;  

→ Cazarma Punctului de Jandarmi – Şcoala penitenciară. 

I.4.4.2 Activitatea turistică și indicatori specifici 

În perioada 2006 – 2013 numărul structurilor de primire turistică a crescut de la 2 unităţi la 10 
unităţi de primire turistică42. Grafic evoluţia numărului de structuri de primire turistică se 
prezintă astfel: 

                                            
42 Anuarul statistic al judeţului Bacău, ediţia 2014 
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Conform graficului prezentat, cele mai ridicate rate de înfiinţare de noi structuri de primire 
turistică s-au înregistrat pe segmentul pensiunilor. Cea mai mare creștere a numărului de 
structuri turistice s-a înregistrat în anul 2012, în contextul în care Complexul Balnear Măgura 
era finalizat, mediul Salinei devenise din ce în ce mai cunoscut iar Autorităţile Locale 
înaintaseră demersurile pentru atestarea staţiunii turistice de interes naţional Tîrgu Ocna și 
ca  staţiune balneoclimatică.  

La nivelul anului 2013, în oraşul Tîrgu Ocna funcţionau 10 structuri de primire turistică, din 
care: 

→ 1 hotel; 
→ 1 motel – funcţional din februarie 2013; 
→ 7 pensiuni turistice; 
→ 1 căsuţă turistică. 

La nivelul anului 2013 capacitatea de cazare turistică43 existentă la nivelul orașului Tîrgu 
Ocna se prezintă astfel: 

 

În prezent cele mai importante structuri de primire turistică existente la nivelul orașului Tîrgu 
Ocna44, precum și capacitatea de cazare și nivelul de clasificare a acestora sunt: 

Nr. crt. Denumire unitate 
de cazare turistică 

Nivel de 
clasificare 

Capacitate 
de cazare Alte facilităţi oferite 

1. Hotel Măgura 3 stele 290 parcare, restaurant,bază 
tratament 

                                            
43 Direcţia judeţeană de statistică Bacău 
44 Informaţii furnizate de Primăria orașului Tîrgu Ocna 
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2. Motel Anda 3 stele 31 parcare,restaurant, bar de zi, 
club 

3. Pensiunea Casa 
Creangă  3 stele 130 

parcare, restaurant, piscină, 
saună, teren tenis, ATV, 
echitaţie  

4. Pensiunea Porţile 
Ocnei 3 stele 30 parcare, restaurant, loc de 

joacă pentru copii 

5. Pensiune Casa din 
Livadă 3 stele 4 parcare, locuri de joaca 

pentru copii 

6. Pensiunea Cristal 3 stele 25 parcare 

7. Pensiunea Florina 3 stele 20 parcare 

8. Pensiunea Elena 3 stele 16 parcare 

6. Pensiunea Cioca 2 stele 10 parcare, restaurant 

10. Casa Tradiţiilor 2 stele 15 terasă, restaurant 

11. Casa Andreea 2 stele 9 parcare 

Cea mai importantă structură de primire turistică care oferă și servicii de tratament este 
Hotelul Măgura. Hotelul este plasat în centrul orașului Tîrgu Ocna și deţine o Secţie de 
recuperare - reabilitare a sănătăţii umane cu o capacitate de 100 locuri și care oferă servicii 
medicale de Ambulatoriu BalneoFizioTerapie și Internări – recuperare. Serviciile medicale 
ambulatorii de recuperare a sănătăţii oferite sunt45: 

→ Consultaţie iniţială → Consultaţie de control → Kinetoterapie de grup 
pe afecţiuni 

→ Oscilometrie → Infiltraţie în structuri ale 
ţesutului moale 

→ Puncţie și infiltraţie 
intrarticulară 

→ Ionizare → Galvanizare → Ultraviolete 

→ Curenţi diadinamici → Curenţi cu impulsuri 
rectangulare/ exponenţiale → Ultrasunet 

→ Magnetoterapie → Sonodynator → Laser-terapie 

→ Contracţia 
izomerică electrica 

→ Stimulare electrică 
funcţională → Curenţi interferenţiali 

→ Trabert → TENS → Unde scurte 

→ Bai Stanger → Bai galvanice → Dus subacval 

→ Bai sau pensulaţii 
cu parafină 

→ Masaj regional/ segmentar 
/ reflex → Aerosoli individuali 

→ Hidrokinetoterapie 
individuala 
generală/ parţială/ 

→ Kinetoterapie cu aparatură 
specială: covor rulant; 
bicicleta ergometrică; 

→ Diapuls 

                                            
45 www.hotelmagura.ro 
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individuală elecometre;  bac de vâslit 

Mănăstirea Măgura dispune și ea de capacitate de cazare pentru turiști, respectiv aproximativ 
200 de locuri de cazare neclasificate. 

Gradul de utilizare a structurilor de primire turistică din orașului Tîrgu Ocna este de 
aproximativ 75%. 

Referitor la evoluţia numărului de sosiri în structurile de primire turistică, evoluţia acestui 
indicator în perioada 2006-2013 se prezintă astfel:  

 

Evoluţia numărului de sosiri prezintă o ușoară creștere în perioada 2006-2008,iar în anul 2009 
se înregistrează cea mai mică rată de sosire a turiștilor în orașul Tîrgu Ocna. Din 2009 până în 
anul 2012 se observă o creștere de aproximativ 71% de la 5.154 sosiri la 8.842 de sosiri. În 
anul 2013 se înregistrează un număr de 6.963 se sosiri, în scădere cu 21% faţă de anul 2012.  

La nivelul anului 2013 situaţia numărului de sosiri pe tipuri de structuri de primire turistică46 
se prezintă astfel: 

 

Cei mai mulţi din turişti au preferat în anul 2013 ca structură de primire turistică hotelul. 
Astfel, 78,5% dintre persoane, respectiv un număr de 5.463 de persoane, au sosit în unitatea 
de cazare tip hotel (Hotel Măgura).  

                                            
46 Direcţia judeţeană de  statistică Bacău 
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La nivelul anului 2013, evoluţia lunară a numărului de sosiri ale turiștilor pe structuri de 
primire turistică47 se prezintă astfel: 

Conform graficului prezentat se observă că în perioada august-septembrie se înregistrează cel 
mai număr de persoane sosite în staţiunea Tîrgu Ocna. Deși, în prezent, forma dominantă de 
turism practicată în zonă este cea balneară, formă de turism care prin specificul ei poate fi  
accesată în orice lună din an, la nivelul orașului Tîrgu Ocna, sosirea turiștilor are caracter 
sezonal. Turiștii sosesc în zonă cu precădere în cea de-a doua jumătate a anului, respectiv în 
lunile iulie-decembrie. 

Tendinţa de sezonalitate este menţinută mai ales la nivelul unităţilor de primire turistică cu 
baze de tratament, respectiv la singurul hotel din zonă, Hotel Măgura. De asemenea, în zonă, 
turismul balnear în sezonul cald conduce și la ocuparea locurilor de cazare din cadrul 
unităţilor de primire turiști de tip căsuţe turistice. 

La nivelul unităţilor de primire turistic tip pensiune și motel numărul de turiști este fluctuant 
pe toată perioada anului.  

Din cele prezentate se pot concluziona următoarele: 

→ Lipsa unei unui centru de tratament dotat și pus în valoare determină ca hotelul din 
zonă, cel care deţine și bază de tratament, să concentreze cel mai mare număr de 
sosiri ale turiștilor pe parcursul unui an; 

→ Gradul de utilizare a structurilor de primire de tip pensiune este relativ mic în 
comparaţie cu unităţile de primire de tip hotel; 

→ Turismul balnear practicat în zonă prezintă un caracter sezonal. 

                                            
47 Direcţia judeţeană de statistică Bacău – datele lunare de sosire ale turiștilor sunt centralizate doar de la 
structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare cu o capacitate de cazare de minim 10 locuri. 
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În perioada 2006 – 2013 numărul total al înnoptărilor în structurile de primire turistică48 din 
orașul Tîrgu Ocna înregistrează aceeași fluctuaţie ca și în cazul sosirilor. Grafic evoluţia 
numărului de înnoptări se prezintă astfel: 

Dacă în anul 2012 în cazul sosirilor s-a înregistrat cel mai mare număr de persoane sosite în 
orașul Tîrgu Ocna, în același an, numărul de înnoptări înregistrează o scădere de aproximativ 
8% faţă de anul 2011.  

La nivelul anului 2013, evoluţia lunară a înnoptărilor pe tipuri de structuri de primire 
turistică49 se prezintă astfel: 

                                            
48 Anuarul statistic al judeţului Bacău, ediţia 2014 
49 Direcţia judeţeană de statistică Bacău – datele lunare de înnoptare ale turiștilor sunt centralizate doar de la 
structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare cu o capacitate de cazare de minim 10 locuri. 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

78 
 

Ca și în cazul sosirilor, înnoptările sunt concentrate în număr mai mare în a doua jumătate a 
anului, respectiv lunile iulie – decembrie.  

Având la bază numărul înnoptările și numărul sosirilor s-a stabilit durata medie de ședere a 
turiștilor. Astfel, evoluţia duratei de ședere în perioada 2006-2013 se prezintă astfel: 

Având în vedere fluctuaţia înregistrată atât la nivelul sosirilor, cât și a înnoptărilor și durata 
medie de ședere este în același trend. În anul 2012 se înregistrează cea mai scăzută durata de 
ședere a turiștilor în orașul Tîrgu Ocna. 

În anul 2011, durata medie de ședere pe turist în staţiunea Tîrgu Ocna a atins cotele cel mai 
mari, respectiv de 9,7 zile, însă valoarea acestui indicator este inferioară celei înregistrate, 
în aceeași perioadă, la nivelul zonelor staţiuni balneare, respectiv de 12,9 zile50. 

La nivelul anului 2013, durata medie de ședere a turiștilor pe tipuri de structuri de primire 
turistică se prezintă astfel: 

 
La nivelul unităţilor de primire turistică de tip hotel se înregistrează cea mai ridică durată de 
ședere a turiștilor, respectiv de 9,3 zile, urmat de căsuţele turistice (tip de unitate turistică 
disponibilă doar în sezonul cald), și în cele din urmă pensiunile turistice și motelul. 

Referitor la durata de ședere lunară a turiștilor pe tipuri de structuri de primire turistică 
situaţia se prezintă astfel: 

                                            
50 INS – Tempo online 
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În perioada 2006-2013, evoluţia numărului de turiști care vizitează staţiunea Tîrgu Ocna51 se 
prezintă astfel: 

 

În anul 2013 faţă de anul 2006 se înregistrează o creștere de circa 11% a numărului de turiști 
care vizitează orașul, respectiv de la 127.320 de turiști la 141.409 turiști. Creșterea vine și în 
contextul creșterii numărului de structuri de primire turistică și a capacităţii de cazare de la 
nivelul orașului Tîrgu Ocna. 

                                            
51 Idem 
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La nivelul primelor 3 luni din anul 2014, principalii indicatori turistici, precum numărul de 
sosiri și înnoptări ale turiștilor și durata de ședere a turiștilor în staţiunea Tîrgu Ocna se 
prezintă astfel: 

 

Orașul Tîrgu Ocna beneficiază de o variată reţea de unităţi de primire turistică – hotel, motel 
căsuţe turistice și pensiuni turistice. În prezent cazarea este asigurată de 1 hotel, 1 motel, 7 
pensiuni turistice și 1 căsuţă turistică, însumând circa 349 locuri. 

În marea lor majoritate, unităţile de cazare din orașul Tîrgu Ocna oferă turiştilor şi servicii de 
alimentaţie publică. Cu excepţia acestora, astfel de servicii sunt oferite de o paletă vastă de 
alţi furnizori52: 

→ 11 restaurante; 

→ 5 unităţi de tip fast-food; 

→ 24 de baruri. 

Turismul, ca activitate economică, are premise deosebit de favorabile de a căpăta amploare 
în viitor. Orașul Tîrgu Ocna, pe lângă rolul de principal centru balnear, deţine numeroase 
monumente de valoare excepţională istorică, arhitecturală și artistică.  

Principalele probleme cu care se confruntă turismul balnear sunt investiţiile reduse / 
insuficiente în modernizarea capacităţilor de primire turistică şi a bazei de tratament precum 
şi percepţia că turismul balnear se adresează strict persoanelor cu probleme de sănătate. 

 

 

                                            
52 Informaţii furnizate de Primăria orașului Tîrgu Ocna 
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I.4.4.3  Inventar monumente istorice - lista monumentelor istorice  

Orașul Tîrgu Ocna are un patrimoniu cultural şi arhitectural excepţional, cu 10 ansambluri 
de monumente istorice incluse pe „Lista monumentelor istorice 2010, al judeţului 
Bacău”. 

 
Nr. 
Crt Cod LMI 2010 Denumire Adresă Datare 

Monumente istorice de categorie A 

BC-II-a-A-00908 Ansamblul bisericii 
"Sf. Nicolae” 

Str. Grigorescu Eremia, 
general 2 

1580, transf. 
1768,1883 

BC-II-m-A-00908.01 
Biserica  

"Sf. Nicolae” 
Str. Grigorescu Eremia, 
general 2 

1580, transf. 
1768,1883 

1. 

BC-II-m-A-00908.02 Zid de incintă Str. Grigorescu Eremia, 
general 2 1768 

BC-II-a-A-00910 Fosta Mănăstire 
Răducanu Str. Răducanu 6 sec. XVII - XVIII 

BC-II-m-A-00910.01 
Biserica  

"Buna Vestire” 
Str. Răducanu 6 1664, adăugiri 

1762 

BC-II-m-A-00910.02 Construcţii în 
incintă (ruine) Str. Răducanu 6 1712 

BC-II-m-A-00910.03 Turn intrare Str. Răducanu 6 1712 

2. 

BC-II-m-A-00910.04 Zid de incintă Str. Răducanu 6 1712 

Monumente istorice de categorie B 

3. BC-II-m-B-00905 
Biserica  

"Sf. Treime” 
Cartier Gura Slănicului 1809 

4. BC-II-m-B-00906 
Biserica  

"Sf. Voievozi” 
Str. Constantinescu 
Ştefan 1 

sec. XVIII, ref. 
1849 

BC-II-a-B-00907 
Ansamblul bisericii 

"Cuvioasa 
Paraschiva” 

Str. Doja Gheorghe 1 sec. XVII - XIX 

BC-II-m-B-00907.01 
Biserica de lemn 

"Cuvioasa 
Paraschiva” 

Str. Doja Gheorghe 1 sec. XVII, ref. 
1725 

5. 

BC-II-m-B-00907.02 Clopotniţă Str. Doja Gheorghe 1 sec. XIX 

6. BC-II-m-B-00909 Biserica "Sf. Ioan 
Botezătorul” Str. Negri Costache 94 1815 

7. BC-II-m-B-20910 Casa Borisof Str. 9 Mai 5 1890 
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8. BC-II-m-B-00911 
Biserica de lemn  
"Sf. Gheorghe” 

Str. Tiseşti 98 1761, adăugiri 
1895 

9. BC-II-m-B-00912 
Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului" - 

Precista 
Str. Victoriei 7 1683, ref. 1860 

Situri arheologice 

BC-I-s-B-00750 
Situl arheologic de 

la Tîrgu Ocna, punct 
"Utidava" 

Cartier Podei, la 500 m 
SE de oraş, pe dreapta 
râului Trotuş 

BC-I-m-B-00750.01 Cetatea "Utidava" 
Cartier Podei, la 500 m 
SE de oraş, pe dreapta 
râului Trotuş 

sec. I a. Chr. - I 
p. Chr., 

Latene, Cultura 
geto - dacică 

BC-I-m-B-00750.02 Așezare 

Cartier Podei, la 500 m 
SE de oraş, pe dreapta 
râului Trotuş 

Epoca 
bronzului, 

Cultura 
Monteoru 

10. 

BC-I-m-B-00750.03 Așezare 
Cartier Podei, la 500 m 
SE de oraş, pe dreapta 
râului Trotuş 

Eneolitic, 
Cultura 

Cucuteni 

Datorită condiţiilor favorabile de care dispune, a frumuseţii locurilor, purităţii aerului, 
izvoarelor minerale, salinei, zonei montane, precum şi a inestimabilului patrimoniu cultural şi 
religios existent, orașul Tîrgu Ocna deţine un potenţial turistic ridicat. Alături de pitorescul 
regiunii, obiectivele de interes sub aspect curativ dau culoare locală pentru atragerea 
turiştilor. 

Slaba preocupare pentru promovarea obiectivelor turistice din zona Tîrgu Ocna, precum şi a 
specificului balneoclimatic, constituie unul din motivele care explică de ce turismul continuă 
să fie sub nivelul aşteptărilor. 

Oferta incompletă de servicii oferite turiştilor în orașul Tîrgu Ocna, lipsa drumurilor de acces 
spre obiectivele turistice, imposibilitatea asigurării petrecerii timpului de către turişti într-un 
mod cat mai diversificat şi plăcut constituie, de asemenea, factori de insucces în 
desfăşurarea turismului. 

Ţinând cont de faptul că staţiunea dispune de o multitudine de resurse de tratament și cură 
pe fondul condiţiilor remarcabile de mediu se poate afirma că dezvoltarea ulterioară a 
staţiunii este inseparabil legată de turism cu o clară dominantă balneoclimatică. 

Probleme relevante: 

→ Inexistenţa unei politici unitare de promovare a imaginii pe ansamblu şi pe componente 
a potenţialului turistic din orașul Tîrgu Ocna; 

→ Capacitatea de mobilitate spre obiectivele turistice este scăzută datorită infrastructurii 
de comunicaţie ce prezintă un grad scăzut de reabilitare; 

→ Starea de conservare precară a unor edificii cu impact turistic direct; 

→ Existenţa de obiectivele cultural istorice aflate într-o stare avansată de degradare; 
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→ Insuficienta valorificare şi dezvoltare a potenţialului turistic de care dispune orașul 
Tîrgu Ocna; 

→ Indicele redus a duratei medii de şedere în localitate, în raport cu potenţialul turistic 
existent; 

→ Insuficienţa ofertei turistice hoteliere (de cazare), din punct de vedere numeric şi 
dimensional dar şi tipologic, precum şi a unităţilor cu confort ridicat, cu patru şi cinci 
stele; 

→ Importante zone cu potenţial de agrement nu sunt amenajate corespunzător iar oferta 
de agrement este insuficientă în comparaţie cu potenţialul oferit de poziţia geografică a 
zonei. 

Necesităţi identificate: 

→ Dotarea Complexului Balnear Parc Măgura în vederea funcţionalizării acestui centru de 
tratament; 

→ Reabilitarea izvoarelor minerale de pe teritoriul orașului Tîrgu Ocna prin amenajarea de 
locuri pentru captare și zone de agrement în jurul acestor obiective ce au determinat 
clasificarea orașului ca și staţiune balneoclimatică; 

→ Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului istoric și 
ecumenic; 

→ Continuarea modernizării centrului vechi a orașului; 

→ Punerea în valoare a a minelor de sare din zonă și realizarea/dezvoltarea bazelor de 
tratament din cadrul acestora; 

→ Amenajarea malurilor râurilor în zone de promenadă și agrement; 

→ Punerea în valoare a lacului din zonă; 

→ Promovarea și includerea în circuitul european a monumentelor, mânăstirilor, 
ansamblurilor și siturilor protejate, muzeului, caselor memoriale din zonă prin: 

o realizarea unui Ghid turistic și distribuirea acestuia la toate structurile de primire 
turistică din zonă; 

o organizarea de evenimente specifice domeniului turistic; 

o realizarea unui plan de marketing turistic. 

→ Crearea unui punct de informare turistică; 

→ Realizarea și implementarea unui calendar anual de evenimente 
cultural/sportive/turistice la nivelul staţiunii și a zonei periurbane; 

→ Semnalizarea obiectivelor turistice prin realizarea de marcaje turistice la standard 
internaţionale și panouri de interpretare ale acestora. 
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I.5.  Mediul cultural și al ONG-urilor 
Descriere:  tradiţii și cultură, societatea civilă 

I.5.1. Potenţialul balnear  

Localitatea a fost declarată staţiune balneoclimatică încă din anul 1894. După primul război 
mondial activitatea balneară este reluată, iar din 1927, localitatea îşi recâştigă statutul de 
staţiune balneoclimatică prin decizie ministerială. Exploatarea apelor minerale s-a făcut încă 
din 1846, când au fost amenajate şi date în folosinţă în cadrul băilor ”Nastasache”, după 
numele primului proprietar, cabine pentru băi calde şi reci. După anul 1978 izvoarele nu au 
mai fost exploatate. Starea tehnică a captării izvoarelor precum şi vechimea lor, de peste 150 
ani, a impus realizarea unor lucrări de reabilitare și punere în valoare. Astfel, în anul 2008 
prin proiectul ”Dezvoltarea și modernizarea zonei de agrement Parc Măgura Tg. Ocna” în 
jurul acestor izvoare s-a amenajat o împrejmuire perimetrală, cu rol de protecţie sanitară a 
izvoarelor și de protecţie hidrogeologică a zonei de recepţie.  

Din noiembrie 2013, staţiunea de interes naţional Tîrgu Ocna este atestată și ca staţiune 
balneoclimatică prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 11 noiembrie 2013. 

Elemente definitorii pentru potenţialul balnear al staţiune Tîrgu Ocna: 

→ Cele 7 izvoare minerale din Parcul Măgura - pentru potenţialul balnear al localităţii 
sunt importante resursele hidrominerale din parcul oraşului, la baza versantului 
dealului Măgura, în condiţiile unei stabilităţi compoziţionale, amenajări şi protecţie 
corespunzătoare. În anul 2014, Primăria din Tîrgu Ocna a obţinut licenţa de explorare 
a izvoarelor cu ape minerale din Parcul Măgura; 

→ Salina Tîrgu Ocna – aceasta este un alt reper al cadrului natural din cadrul staţiunii și a 
constituit, după cum s-a observat din capitolele anterioare, nucleul dezvoltării 
economice a oraşului de-a lungul timpului. În cadrul Minei Trotuș funcţionează de mai 
bine de 60 de ani cel mai mare sanatoriu balnear deschis într-o salină din ţară, pentru 
afecţiuni respiratorii; 

→ Bioclimatul staţiunii – poziţia geografică favorabilă determină ca zona Tîrgu Ocna să 
aibă un climat de dealuri și podiș, cu temperaturi moderate, ierni destul de blânde, 
veri răcoroase, umezeală scăzută și confort termic cu valori maxime și stres 
bioclimatic echilibrat (relaxant). 

Pentru menţinerea statului de staţiune balneoclimatică este absolut necesar orientarea 
investiţiilor din zonă spre valorificarea elementelor definitorii pentru potenţialul balnear, 
respectiv izvoarele minerale, mediul salinei și păstrarea purităţii aerului prin reducerea 
emisiilor cu efect de seră. 

De asemenea, în vederea valorificării potenţialului turistic al zonei este important ca 
componenta balneară să fie susţinută și de partea culturală și de zonele de agrement și  
petrecere a timpului liber. Astfel, investiţiile ce pot fi gestionate de autorităţile publice 
locale ar trebui să vizeze trei piloni, respectiv: 
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I.5.2. Potenţial cultural 

Oraşul Tîrgu Ocna dispune de un bogat patrimoniu cuprinzând monumente istorice şi de 
cult, monumente de arhitectură, monumente comemorative, vestigii istorice etc. Orașul 
are  10 ansambluri de monumente istorice incluse pe „Lista monumentelor istorice 2010, al 
judeţului Bacău”, cele mai importante sunt:  

 Ansamblu bisericii ”Sf. 
Nicolae” - biserica a fost 
ridicata intre anii 1758 si 
1772 de către preotul 
Harapu și hatmanul 
Vasile Ruset (unul dintre 
ctitorii bisericilor "Sfânta 
Treime" din Doljești-
Neamţ și "Sfântul 
Spiridon" din Iași) și este 
situată în apropierea 
centrului orașului. 
Biserica este o bijuterie 

arhitecturala, 
asemănându-se cu 
Biserica Golia din Iași. 
Este ridicată din 
cărămidă, decorată cu 

brâu format din trei rânduri de cărămizi așezate cu colturile în exterior, formând șiruri de 
unghiuri ascuţite (ca la bisericile ridicate în stil muntenesc). Elementul specific dominant îl 
constituie pilaștrii exteriori, care se termină aproape de cornișa cu capiteluri corintice. La 
intrare, deasupra ușii sunt urme de pictura. În curtea bisericii se afla Cimitirul cu Tunuri, 
unde sunt îngropaţi 69 de eroi morţi în Primul Război Mondial în luptele de la Cireșoaia și 
Coșna, un monument dedicat eroilor și 2 tunuri din timpul războiului. 
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Turnul bisericii ridicat în anul 1869, cu o înălţime de 14 m, a servit turn de observare 
pompierilor orașului dar și ţinta bombardamentelor din anul 1917. Biserica a fost consolidată 
de două ori, în anul 1935 și după cutremurul din anul 1977. În anul 2000 au început ample 
lucrări de reabilitare dar acestea au stagnat din lipsă de fonduri. 

Ansamblu bisericii ”Buna Vestire” Răducanu53 – biserica a fost construită la sfârșitul sec. al 
XVII-lea începutul sec. al XVIII-lea, 
de marele logofăt Ion Buhuș, și 
refăcută în anul 1763 de marele 
logofăt Radu Racoviţă. Este un 
monument reprezentativ pentru 
barocul târziu moldovenesc și este 
singura biserică din ţară cu text 
francez în pisania din 1763. Pe la 
sfârșitul sec. al XVII-lea biserica 
devine mănăstire fortificată 
închinată, împreună cu Mănăstirea 
Precista, Mănăstirii Ivir de la 
Muntele Athos. La începutul 
secolului XIX-lea, mănăstirea a fost 
un însemnat centru de cultură, aici 
funcţionând o școală în limba greacă unde se pregăteau tinerii pentru cariera preotească. Din 
anul 1678 a fost mânăstire grecească, din 1863 mânăstire românească, iar din 1890 biserică 
parohială, formând o parohie. Biserica posedă un bogat fond de carte veche (38 cărţi 
românești și 15 grecești).  În incinta mănăstirii au fost înmormântaţi reprezentanţii unor 
familii de boieri iluștri: Buhuș, Racoviţă, Negri, Sturdza. Lângă biserică este mormântul 
istoricului Costache Negri, care a trăit ultimii 12 ani ai vieţii la Tîrgu Ocna. Din cele două 
clopote ale bisericii, cel mare, turnat la Muntele Athos, cu o inscripţie în limba greacă (din 10 
noiembrie 1810) este expus în faţa bisericii.  

 Biserica ”Sf. Treime” – biserică 
este construită din piatră, în anul 
1820. Forma bisericii este de 
corabie şi nu se cunoaşte numele 
constructorului. Este tencuită şi 
văruită în exterior. La început 
aceasta a fost metocul Mănăstirii 
Măgura, iar apoi a devenit biserică 
filială a bisericii Răducanu după 
care în anul 1967 a devenit biserica 
de parohie deservind enoriaşii din 
cartierul Gura-Slănicului, al oraşului 
Tg. Ocna.  

 

Biserica "Sf. Voievozi”54 – biserica a fost construită din piatră de râu şi cărămidă în anul 
1848, ctitor principal fiind enoriaşul N. Stoian şi familia lui. Biserica are turlă construită pe 
pridvor, în cadrul acesteia sunt amplasate clopotele odată cu construcţia bisericii. Nu are 
fundaţie şi interiorul bisericii este sub nivelul solului cu cca 20 cm. Biserica a fost reparată în 

                                            
53 Prelucrare după informaţiile prezentate în lucrarea ”Istoria ilustrată a orașului Târgu Ocna din cele mai vechi 
timpuri până la 1918”, autor Corneliu Stoica. 
54 www.biserici.org 
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anii 1930- 1932 şi apoi în 1952. În urma cutremurului din anul 1977 s-au impus din nou lucrări 
de reparaţii. Astfel, a fost confecţionată o centură din beton armat sub streaşină, au fost 
spălaţi pereţii şi s-au tencuit din nou. În interior s-au reparat tencuielile şi s-a repictat 
întreaga biserică.  A fost sfinţită în 8 noiembrie 1982 de către P. S. Episcop Eftimie al 
Romanului şi Huşilor. 

Biserica de lemn ”Cuvioasa Parascheva” - este cea mai veche biserică de lemn din oraș, 
construită în anul 1725. Ulterior aceasta a fost numită Biserica Domnească. Biserica a fost 
construită din bârne, pe malul Vâlcica. Tradiţia spune că biserica a fost refăcută pe locul 
alteia mai vechi care a ars. Biserica este pardosita cu dale de piatra iar pereţii căptușiţi cu 
scândură cu nervuri care se grupează în cheia de boltă dublă. Remarcabil este iconostasul 
alcătuit din icoane de o mare frumuseţe, fiind renovate în anii 1789, 1800, 1810 și 1830. În 
prezent, biserica este folosită drept capelă mortuară, fiind poziţionată în mijlocul cimitirului 
parohiei. 

Biserica "Sf. Ioan Botezătorul” - biserica a fost 
construită din lemn şi acoperită cu şindrilă în anul 
1815 de către preotul Tisescu şi ieromonahul Calinic. 
Multă vreme a fost în administraţia egumenatului 
Precista-Răducanu şi apoi a aparţinut de parohia 
Răducanu. Din 1936 a devenit biserică parohială a nou 
înfiinţată parohii Sf. Ioan. A fost reparată capital în 
anii 1898, 1920 și 1968. La reparaţia din 1920, pe 
scheletul din lemn au fost realizaţi pereţi din 
cărămidă arsă şi s-a tencuit cu adaos de var şi ciment. 
În urma cutremurului din martie 1977 pereţii au cedat 
şi biserica trebuia reconstruită.  Astfel, s-a turnat 
împrejurul bisericii o nouă fundaţie din piatră şi 
beton, zidurile au fost realizate din bolţari, tencuielile 
au fost făcute în praf de piatră şi acoperişul în stil 
ştefanian din tablă, biserica veche rămânând intactă 
în interior.  După revoluţia din 1989, biserica din 
interior a fost dezafectată. Ulterior  s-a trecut la 

amenajările interioare, pictură şi mobilier, aceasta fiind sfinţită în iulie 1994.  

 

Biserica de lemn "Sf. Gheorghe” - biserica a fost 
construită în anul 1752 de către monahul Gheladie, 
ieromonahul Ioil și alţi slujitori ai bisericii. Iniţial 
biserica a avut o formă dreptunghiulară, cu 
pronausul poligonal și absida altarului pentagonala. 
Abia în anul 1895 se zidesc cele doua abside 
laterale din cărămidă. În tindă  se află  piatra de 
mormânt a preotului Varnav Arghir, fost preot al 
acestei biserici. În cimitirul bisericii odihnesc: 
căpitanul Gheorghe Demetriad, căzut eroic în 
luptele de  pe Coșna; pictorul Ion Diaconescu(1915-
1945). 
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Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 
Precista este situată în centrul oraşului, 
având mai întâi rangul de biserică, mai apoi 
mânăstire, pentru ca în prezent să fie cea 
mai mare biserică de cult ortodox din oraş. 
Biserica a fost construită de marele vistier 
Gheorghe Ursache, pe la 1662, și a fost 
închinată Mănăstirii Ivir de la Muntele Athos 
în  anul 1683. A fost înzestrată cu peste 74 
de moșii în 9 ţinuturi ale Moldovei, cu mori, 
case și prăvălii de către unii domni și mari 
boieri. Cutremurul din anul 1800 a condus la 
distrugerea bisericii, pe locul acesteia fiind 
construită între 1859-1860 actuala biserică. 
Biserica a fost reabilitată în anii 1914,1934 și 
1968 iar accesul în turnul-clopotniţă se face 
prin pridvorul închis. Clopotniţa adăpostește 
4 clopote din care unul, cu inscripţie în 
limba greacă, a fost turnat în anul 1785. De 
la vechea biserică ns-au păstrat câteva 
obiecte de cult: 5 icoane mari (1810), 4 
candele de argint (1791), o icoană și un 

epitaf cusut cu fir de aur. Mănăstirea ”Precista” a avut un bogat fond de carte veche, în parte 
păstrat și astăzi la Biserica ”Sf. Nicolae”. 

Casa Borisof – imobilul a 
fost construit în anul 1890 
de către prosperul om de 
afaceri și primar al orașului 
Gheorghe Borisof. Casa 
concepută de un arhitect 
austriac pe două nivele cu 
27 camere și pivniţă 
reprezintă una dintre cele 
mai importante clădiri din 
secolul al XIX-lea, cu 
valoare istorica și 
arhitecturală. După 
moartea lui Gheorghe 
Borisof, casa considerata în 
acea vreme drept castel, a 
găzduit sediul Primăriei 
(1907-1912), Școala 
Profesională de Fete (1912-
1916), comandamentul unei 
divizii în timpul Primului Război Mondial, precum și Gimnaziul Oituz (1921-1929). Deși aflată 
într-o stare avansată de degradare, Casa Borisof încă mai prezintă elementele specifice 
curentelor neoclasic și baroc, respectiv coloane, frontoane, ancadramente, bosaje, elemente 
decorative la cornisa și de marcare a celor doua nivele. 
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Pe lângă monumentele cu valoare istorică și arhitecturală amintite anterior, orașul prezintă 
interes și prin prisma monumentelor comemorative precum: 

→ Monumentul Eroilor Independenţei (1877 - 1878) – a fost ridicat în anul 1910 și este 
format dintr-un obelisc, cu înălţime de 4 m, așezat pe un soclu și un postament în trei 
trepte, cu un vultur de bronz cu aripile deschise în partea superioară a monumentului;   

→  Monumentul Eroilor de pe dealul ”Măgura” - monumentul este unul dintre cele mai 
impresionante monumente ridicate în memoria ostaşilor căzuţi în primul război mondial. 
A fost ridicat între 1925 - 1928, în amintirea celor peste 14 mii de soldaţi români ce au 
luptat şi au căzut eroic pe frontul de la Oituz - Coşna – Cireşoaia. Monumentul Eroilor 
cuprinde un parter și două etaje, legate printr-o scară interioară circulară, are o 
înălţime de 22 m și este în întregime ridicat din piatră cioplită și are formă de obuz. 
Până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, era păzit zi și noapte de ostașii din 
garnizoana orașului. După război, Monumentul a fost lăsat în paragină, dar între anii 
1972-1974, el va fi renovat și deschis ca muzeu. În încăperile sale sunt expuse 
documente şi diverse obiecte prin care se evocă luptele purtate de români în primul 
război mondial; 

→ Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial – acesta se află în cimitirul eroilor din 
cartierul Poieni. 

→ Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial -  acesta se află în faţa Casei de 
Cultură, în anul 1992; 

→ Troiţa închinată deţinuţilor politici morţi în închisoarea de la Tîrgu Ocna în anii 
1950-1954 – aceasta a fost ridicată în anul 1991de către deţinuţii politici supravieţuitori 
ai Penitenciarului din Tg. Ocna. 

De asemenea, farmecul orașului este menţinut și de numeroasele clădiri cu valoare 
arhitecturală și istorică precum:  

→ Şcoala secundară de fete - "Principesa Elena"; 

→ Gimnaziu teoretic de băieţi (Birouri şi depozite ale Cooperaţiei de Consum); 

→ Administraţia Minei Salina (1911); 

→ Şcoala Nr.2 Tîrgu Ocna (1868, astăzi clădire anexă a Liceului Teoretic ”C. Negri”); 

→ Staţia C.F.R. Tîrgu Ocna (1884); 

→ Staţia C.F.R. Salina (1905); 

→ Palatul Primăriei (1908 – 1912); 

→ Castelul pentru arestaţii ocnelor (1856); 

→ Cazarma Punctului de Jandarmi – Şcoala penitenciară. 

Oraşul Tîrgu Ocna are, după cum s-a prezentat, un bogat patrimoniu istoric și cultural, 
expresie a unei îndelungate evoluţii istorice.  
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Harta orașului Tîrgu Ocna cu prezentarea principalele obiective de patrimoniu cu valoare arhitecturală și istorică 
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Pe lângă obiectivele turistice de importanţă istorică prezentate anterior, la nivelul orașului 
Tîrgu Ocna au loc anual o serie de evenimente culturale precum: 

→ Tîrguri cu produse artizanale și meșteșugărești; 

→ Lansări de cărţi și alte evenimente literare; 

→ Evenimente culturale cu ocazia Zilei Eroilor – 29 mai; 

→ Cupa staţiunii Tg Ocna la table/ backgammon; 

→ Concurs de mountain bike; 

→ Evenimente culturale/concerte/teatru/evenimente sportive desfășurate în Salină; 

→ Cupa Măgura la judo; 

→ Conferinţe de specialitate; 

→ Evenimente culturale în aproprierea sărbătorilor de iarnă/pascale; 

→ Manifestări culturale prilejuite de Ziua Naţională a României – 1 decembrie; 

→ Evenimente culturale/manifestări sportive cu ocazia Zilelor Orașului Tîrgu Ocna – 
desfășurate anual în luna august; 

→ Alte evenimente culturale derulate de instituţiile de învăţământ și Penitenciar.  

 

I.5.3. Resurse etno – culturale 

Zona Bacăului este una bogată în tradiţii şi obiceiuri populare. Se găsesc următoarele 
centre folclorice şi artizanale: 

→ Centrul etnografic Balcani (ceramică neagră nelustruită); 

→ Centrul etnografic Berzunţi (broderii pe cojoace, pieptare şi bundiţe, arhitectură 
tradiţională, porţi de lemn);  

→ Zona etnografică Brustureasa (ţesături, covoare, cergi cu motive geometrice, costum 
popular de obârşie dacică, broderii, arhitectură tradiţională); 

→ Zona etnografică Fundu - Răcăciuni (valoroase piese de artă populară); 

→ Centrul de artă populară Glăvăneşti (covoare cu ornamente zoomorfe şi florale 
stilizate); 

→ Centrul de ceramică Oituz;  

→ Centrul etnografic Prăjeşti (costum popular tradiţional purtat de femei, bundiţe şi 
pieptare brodate cu motive populare); 

→ Centrul Cucuieţi (datini locale de Anul Nou - urşii, capra, irozii, jienii, plugul cu boi 
etc.). 

Toate resursele cultural istorice şi de natură religioasă existente recomandă oraşul Tîrgu 
Ocna şi împrejurimile, ca destinaţie turistică atractivă.  

În prezent, oraşul Tîrgu Ocna dispune de: 

→ Muzeu de istorie, situat pe strada Trandafirilor nr. 2. Muzeul deţine colecţii de 
arheologie, artă, istorie locală, numismatică şi etnografie. Dintre exponate se pot 
aminti: colecţia cu piese arheologice (ceramică neolitică, ceramică de epoca 
bronzului, unelte din silex, os, piatră şi bronz); un fond de carte; fotografii ale unor 
instituţii şi monumente (fotografii cu promoţii de elevi ale celor patru şcoli 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

92 
 

secundare din perioada interbelică); colecţia de artă (lucrări de artă semnate de Ion 
Diaconescu, Vasile Melica, Karol Storck, familia Nicodim; sculptura din piatră Ceas 
solar - 1875); diplome şi ordine militare, documente originale (printre care cele 
despre Costache Negri - diplomat, unionist şi prieten apropiat a lui AL. I. Cuza); 
colecţia "Oameni de seamă"; colecţia numismatică (cu peste 400 de piese), piese de 
armament şi muniţie din primul război mondial (descoperite pe linia frontului Coşna - 
Măgura - Cireşoaia) şi colecţia de etnografie; 

→ Muzeul din cadrul Monumentului Eroilor, de pe dealul ”Măgura” - monumentul deţine 
o colecţie de fotografii originale din primul război mondial (printre care aflându-se şi 
cele cu general Al. Averescu - conducătorul Armatei a II-a, general C. Pezan, general 
E. Grigorescu), diferite tipuri de armament şi muniţie din primul război mondial 
(arme, obuze de tun folosite de vânătorii de munte, cartuşe de diferite calibre etc.), 
medalii onorifice acordate pentru fapte de vitejie, uniforme de soldat din 1917. 

→ Muzeul Sării – muzeul este situat în mina Trotuș la 240 m adâncime și prezintă 
procesul  de extragere a sării, obiecte  utilizate de mineri, precum și fotografii din 
procesul de creare a salinei; 

→ Casă de Cultură – clădirea situată pe strada Trandafirilor nr.1 este în renovare;  

→ 2 Cămine culturale în cartierele Vâlcele şi Păcuri; 

→ 1 bibliotecă orășenească – aceasta deţine un bogat şi valoros fond de carte, colecţii 
de ziare şi reviste etc. 

Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească nu asigură cele mai bune condiţii de desfăşurare 
a activităţilor, clădirile necesitând îmbunătăţiri, atât ale structurii de rezistenţă şi 
zidăriei, cât şi ale celorlalte utilităţi astfel încât să corespundă legislaţiei privind protecţia 
cetăţeanului şi să răspundă normelor în vigoare. 

 

I.5.4. Religie 

Distribuţia populaţiei stabile pe confesiuni religioase la nivelul orașului Tîrgu Ocna, 
conform datelor de la Recensământul din 2011, este prezentată în graficul următor: 
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Orașul Tîrgu Ocna este considerat orașul cu numărul cel mai mare de lăcașe de cult 
raportate la numărul de locuitori. Astfel, în oraşul Tîrgu Ocna funcţionează un număr de 25 
lăcaşe de cult, după cum urmează: 

→ 17 biserici și capele ortodoxe: 

o Biserica “Sfânta Treime” - cartier Gura Slănic (1809); 

o Biserica “Sfinţii Voievozi Mihail și Gavril” - str. Ştefan Constantinescu nr. 1 (mijlocul 
sec.18); 

o Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” - str. Gh. Doja nr. 1 (sec.17); 

o Biserica “Sfântul Nicolae” - str. Eremia Grigorescu nr. 2 (1580, transformată în 
1768, 1883); 

o Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” - str. C. Negri nr. 94 (1815); 

o Biserica ”Buna Vestire” (Răducanu) - str. T. Răducanu nr. 6 (sec. 17 - 18); 

o Biserica de lemn “Sfântul Gheorghe” - str. Tiseşti nr. 98 (1761, adăugiri 1895); 

o Biserica “Adormirea Maicii Domnului“ (Precista) - str. Victoriei nr.7 (1683, refăcută 
1860); 

o Biserica ”Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” – a fost construită din piatră și 
cărămidă în anul 1824 

o Biserica ”Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” – în localitatea Vâlcele, zidită între anii 
1935-1938; 

o Biserica ”Schimbarea la faţă” – în localitatea Poieni;  

o Biserica ”Sfinţii Împăraţi” – în localitatea Poieni; 

o Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” – construcţia bisericii a fost începută în anul 
1934 și a fost finalizată în anul 1962; 

o Capela „Sfântul Ierarh Spiridon” – construită în cadrul Centrului de Plasament, 
devenit ulterior Școala de Arte și Meserii; 

o Biserica ”Sfânta Varvara” – în mina Trotuș la 240 m adâncime; 

o Biserica ”Înălţarea Domnului” a Mănăstirii Măgura Ocnei; 

o Biserica de lemn ”Sfântul Iftimie cel Mare” a Mănăstirii Cireșoaia; 

→ 3 biserici catolice: 

o Biserica ”Sfântul Francisc de Assisi”; 

o Biserica ”Sfântul Gheorghe”; 

o Biserica ”Schimbarea la faţă”. 

→ 1 biserică armenească ”Sfânta Născătoare” – datează din 1808 și este refăcută în 
anul 1825; 

→ 2 case de adunare a cultului Adventist; 

→ 2 case de adunare a cultului Baptist. 
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I.5.5. Societatea civilă 

La nivelul comunităţii locale societatea civilă este reprezentată de structurile asociative 
de tip organizaţii non - guvernamentale (ONG-uri). Rolul societăţii civile (la fiecare nivel – 
ONG-uri, sindicate, patronate) este important prin prisma promovării valorilor democratice 
şi ca factori ce dinamizează şi îmbunătăţesc viaţa social-culturală a oraşului, contribuind 
ca factori suport în procesul de dezvoltare regională. 

În oraşul Tîrgu Ocna există următoarele forme asociative:  

→ asociaţii de proprietari – 7 asociaţii de proprietari, din care: 2 asociaţii de proprietari 
administrează mai multe blocuri, iar 5 sunt asociaţii de proprietari de bloc; 

→ organizaţii sindicale: 

o Sindicatul SNPAP (Școala Naţională de Pregătire a Agenţilor din Penitenciare) - 
filială a Sindicatului Naţional a Lucrătorilor din Penitenciare, reunește 104 
membrii; 

o Sindicatul ”ECO” Tg. Ocna – reunești salariași ai Centrului de Reeducare din Tîrgu 
Ocna și este filială locală a FSANP (Federaţia Sindicală a Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor); 

o Sindicatul ”SAN JUST” – reunește salariaţi din Penitenciar Spital Tg. Ocna și este 
filială locală a FSANP; 

o Sindicatul SIP – reunește salariaţi din învăţământ și este filială a Sindicatului 
Învăţământ Preuniversitar Bacău; 

o Sindicatul Salina Tg. Ocna – reunește peste 150 de membrii, salariaţi din domeniul 
extragerii și prelucrării sării;  

o Sindicatul FOSERCO – reunește 106 membrii, salariaţi din domeniul foraj petrolier și 
construcţii în domeniul petrolier;  

o Sindicatul Salina Tg. Ocna – reunește 150 de membrii și este afiliată la Uniunea 
Sindicatelor Lucrătorilor din Sare și Nemetalifere 

o Sindicatul SED LEX, filiala Tg. Ocna – reunește 72 de membrii, salariaţi din sistem 
public. 

→ organizaţii neguvernamentale: 

o Asociaţia ”Maica Anna Maria Adorni” – activează în domeniul social, respectiv 
găzduire pe perioadă determinată a copiilor săraci, consiliere psihologică, servicii 
de îngrijire socială și medicală, servicii de asigurare a hranei. 

o Asociaţia ”Familia”- activează în domeniul social, respectiv integrarea socială a 
tinerilor proveniţi de la casa de copii Tg. Ocna; 

o Costache Negri – domeniu de activitate culturală, mediatizarea culturii locale; 

o Sfântul Nicolae – domeniul de activitate patrimoniu cultelor, mediatizarea culturii 
locale; 

o Asociaţia Română de Backgammon – asociaţia promovează jocul de table 
(backgammon) prin organizarea de turnee locale, naţionale și internaţionale. 

În relaţia cu administraţia publică şi cu reprezentanţii mediului de afaceri din zonă, aceste 
organizaţii reprezintă parteneri viabili care desfăşoară acţiuni şi programe în sprijinul 
comunităţii locale. 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza diagnostic a Orașului Tîrgu Ocna 

 

95 
 

 

Probleme relevante: 

→ Multe din monumentele istorice de marcă ale zonei se află în stare avansată de 
degradare; 

→ Lipsa unei ghid care să prezinte obiectivele cu valoare istorică și locaţia acestora; 

→ Deși există numeroase evenimente culturale și artistice ce se desfășoară de-a lungul 
anului în oraș și în zonele periurbane, acestea nu sunt vizibile publicului larg 
neexistând un calendar anual de evenimente și nefiind promovate corespunzător. 

Necesităţi identificate: 

→ Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului istoric; 

→ Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului ecumenic; 

→ Modernizarea și punerea în valoare a centrului vechi; 

→ Crearea unui ghid/catalog de prezentare a monumentelor istorice și a evenimentelor 
realizate în zonă.  
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I.6.  Dinamica investiţiilor în zonă 
Descriere:  proiecte de investiţii implementare sau în desfășurare 

Participarea orașului Tîrgu Ocna în diverse proiecte de dezvoltare creează premisele 
promovării orașului în plan naţional şi a dezvoltării sale în direcţia devenirii unei staţiuni 
balneoclimatice de interes naţional. 

I. Proiecte finalizate: 

Până în prezent au fost depuse și finalizate o serie de proiecte ce au contribuit la 
îmbunătăţirea patrimoniului tehnico-edilitar al orașului, precum: 

→ Colectare selectivă şi transport deşeuri în zona turistică Tîrgu Ocna - proiectul a 
fost finalizat în luna august 2009. Acesta a fost realizat în parteneriat cu localităţile 
Tîrgu Trotuș și Pârgărești. Scopul proiectului a constat în implementarea un sistem 
de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reducerii cantităţii de deșeuri 
municipale depozitate necontrolat în zona turistică Tîrgu Ocna și îmbunătăţirea 
capacităţii autorităţii publice locale de a contribui la protecţia mediului. Prin proiect 
au fost construite 142 platforme betonate și s-au achiziţionat: o autogunoieră, 400 
pubele din tablă și 268 europubele. De asemenea, prin proiect s-a construit un punct 
de valorificare a deșeurilor complet inclusiv și utilităţile aferente, drum de acces 
etc. Proiectul a fost finanţat prin Programul Phare 2004, CES – Schema de investiţii 
pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor (faza extinsă); 

→ Reabilitare reţea alimentare cu apă potabilă în staţiunea turistică Tîrgu Ocna  - 
proiectul a fost finalizat în luna noiembrie 2010. Obiectivul specific al proiectului a 
constat în îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă destinată consumului public 
în zona centrală a staţiunii turistice Tîrgu Ocna, în vederea creşterii posibilităţilor de 
investiţie şi valorificării potenţialului turistic existent. Prin proiect s-a fost realizat 
reţeaua de alimentare cu apă potabilă în lungime de 8.657 ml, 42 cămine de vane, 26 
hidranţi etc. Proiectul a fost finanţat prin Programul Phare 2005, CES – Schema de 
investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de 
mediu; 

→ Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în staţiunea turistică Tîrgu Ocna - 
proiectul a fost finalizat în luna noiembrie 2010. Prin proiect a fost realizata o reţea 
de canalizare în lungime totală de 3.674 ml din care 575 extindere, s-a edificat o 
staţie de pompe, 89 cămine de vizitare, 2 subtraversări de cate 20 ml etc. Proiectul 
a fost finanţat prin Programul Phare 2005, CES – Schema de investiţii pentru 
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu;  

→ Construire pod peste râul Trotuş, cartier Păcuri, oraş Tîrgu Ocna - proiectul a 
vizat construcţia unui pod de 72 metri peste râul Trotuş. Proiectul a fost finanţat de 
la nivel central în acord cu Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea  
Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive în spaţiul rural; 

→ Construire pod pietonal peste râul Trotuș în zona Parcului Măgura - în urma 
inundaţiilor din anul 2005, a fost distrus podul din aceasta zonă. În acest context, 
proiectul a vizat construirea unui pod ce asigură legătura pietonală a cartierului Gura 
Slănic, în zona Parc Măgura, cu reţeaua stradală a orașului Tîrgu Ocna. Proiectului a 
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fost finanţat din buget local și fonduri de la Guvernul României și a fost finalizat în 
anul 2008. 

→ Dezvoltarea și modernizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă - 
proiectul a fost finalizat în luna ianuarie 2009.  Prin proiect a fost achiziţionată o 
autospecială pentru stins incendii. Proiectul a fost finanţat prin Programul Phare 
2004; 

→ Construirea de Locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – în perioada 2002 
– 2012 au fost construite 6 blocuri ANL însumând 163 de locuinţe, astfel: 

o Bloc de locuinţe F14 Str. Victoriei nr. 44-48, cu 20 de locuinţe; 

o Bloc de locuinţe F17 Str. Cpt Buşila nr. 2, cu 25 de locuinţe; 

o Bloc de locuinţe A12 Str. 9 Mai nr. 2, cu 25 de locuinţe; 

o Bloc de locuinţe F15 Str. Eremia Grigorescu nr. 8, cu 23 de locuinţe; 

o Bloc de locuinţe F16 Str. Eremia Grigorescu nr. 10, cu 34 de locuinţe; 

o Bloc de locuinţe F13 str. Victoriei, nr 38-42, cu 36 de locuinţe. 

Orașul a fost implicat și într-un amplu proiect ce a contribuit la dezvoltarea infrastructurii 
pentru valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al staţiunii de interes naţional 
Tîrgu Ocna, respectiv: 

→ Dezvoltarea şi modernizarea zonei de agrement Parc Măgura – proiectul a fost 
finalizat în anul 2008. Acesta a vizat reabilitarea Parcului Măgura unde s-au construit 
un Centru balnear cu baza de tratament, două piscine, un Centru de informare 
turistică, precum și reţelele de apă, canalizare, staţie de epurare, instalaţii electrice 
și de gaze aferente acestor construcţii. De asemenea, proiectul a vizat reabilitarea 
izvoarelor de apă minerală, amenajarea de alei pietonale, pista pentru role, gazon. 
Proiectul a fost finanţat prin  Programul Phare 2004 –2006, CES – Proiecte de 
Infrastructura Regională. 

 

II. Proiecte în curs de implementare: 

În prezent, orașul Tîrgu Ocna este implicat în următoarele proiecte aflate în faza de 
implementare: 

→ Reabilitarea parcurilor din orașul Tîrgu Ocna – proiectul va fi finalizat în luna 
decembrie 2014 și vizează reabilitarea a trei parcuri din oraș, respectiv: Parcul Casa 
de Cultură, Parcul blocuri C și Parcul Trandafirilor, în suprafaţă totală de 10.203 mp. 
Proiectul constă în elaborarea unui traseu compus din alei pietonale, defrișarea 
vegetaţiei existentă deteriorată și înlocuirea acesteia cu material dendrologic nou, 
realizarea unor elemente funcţionale amplasate într-o relaţie logică și coerentă și o 
plantare în plus de material dendrologic, cu specii autohtone astfel încât să rezulte 
un spaţiu funcţional, cu suprafeţe verzi cât mai ample. De asemenea, proiectul 
vizează dotarea cu bănci a parcurilor, montarea de stâlpi de iluminat public, 
realizarea unor sisteme de irigat și montarea de toalete ecologice . Proiectul este 
finanţat cu fonduri de la Administraţia Fondului pentru mediu, respectiv prin 
Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi 
în localităţi; 

→ Reabilitare şi modernizarea drumuri locale în oraşul Tîrgu Ocna – proiectul vizează 
reabilitarea și modernizarea următoarele străzi: Salinei (868 ml), Pârâul Vâlcica (201 
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ml), Poet Ion Grămadă (209 ml), Ștefan Constantinescu (357 ml), Avram Iancu (447 
ml), Gura Slănic (520 ml), Coasta Măgurii (240 ml), Vasile Alecsandri (208 ml). 
Proiectul este finanţat în acord cu  OUG nr.28/2013 privind instituirea Programului 
naţional de dezvoltare locală, în care sunt prevăzute o serie de obiective de investiţii 
ce vor fi finanţate din fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice; 

→ Reabilitare și modernizare DJ 116(str. Gălean) KM 10+850-13+550 – proiectul este 
derulat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bacău și vizează realizarea de lucrări 
pentru reabilitarea sistemului rutier, lucrări de colectare și scurgere a apelor 
pluviale, podeţe, amenajare drumuri laterale, siguranţa circulaţiei, semnalizare și 
marcaje rutiere. 

Proiectelor prezentate anterior, proiecte ce au avut și au ca beneficiar Orașul Tîrgu Ocna 
prin Consiliul Local, li se alătura o serie de alte proiecte de dezvoltare realizate de 
companiile și ONG-urile din zonă, toate conducând la dezvoltarea durabilă și echilibrată a 
orașului Tîrgu Ocna. 
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II. PROFIL ENERGETIC  AL ORAȘULUI TÎRGU OCNA 

 

II.1.  Cadrul energetic naţional și internaţional privind politica în 
domeniul energiei 
Energia este un element esenţial pentru dezvoltarea civilizaţiei umane fapt pentru care 
energia a devenit un factor strategic în politica globală, o componentă vitală şi un factor de 
cost pentru dezvoltarea economică si progresul societăţii în ansamblu, generând o serie de 
preocupări majore la nivel mondial55. 

În situaţia în care resursele primare de energie se diminuează, pentru a se atinge 
durabilitatea în acest domeniu este nevoie ca energia să se producă, să se furnizeze şi să se 
consume într-un mod mai eficient decât până acum. 

Un element important în dezvoltarea şi progresul societăţii umane care este strâns legat de 
producerea şi consumul energiei îl constituie provocarea schimbărilor climatice, una din cele 
mai grave ameninţări cu care planeta noastră se confruntă şi care poate pune în pericol 
viitorul omenirii. Cea mai recentă evaluare IPCC (Comitetul Interguvernamental pentru 
Schimbări Climatice), arată că procesul de încălzire globală este univoc şi în continuă 
dezvoltare. Dovezi în acest sens sunt creșterile temperaturilor medii globale ale aerului şi ale 
apelor oceanelor, topirea extinsă a zăpezii şi gheţii şi creșterea nivelului mediu al apei 
marilor. Potrivit celui de-al Patrulea Raport Global de Evaluare al Grupului 
Interguvernamental privind Schimbările Climatice – IPCC ( http://www.ipcc.ch/ ) elaborat în 
anul 2007, activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei 
terenurilor, etc.) contribuie semnificativ la creșterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu 
efect de seră în atmosferă (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, 
perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi 
încălzirea climei. 

Schimbarea climei afectează întreaga omenire şi implicit România. Valurile de inundaţii 
catastrofale care au afectat ţara noastră în ultimii ani, seceta şi furtunile locale au 
demonstrat că şi România cunoaște, din ce în ce mai acut, manifestări ale fenomenului global 
al schimbărilor climatice. 

Locuitorii Regiunii de Nord-Est au avut de suferit de pe urma acestor fenomene meteorologice 
generate de schimbările climatice, consecinţele fiind dintre cele mai grave: pierderi de vieţi 
omenești, distrugerea locuinţelor şi a recoltelor, distrugerea infrastructurii. 

Regiunea Nord-Est este atipică climatului României: este afectată de temperaturi extreme 
atât vara, cât şi iarna, ceea ce determină ca fenomenele extreme să aibă o anvergura mai 
mare. 

Schimbările climaterice sunt provocate de creșterile continue ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră, care sunt cauzate de activităţi umane (arderea combustibililor fosili pentru 
producerea de energie, distrugerea pădurilor în scopul transformării acestora în terenuri 
arabile). Combustibilii fosili – petrol, gaz şi cărbune pentru electricitate, încălzire şi transport 
– sunt sursele majore de energie care stau în spatele emisiilor gazelor cu efect de seră. 

                                            
55 Elemente de strategie energetică pentru perioada 2011 - 2035 
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Conform IPPC, soluţia constă în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (în special CO₂) 

la nivel global. 

În 1992 România a semnat Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice 
(UNFCCC), ratificata prin Legea nr. 24/1994 , angajându-se să acţioneze pentru stabilizarea 
concentraţiilor gazelor cu efect de sera în atmosferă la un nivel care să împiedice 
perturbarea antropică a sistemului climatic. De asemenea, România a semnat Protocolul de la 
Kyoto în 1999 fiind prima Parte aflată pe Anexa I a UNFCCC care l-a ratificat prin Legea nr. 
3/2001. Valoarea angajamentului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asumat de 
România pentru perioada 2008 - 2012 este de 8%, considerând nivelul emisiilor din anul 1989 
drept nivel de referinţă56. 
 

II.1.1  Politica europeană în domeniul energiei 

Construcţia pieţei interne a energiei şi integrarea ei într-o politică comună de energie a Uniunii 
Europene este un proces care îşi are originea în Tratatele fondatoare ale primelor comunităţi 
europene şi se află încă în proces de completare: 

→ Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO); 
→ Tratatul de constituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom); 
→ Protocolul de Înţelegere între S/M pe probleme de energie (1964) – document ce atrăgea 

atenţia asupra caracterului global al problemelor de energie şi asupra faptului că 
Tratatele Comunităţilor Europene acopereau acest sector într-o manieră ne-coordonată; 

→ Actul Unic European (1987) a marcat un punct de turnură pentru piaţa unică, dar 
energia nu s-a bucurat de un interes special, pentru că, la acea vreme, guvernele nu erau 
dispuse să cedeze o parte din controlul lor asupra monopolurilor naţionale de energie în 
favoarea deschiderii către piaţă; 

→ Tratatul de la Maastricht încheiat în 1992 şi cunoscut sub numele de Tratatul UE, a adus 
unele completări la definirea conceptului de piaţă internă a energiei (PIE), fără să includă 
un Capitol de Energie. Tratatul UE a adus totuşi ceva nou pentru sectorul energie, lărgind 
aria de acţiune a principiului subsidiarităţii, valabil până la acea dată numai pentru 
chestiunile de mediu. 

→ Tratatul de la Amsterdam (1995) a consfinţit pentru prima dată o iniţiativă comunitară 
din domeniul energiei, anume Reţelele de Energie Trans-Europene (TENs), proiect care 
urmăreşte extinderea reţelelor de transport, telecomunicaţii şi infrastructuri energetice 
pan-europene, dincolo de cadrul strict al Uniunii. 

→ Carta Europeană a Energiei – document semnat la Haga de către 51 de state, în 
decembrie 1991. Cadrul legal de cooperare pentru a pune în practică principiile Cartei a 
fost realizat prin Tratatul Cartei Energiei. Acesta este un document multilateral semnat 
în decembrie 1994 la Lisabona, având drept obiectiv „stabilirea unui cadru de promovare 
pe termen lung a colaborării în domeniul energiei” pe axa Est-Vest, pornind de la 
principiile Cartei Europene a Energiei. Tratatul a intrat în vigoare în anul 1998. 

→ Cartea Verde a Energiei - Prima comunicare a Comisiei Europene care abordează 
chestiunea unei politici energetice comune datează din 1995 şi s-a numit Cartea Verde 
„For a European Union Energy Policy”. I-au urmat, în acelaşi an, Cartea Albă „An Energy 
Policy for the European Union”, apoi o nouă secvenţă de comunicări în 1996 şi 1997, 

                                            
56 Protocolul de la Kyoto la convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
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numite „Green Paper for a Community Strategy – Energy for the Future: Renewable 
Sources of Energy”, respectiv „White Paper: Energy for the Future – Renewable sources of 
Energy”. Aflată şi sub presiunea angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto, 
Comisia Europeană a lansat în anul 2000 cea de-a treia Carte Verde „Spre o strategie 
europeană a siguranţei în alimentarea cu energie”. 

Una din provocările majore pentru Uniunea Europeană se referă la modul în care se poate 
asigura securitatea energetică cu energie competitivă şi „curată”, ţinând cont de limitarea 
schimbărilor climatice, escaladarea cererii globale de energie şi de viitorul nesigur al accesului 
la resursele energetice. 

Viziunea politicii energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare durabilă 
şi se referă la următoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de energie la 
preţuri accesibile şi stabile, dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi consumului de 
energie, siguranţa în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

UE elaborează o politică energetică ambiţioasă, care acoperă toate sursele de energie, de la 
combustibili fosili (ţiţei, gaz şi cărbune) până la energia nucleară şi cea regenerabilă (solară, 
eoliană, geotermală, hidroelectrică etc.), în încercarea de a declanşa o nouă revoluţie 
industrială, care să ducă la o economie cu consum redus de energie şi limitarea schimbărilor 
climatice asigurând că energia pe care o consumăm va fi mai curată, mai sigură, mai 
competitivă şi durabilă. 

Politica Uniunii Europene în domeniul energiei pentru perioada până în 2020 se bazează pe 
trei obiective fundamentale, pentru care UE a propus pachete separate de reformă legislativă şi 
de reglementare: 

→ Durabilitate – subliniază preocuparea UE pentru schimbările climatice prin reducerea 
emisiilor sale de gaze cu efect de seră (GES) la un nivel care să limiteze efectul de 
încălzire globală la doar 2°C în plus faţă de temperaturile din era pre-industrială. În acest 
sens, în decembrie 2008, a fost aprobat Pachetul „Energie – Schimbări Climatice”; 
UE este tot mai conştientă de vulnerabilitatea sa prin dependenţa de importurile de 
energie primară şi de şocurile pe care aceasta le poate produce asupra securităţii. În 
consecinţă face paşi concreţi în adoptarea unei noi politici energetice comune; 

→ Competitivitate – vizează asigurarea implementării efective a pieţei interne de energie; 
în acest sens, în septembrie 2008 Parlamentul European şi Consiliul au adoptat cel de-al 
treilea pachet legislativ pentru piaţa internă de energie; 

→ Siguranţa în alimentarea cu energie – vizează reducerea vulnerabilităţii UE în privinţa 
importurilor de energie, a întreruperilor în alimentare, a posibilelor crize energetice şi a 
nesiguranţei privind alimentarea cu energie în viitor. 

Pachetul de reglementări privind politica viitoare a UE în domeniul energie - schimbări 
climatice a fost aprobat în cadrul Consiliului European şi adoptat de Parlamentul European în 
decembrie 2008 (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în iunie 2009). 

În contextul instituirii şi al funcţionării pieţei interne şi din perspectiva necesităţii de protecţie 
şi conservare a mediului înconjurător, politica energetică a UE urmăreşte: 

→ asigurarea funcţionării pieţelor de energie în condiţii de competitivitate; 
→ asigurarea siguranţei aprovizionării cu energie în Uniune; 
→ promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie; 
→ dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 
→ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
→ promovarea interconectării reţelelor energetice. 
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Pachetul „Energie – Schimbări Climatice”, stabileşte pentru UE o serie de obiective pentru 
anul 2020, cunoscute sub denumirea de „obiectivele 20-20-20”, şi anume: 

→ reducere a emisiilor de GES la nivelul UE cu cel puţin 20% faţă de nivelul anului 1990; 
→ creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul consumului 

energetic al UE, precum şi o ţintă de 10% biocarburanţi în consumul de energie pentru 
transporturi; 

→ o reducere cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin 
îmbunătăţirea eficienţei energetice, faţă de nivelul la care ar fi ajuns consumul în lipsa 
acestor măsuri. 

Acest pachet legislativ conţine patru acte normative complementare: 

→ Directiva 2009/29/CE - pentru îmbunătăţirea şi extinderea schemei europene de 
tranzacţionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU – ETS); 

→ Decizia 2009/406/CE - Decizia non-ETS; 
→ Directiva 2009/28/CE - Directiva privind energiile regenerabile (RES); 

→ Directiva 2009/31/CE - Directiva privind stocarea geologică a CO₂ (CSC). 

Prin aceste directive se stabilesc următoarele obiective, ţinte şi mecanisme: 

→ Un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile (SRE), astfel încât UE 
să ajungă la o pondere a energiei din SRE în consumul final brut de energie de 20% în anul 
2020. 
Pentru a atinge această ţintă, se stabilesc obiective naţionale obligatorii pentru fiecare 
stat membru, precum şi mecanismele de cooperare în domeniu. Pentru România ţinta 
naţională este de 24%. 

→ Un obiectiv minim de 10% pentru utilizarea de biocarburanţi în transportul din interiorul 
UE, care să fie atins până în 2020. Acest procent este acelaşi pentru toate statele 
membre. 

→ Se instituie un cadru juridic pentru captarea şi stocarea geologică, în condiţii de siguranţă 
din punct de vedere al mediului. UE intenţionează construirea şi punerea în funcţiune 
până în 2015 a unui număr de până la 12 instalaţii demonstrative de CSC. Orientările 
comunitare, revizuite, privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului, emise în 
acelaşi perioadă în care a fost aprobat pachetul legislativ, permit guvernelor să asigure 
sprijin financiar pentru instalaţiile-pilot de CSC. 

Implementarea prevederilor pachetului legislativ Energie - Schimbări Climatice va avea 
implicaţii majore în special asupra instalaţiilor din sectorul energetic care intră şi sub incidenţa 
Directivei 2001/81/CE privind controlul integrat al poluării. Aceste instalaţii vor trebui să 
respecte concomitent şi obligaţiile privind calitatea aerului, care conduc la reducerea emisiilor 
de substanţe poluante generate (SO2, NOx, particule). 

Măsurile privind eficienţa energetică au un rol critic în garantarea realizării la cele mai mici 
costuri a obiectivelor stabilite prin pachetul energie-schimbări climatice. Este evident că 
obiectivul de 20% referitor la eficienţa energetică va contribui în mare măsură la obiectivele 
privind durabilitatea şi competitivitatea în UE. În plus, diminuarea consumului prin eficienţa 
energetică este cel mai eficient mod de a reduce dependenţa de combustibilii fosili şi de 
importuri. 
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Recunoscând importanţa tehnologiei în domeniul energiei pentru reducerea emisiilor de CO₂, a 

garantării securităţii în alimentarea cu energie şi a competitivităţii companiilor europene, UE a 
propus o strategie comună pentru promovarea tehnologiilor energetice. În octombrie 2009 se 
adoptă „Planul strategic european pentru tehnologiile energetice – Către un viitor cu emisii 
reduse de carbon”. 

În acest document Comisia Europeană propune o strategie coordonată între UE, companiile 
industriale europene şi statele membre, precum şi o prioritizare a tehnologiilor energetice cu 
accent pe tehnologiile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, utilizare a surselor de energie 

regenerabilă şi de reducere a emisiilor de CO₂ (centrale cu ardere pe combustibil solid cărora să 

li se aplice tehnologia de captare şi stocare a CO₂ şi a patra generaţie de centrale nucleare). 

Securitatea aprovizionării cu energie, o utilizare eficientă a resurselor, preţuri accesibile şi 
soluţii inovatoare sunt cruciale pentru creşterea noastră durabilă pe termen lung, pentru 
crearea de locuri de muncă şi calitatea vieţii în Uniunea Europeană. 

CARTEA ALBĂ - Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un 
sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor, care stabileşte ca 
până în 2050 în oraşele europene vor trebui să circule doar maşinile curate, nepoluante. 
Această Carte Albă a fost adoptată prin Hotărârea 38/2011 şi astfel România s-a aliniat la 
cadrul general al politicii europene în domeniul transporturilor. Aprobarea acestui document 
strategic angajează ţara noastră şi mobilizează Municipiul Suceava către adoptarea unor 
acţiuni în sensul obiectivului de “Dezvoltare și implementare a combustibililor și a sistemelor 
de propulsie sustenabile” prin introducerea până în 2020 a unui cadru informaţional pentru 
implementarea unui sistem de transport multimodal, prin trecerea definitivă la automobile şi 
combustibili mai puţin poluanţi, prin reducerea la 50% a numărului de automobile cu 
combustibil convenţional până în anul 2030 şi eliminarea lor treptată în oraşe până în 2050. 
 

II.1.2  Politica energetică a României 

Într-un context din ce în ce mai globalizat, politica energetică a României se realizează în 
cadrul schimbărilor şi evoluţiilor ce au loc pe plan european. În acest context politica 
energetică a României trebuie să fie corelată cu documentele similare existente la nivel 
european pentru a asigura convergenţa politicii ţării noastre cu politica Uniunii Europene în 
domeniu. 

Comisia Europeană a lansat în luna martie 2010, Strategia Europa 2020 pentru ieşirea din criză 
şi pregătirea economiei UE pentru deceniul următor. În practică, Uniunea a stabilit cinci 
obiective majore – privind ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea socială şi 
mediul/energia - care urmează să fie îndeplinite până în 2020. 

România a adoptat propriile obiective naţionale în aceste domenii, obiectivele de 
mediu/energie fiind: 
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OBIECTIVE ROMÂNIA 2020 OBIECTIVE UE 27 
Valoare preliminară Valoare finală 

Energie şi schimbări climatice (20/20/20) 

Reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră - 20 % 

20% 20% 

Ponderea energiei din surse 
regenerabile în consumul 
final - 20% 

24% 24% 

Creşterea eficienţei 
energetice - 20% 

10 - 12% dacă se limitează la definiţia folosită 
de Directiva 2006/32; 

20% în caz Contrar 
19% 

Strategia energetică a României pentru perioada 2011–2020 urmărește îndeplinirea 
principalelor obiective ale noii politici energie – mediu ale Uniunii Europene, obiective asumate 
şi de România. 

Direcţiile principale de acţiune ale strategiei energetice a României, convergente cu cele ale 
politicii energetice a Uniunii Europene, sunt: 

→ alegerea unui mix de energie echilibrat, care să confere sectorului energetic 
competitivitate şi securitate în aprovizionare cu accent pe utilizarea resurselor interne, 
respectiv a cărbunelui, a potenţialului hidroenergetic economic amenajabil, a energiei 
nucleare şi a surselor energetice regenerabile; 

→ gestionarea eficientă şi exploatarea raţională în condiţii de securitate a surselor 
energetice primare epuizabile din România şi menţinerea la un nivel acceptabil (din 
punct de vedere economic şi al securităţii), a importului de surse energetice primare 
(dependenţa limitată/controlată); 

→ creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul: extracţie – producere – transport - 
distribuţie - consum; România nu îşi mai poate permite să irosească energia în situaţia 
reducerii disponibilităţii şi a creşterii costului surselor energetice; eficienţa energetică 
este cea mai rentabilă metodă de reducere a emisiilor, de îmbunătăţire a securităţii şi 
competitivităţii şi de scădere a facturii serviciului energetic; 

→ promovarea utilizării surselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile din 
Uniunea Europeană, conform Planului Naţional de Alocare al Energiilor Regenerabile 
elaborat în anul 2010; 

→ crearea de condiţii de piaţă care să stimuleze economii mai mari de energie şi creşterea 
investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon; 

→ facilitarea investiţiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor 
stabilite pentru anul 2020 conform politicii UE; 

→ realizarea obiectivelor de protecţie a mediului şi reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

Legislaţia naţională se regăseşte pe două nivele: 

→ legislaţia primară: Legi adoptate de Parlament, Ordonanţe şi Hotărâri de Guvern. 
→ legislaţia secundară (la nivel instituţional): ordine şi reglementări ale autorităţilor de 

reglementare competente. 

La aceste două nivele se adaugă legislaţia Uniunii Europene direct aplicabilă. 

Cadrul legislativ aferent sectorului energiei şi mediului a fost dezvoltat şi adaptat legislaţiei 
comunitare în domeniu, în perspectiva aderării României la UE şi apoi ca stat membru, dar şi în 
procesul trecerii la o economie de piaţă funcţională. 
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Sunt în vigoare legi ale energiei electrice, gazelor naturale, minelor, petrolului, activităţilor 
nucleare, serviciilor publice de gospodărire comunală şi utilizării eficiente a energiei pentru 
stabilirea sistemului de promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie, pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, toate armonizate cu legislaţia UE în 
domeniu. 

Pentru sectorul de producere energie, legislaţia comunitară în domeniul protecţiei mediului a 
fost transpusă în totalitate, fiind în curs de implementare prevederile Directivei 2001/80/CE 
privind instalaţiile mari de ardere şi ale Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. 

Dezvoltarea sectorului de producere a energiei electrice trebuie corelată cu cerinţele 
legislative în domeniul mediului, ceea ce impune adoptarea unor măsuri specifice care 
constau în principal în: 

→ realizarea investiţiilor de mediu necesare pentru respectarea prevederilor Directivei 
2001/80/CE cu privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOX şi 
pulberi) proveniţi din instalaţiile mari de ardere şi ale Directivei 1999/31/CE privind 
depozitarea deşeurilor; 

→ respectarea prevederilor Directivei 96/61/CE pentru prevenirea şi controlul integrat al 
poluării; 

→ reducerea emisiilor de GES (CO₂) pentru perioada 2008-2012, pentru încadrarea în cotele 

de certificate de emisii de GES alocate prin Planul Naţional de Alocare. 

Pentru atingerea obiectivelor naţionale în domeniul schimbărilor climatice, orizont de timp 
2020, măsurile necesare care trebuiesc adoptate corespund Memorandum-ului “Aprobarea 
valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020”, semnat de către 
Guvernul României în data de 8 iunie 2010. 

Principalele măsuri vizează următoarele: 

→ dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul energiei şi schimbărilor climatice; 
→ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) prin promovarea tehnologiei de 

captare şi stocare a carbonului (CCS); 
→ creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie; 
→ creşterea eficienţei energetice. 

Strategia energetică a României pentru perioada 2011 – 2020 prevede o serie de măsuri 
specifice care vor fi adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare:  

a) Protecţia mediului: 

→ Realizarea investiţiilor din domeniul protecţiei mediului; 
→ Continuarea internalizării costurilor de mediu în preţul energiei; 
→ Încadrarea centralelor termoenergetice în condiţiile impuse de Directiva 2001/80/EC cu 

privire la limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi (SO2, NOX şi pulberi) proveniţi 
din instalaţiile mari de ardere, de Directiva 96/61/EC pentru prevenirea şi controlul 
integrat al poluării; 

→ Încadrarea centralelor termoelectrice în ceea ce privește emisia gazelor cu efect de seră, 
în cotele prevăzute în Planul Naţional de Alocare (PNA) a certificatelor de emisii a gazelor 
cu efect de seră pentru perioada 2008 – 2012, depăşirea cotelor putând fi realizată doar 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Profil energetic al orașului Tîrgu Ocna  

 

106 
 

cu achiziţie de certificate şi creşterea corespunzătoare a preţului energiei electrice 
livrate; 

→ Pregătirea centralelor termoelectrice pentru perioada de achiziţionare a 100% din 
necesarul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, indiferent de aplicarea sa nu 
a derogărilor prevăzute de art.10c din Directiva 2009/29/EC; 

→ Intensificarea utilizării mecanismelor flexibile prevăzute în Protocolul de la Kyoto; 

→ Promovarea tehnologiilor curate, a tehnologiilor de captare şi depozitare a CO₂ (CSC) din 

gazele de ardere a cărbunelui, pilele de combustie şi utilizarea hidrogenului ca vector 
energetic; 

→ Promovarea utilizării deşeurilor menajere şi industriale la producerea de energie electrică 
şi termică; 

b) Eficienţă energetică: 

→ Creşterea eficientei în utilizarea energiei electrice şi a gazelor naturale în industrie, 
realizarea unor proiecte demonstrative pentru atragerea de investiţii destinate 
modernizării echipamentelor şi utilajelor tehnologice; 

→ Continuarea investiţiilor pentru reabilitarea sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică din oraşe şi reducerea pierderilor de energie; 

→ Reabilitarea termică a clădirilor de locuit existente; 
→ Realizarea de proiecte şi zone demonstrative de eficienţă energetică; 
→ Acordarea de stimulente fiscale şi financiare pentru realizarea proiectelor de creştere a 

eficientei energetice, cu respectarea condiţiilor legale privind ajutorul de stat. 

Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă o prioritate esenţială a politicii energetice 
naţionale datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării, 
dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Politica naţională de eficienţă energetică are la bază măsurile de eficienţă energetică 
propuse la nivel european prin Directiva nr. 2012/27/UE, directivă de modificare a 
Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE. Obiective vizate de Directiva nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică se 
îndreaptă către trei domenii majore: 
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II.1.3  Politica energetică la nivelul Acordului de Parteneriat pentru România și a 
Programelor Operaţionale 

Măsurile prezentate anterior propuse în Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice  
își găsesc finanţare în cadrul Programelor Operaţionale aferente perioadei de programare 
2014-2020 prezentate în Acordul de Parteneriat pentru România. 

Obiectivul global al Acordului de Parteneriat 2014-2020 este de a reduce discrepanţele de 
dezvoltare economice și sociale dintre România și statele membre UE, prin generarea unei 
creșteri suplimentare a produsului intern brut și a unei creșteri suplimentare a ocupării forţei 
de muncă. 

Noua perspectivă de programare 2014-2020 prevede o nouă abordare în materie de 
programare strategică, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020, abordare care implică: 
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Pentru a îndeplini aspiraţiile de creștere economică reflectate în obiectivul global al 
Acordului de Parteneriat 2014-2020, România propune abordarea a cinci provocări în materie 
de dezvoltare: 

1. Competitivitate 

2. Oamenii și societatea 

3. Infrastructura 

4. Resursele 

5. Administraţia și guvernarea 

Astfel, pentru a promova competitivitatea, convergenţa și cooperarea, în vederea încurajării 
obţinerii unei dezvoltări inteligente, bazate pe creștere economică și incluziune socială, în 
perioada 2014-2020, România va face investiţii prin intermediul Programelor Operaţionale în 
cadrul tuturor celor 11 obiective tematice ale Strategiei Europa 2020. 

Corelaţia dintre priorităţile de dezvoltare, obiectivele tematice și programele operaţionale 
specifice perioadei de programare 2014-2020 se prezintă astfel: 
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Din analiza Obiectivelor Tematice (OT) propuse la nivel european se poate observa că politica 
de eficienţă energetică se regăsește în patru dintre acestea, respectiv: 

→ OT 4 – Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele; 

→ OT 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 
riscurilor; 

→ OT 6 – Protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
→ OT 7 – Promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute în 

infrastructura reţelelor importante. 

Aceste obiective tematice de la nivel european își găsesc măsuri de atingere a obiectivelor în 
următoarele Programe Operaţionale de la nivel naţional: 

→ Programul Operaţional Competitivitate (POC); 
→ Programul Operaţional Regional (POR); 
→ Programul Operaţional Infrastructură Mare (PO IM); 
→ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR); 
→ Programul Operaţional Pescuit și Afaceri Maritime (PO PAM). 

 

Programul Operaţional Competitivitate (POC) 

PO Competitivitate susţine investiţii menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de 
nivelul redus al competitivităţii economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), precum și infrastructura subdezvoltată de TIC și 
implicit servicii slab dezvoltate, poziţionându-se astfel ca un factor generator de intervenţii 
orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 

Acţiunile vizate de program vizează achiziţionarea de echipamente/utilaje eficiente 
energetice. Această măsură contribuie la obiectivele Strategiei Naţională în domeniul 
Eficienţei Energetice. 

 

Programul Operaţional Regional (POR) 

În cadrul celor 12 axe prioritare propuse prin PO Regional un aspect important îl ocupă 
integrarea aspectelor de mediu. Conform strategiei POR, îmbunătăţirea eficienţei energetice 
a clădirilor reprezintă un obiectiv primordial în toată Uniunea Europeană și în special, în 
economiile aflate în tranziţie din Europa, unde sunt necesare îmbunătăţiri semnificative ale 
stocului existent de clădiri.  

Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă un obiectiv primordial al Strategiei Europa 
2020. Programul Naţional de Reformă subliniază importanţa sectorului clădirilor în atingerea 
ţintei României de creștere a eficienţei energetice până în anul 2020. Strategia energetică a 
României pentru perioada 2007-2020 menţionează că potenţialul naţional de economisire de 
energie, respectiv de reducere a pierderilor pentru clădiri este apreciat la 40–50%. Utilizarea 
eficientă a energiei reprezintă o provocare nu numai din cauza resurselor limitate şi creșterii 
continue a costurilor cu energia, dar și din punctul de vedere al schimbărilor climatice, de 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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În cadrul POR 2014-202057 următoarele axe vizează politica de eficienţă energetică: 

→ Axa prioritară 3 – Sprijinirea creșterii eficienţei energetice în clădirile publice – 
prin intermediul DMI 3.1 ”Sprijinirea eficienţei energetice și utilizarea energiei 
regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul 
locuinţelor” programul sprijină măsurile de creștere a eficienţei energetic a clădirilor 
deţinute de autorităţile și instituţiile central și locale, respectiv: 

o îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de 
consolidare a acesteia;  

o reabilitarea și modernizarea instalaţiilor pentru prepararea și transportul 
agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării;  

o implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor 
energetice: achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice;  

o utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de 
energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  

o înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă;  

o orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părţile comune - 
scări, subsol, lucrări de demontare a instalaţiilor și echipamentelor montate, 
lucrări de reparaţii la faţade etc.). 

Potenţialul de economisire a energiei va fi principalul criteriu de selecţie a 
proiectelor. În funcţie de tipologia clădirilor vor fi stabilite standarde minimie de 
reducere a consumurilor energetice după implementarea măsurilor de eficienţă 
energetică, precum și cerinţe minime pentru reducerea emisiilor de CO2.  

Vor fi eligibile pentru finanţare toate tipurile de clădiri publice deţinute și ocupate de 
autorităţile și instituţiile centrale și locale, inclusiv spaţii anexă de păstrare și stocare 
cum ar fi: spitalele, clădiri de învăţământ, clădiri administrative, policlinici, 
penitenciare etc.. 

→ Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - prin intermediul DMI 4.1 
”Sprijinirea eficienţei energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura 
publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuinţelor” programul sprijină: 
- măsurile de creștere a eficienţei energetic a clădirilor rezidenţiale, precum: 

o îmbunătăţirea izolaţiei termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereţi 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv 
măsuri de consolidare a acesteia;  

o reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – 
încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, 
inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc. 

o modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 
bloc/scară; achiziţionarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare 
electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.; 

o înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spaţiile 
comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată și durată mare 
de viaţă;  

                                            
57 Conform versiunii POR 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014. 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Profil energetic al orașului Tîrgu Ocna  

 

112 
 

o implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor 
energetice: achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice; 

o orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părţile comune - 
scări, subsol, lucrări de demontare a instalaţiilor și echipamentelor montate, 
lucrări de reparaţii la faţade etc.). 

- măsurile de creștere a eficienţei energetic a sistemului de iluminat public, 
precum: 
o înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescenţă cu iluminat prin 

utilizarea unor lămpi cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă și 
asigurarea confortului corespunzător, inclusiv prin reabilitarea instalaţiilor 
electrice – stâlpi, reţele, etc.; 

o achiziţionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;  
o extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localităţile urbane; 
o orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 

proiectului. 
 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (PO IM) 

Prin intermediul celor 9 axe prioritare propuse în cadrul POIM acesta acoperă trei domenii 
esenţiale pentru o dezvoltare durabilă: 

→ Transport; 
→ Mediu și schimbări climatice; 
→ Energie curată și eficienţă energetică. 

Domeniul Transport acoperă 3 axe prioritare respectiv: 

→ Axa prioritară 1 – Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României; 
→ Axa prioritară 2 – Creşterea mobilităţii regionale prin conectarea la TEN-T; 
→ Axa prioritară 3 – Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul. 

Direcţiile de acţiune din acest domeniu de interes pentru politica energetică sunt: 

→ Dezvoltarea transportului intermodal; 
→ Creșterea gradului de siguranţă și securitate pe toate modurile de transport și 

reducerea impactului transporturilor asupra mediului; 
→ Eficientizarea sistemelor de transport. 

Domeniul Mediu și schimbări climatice prin intermediul celor 3 axe prioritare vizează 
protecţia mediului, astfel: 

→ Axa prioritară 4 – Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
→ Axa prioritară 5 – Protejarea și conservarea biodiversităţii, decontaminarea solurilor 

poluate și monitorizarea calităţii aerului; 
→ Axa prioritară 6 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor. 

Direcţiile de acţiune din acest domeniu vizează în primul rând: 

→ Investiţii în infrastructura de apă și apă uzată, prin continuarea proiectelor regionale 
integrate; 

→ Investiţii în infrastructura de management integrat al deșeurilor, luând în considerare 
ierarhia deșeurilor; 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Profil energetic al orașului Tîrgu Ocna  

 

113 
 

→ Menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară; 
→ Decontaminarea siturilor poluate istoric; 
→ Dezvoltarea sistemului de monitorizare a calităţii aerului; 
→ Măsuri non-structurale și structurale pentru prevenirea riscurilor generate de 

schimbările climatice (cu accent pe secetă și eroziune costieră) și de întărire a 
capacităţii de răspuns la situaţii de criză. 

Domeniul Energie curată și eficienţă energetică este acoperit de 2 axe prioritare, din care  
axa prioritară 7 ”Energie curată și eficienţă energetică” prin intermediul a 4 Domenii Majore 
de Intervenţie (DMI) este dedicată expres eficienţei energetice, respectiv: 

→ DMI 7.1 Creșterea capacităţii de instalare bazate pe resurse regenerabile pentru 
producerea energiei electrice și termice; 

→ DMI 7.2 Creșterea eficienţei energetice la întreprinderi prin sisteme de cogenerare de 
înaltă eficienţă; 

→ DMI 7.3 Creșterea eficienţei energetice prin implementarea distribuţiei inteligente de 
energie electrică la joasă tensiune; 

→ DMI 7.4 Creșterea eficienţei energetice prin monitorizarea distribuţiei energiei la 
nivelul unor zone industriale. 

Tipurile de acţiuni ce vor fi finanţate prin intermediul acestei axe sunt: 

→ Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice în 
microhidrocentrale; a energiei electrice și termice în centrale de biomasă; energie 
termică în centrale geotermale; 

→ Sprijinirea investiţiilor în extinderea și modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice; 

→ Realizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă; 

→ Realizarea a 8 proiecte pilot de contorizare inteligentă a câte unei zone omogene de 
consumatori de energie electrică; 

→ Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la 
consumatorii industriali. 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

În perioada de programare 2014-2020 prin intermediul celor șase priorităţi, PNDR răspunde 
obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană în cadrul Regulamentului de dezvoltare rurală 
(1305/2013): 

→ Axa prioritară 1 - Încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale; 

→ Axa prioritară 2 - Creșterea viabilităţii exploataţiilor și a competitivităţii tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative 
si a gestionării durabile a pădurilor; 

→ Axa prioritară 3 - Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor 
în agricultură; 

→ Axa prioritară 4 - Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt 
legate de agricultură și silvicultură; 
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→ Axa prioritară 5 -  Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic; 

→ Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare 
economică în zonele rurale. 

Din cele 6 axe prioritare ale PNDR, axa prioritară 5 vizează politica energetică și utilizare 
eficientă a resurselor. În cadrul acestei axe sunt sprijinite următoarele acţiuni de dezvoltare: 

→ Eficientizarea utilizării apei în agricultură; 

→ Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agro-alimentar; 

→ Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a 
deșeurilor, a reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul 
bioeconomiei; 

→ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură; 

→ Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură. 

Acţiunile vizate de Programele Operaţionale specifice perioadei de programare 2014-2020 
sunt în strânsă legătură cu protecţia mediului, adaptarea la schimbările climatice și eficienţă 
energetică. 
 

II.2 Situaţia energetică a orașul Tîrgu Ocna și problematica aferentă 
Statele membre au recunoscut amploarea provocărilor şi necesitatea unei abordări comune a 
problematicii energetice europene. Securitatea aprovizionării cu energie, utilizare eficientă a 
resurselor, preţuri accesibile şi soluţii inovatoare sunt cruciale pentru creșterea durabilă pe 
termen lung, pentru crearea de locuri de  muncă şi calitatea vieţii în Uniunea Europeană. 

Realizarea tuturor acestor obiective nu poate fi făcută decât printr-o acţiune colectivă care 
să implice un efort coordonat la toate nivelurile: european, naţional, regional şi local. 

Rolul crucial al regiunilor şi orașelor în îndeplinirea acestor obiective este deja recunoscut în 
mod clar de Comisia Europeană şi de Parlamentul European, în măsura în care acestea sunt 
actori principali în materie de energie, având în vedere responsabilităţile lor în ceea ce privește 
numeroase activităţi legate de planificare şi amenajarea teritoriului, taxe, investiţii, achiziţii 
publice, producţie şi consum. 

De asemenea, transporturile, locuinţele, clădirile publice şi infrastructura publică de iluminat, 
care sunt planificate de autorităţile locale şi regionale sau ţin de responsabilitatea acestora, 

sunt domenii în care se pot realiza o reducere a emisiilor de CO₂ şi o economie de energie 

semnificativă. 

Autorităţile locale şi regionale joacă un rol conducător atât în ceea ce privește promovarea 
schimbării comportamentelor individuale – condiţie indispensabilă pentru realizarea 
obiectivelor de eficienţă energetică, dar şi în ceea ce privește lansarea şi sprijinirea 
activităţilor şi proiectelor iniţiate la nivel local şi regional, naţional şi internaţional care să 
urmărească îndeplinirea obiectivelor în materie de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de 
protecţie a mediului şi de combatere a schimbărilor climatice. 
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Autorităţile locale şi regionale au început deja să pună în aplicare activităţi şi iniţiative care vor 
contribui la realizarea obiectivelor politicii europene în materie de protecţie a mediului și de 
luptă împotriva  schimbărilor climatice. 

Ţinând cont de rolul important al autorităţilor locale în identificarea și aplicarea măsurilor de 
adaptare la nivel local în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice, s-a considerat 
necesară creșterea nivelului de conștientizare a autorităţilor și a publicului, și modificarea 
corespunzătoare a comportamentului agenţilor economici, companiilor, instituţiilor și a 
populaţiei, prin elaborarea unui capitol privind situaţia energetică de la nivelul orașului Tîrgu 
Ocna. 

 

II.2.1 Evaluarea emisiilor de CO2 generate la nivelul orașului Tîrgu Ocna pe diferite 
sectoare 

Pentru a determina cantitatea de emisii de CO2 generate de diferitele tipuri de consumuri 
(energie electrică, gaz natural, petrol, motorină, benzină) pentru staţiunea Tîrgu Ocna au 
fost folosite informaţiile culese din surse statistice sau ale Primăriei Orașului Tîrgu Ocna. 

Anul de referinţă pentru calculul emisiilor de CO2 a fost considerat anul 2012, acesta fiind 
anul cel mai recent la nivelul căruia au fost obţinute informaţiile cele mai complete la nivelul 
acestui oraș. 

Pentru anul 2012 situaţia la nivelul orașului sub aspectul numărului de consumatori este 
prezentată astfel: 

Nr. 
crt. INDICATOR  UM Valoare Sursa informaţiilor 

1. Populaţia loc 11.300 Recensământul populaţiei și 
locuinţelor din 2011 

2. Gospodării (locuinţe) nr. 5.336 Direcţia Judeţeană de 
Statistică (DJS) Bacău 

3. Agenţi economici 
total, din care: 

nr. 344 Primăria orașului Tîrgu Ocna 

4. Agenţi economici 
activi 

nr. 188 Primăria orașului Tîrgu Ocna 

5. Clădiri publice nr. 24 Primăria orașului Tîrgu Ocna 

Sub aspect numeric distribuirea pe sectoare economice a celor 344 societăţi comerciale 
existente la nivelul anului 2012 se prezintă astfel: 

Sectoare economice Nr. firme 

Agricultură 7 

Silvicultură 1 

Industria extractivă 2 
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Industria alimentară 12 

Prelucrarea lemnului 2 

Fabricare textile 3 

Distribuţie apă, deșeuri 2 

Construcţii 7 

Comerţ 260 

Transport, depozitare 6 

Hoteluri și restaurante 9 

Informaţii și comunicaţii 2 

Altele 31 

TOTAL 344 

 

Numărul de angajaţi 2012, 2.102 persoane, a căror distribuţie pe domenii de activitate la 
nivelul orașului se prezintă astfel:  

→ 46,21% dintre angajaţi, respectiv 971, activează în sectorul servicii; 

→ 21,33% dintre angajaţi, respectiv 448 activează în  administraţie publică; 

→ 20,77% dintre angajaţi, respectiv 437, activează în  industrie; 

→ 11,68% dintre angajaţi, respectiv 246, activează în  sectorul comerţ. 

S-a realizat de asemenea o centralizare a informaţiilor de consum la nivelul clădirilor orașului 
și al principalelor utilităţi: 

→ consumurile de gaz natural (distinct pentru uz casnic și pentru uz non-casnic) 

Nr. 
crt. Indicator UM Valoare Pe cap. 

locuitor Sursa informaţiei 

GAZE NATURALE 

1. Lungimea totală a conductelor de 
distribuţie a gazelor km 42  DJS Bacău 

2. Cantitatea de gaze naturale distribuite 
(total), din care: mii mc 4.207  DJS Bacău 

 pentru uz casnic (inclusiv centrale 
termice de apartament) mii mc 2.559 

 DJS Bacău 

 pentru uz non-casnic mii mc 1.648 
 DJS Bacău 

4. Sisteme centralizate de încălzire58 buc 0  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

5. Centrale termice cu gaze59 buc 6  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

6. Centrale proprii de apartament60 buc 1950  Primăria orașului 

                                            
58 Nu există sistem centralizat de încălzire 
59 Aferente celor 6 blocuri construite cu fonduri ANL (în total 163 apartamente) 
60 Din celelalte 2083 apartamente (în care nu sunt incluse cele ANL), 1950 au centrale proprii de gaze 
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Tîrgu Ocna 

 

 

→ consumul de energie electrică în ceea ce privește sistemul de iluminat public 

Nr. 
crt. Indicator UM Valoare Pe cap. 

locuitor Sursa informaţiei 

ILUMINAT PUBLIC 

1. Lungime reţea iluminat public km 56  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

2. Stâlpi de iluminat buc 240  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

3 Lămpi, din care: buc 1.600  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

 cu LED buc 0  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

4. Consum energie electrică sistem 
iluminat KW 248.26

8  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

 

→ consumurile de apă și apă uzată 

Nr. 
crt. Indicator UM Valoare Pe cap. 

locuitor Sursa informaţiei 

APĂ 

1. Lungimea totală a reţelei de distribuţie a 
apei potabile km 49,6  DJS Bacău 

2. Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor (total), din care: mii mc 455  DJS Bacău 

 pentru consum casnic mii mc 299 0,026 DJS Bacău 

 pentru consum non casnic mii mc 156  DJS Bacău 

3. Procent conectare reţea apă % 78,3  
Strategia de 

dezvoltare a judeţului 
Bacău 

APĂ UZATĂ/CANALIZARE 

4. Lungimea totală a conductelor de 
canalizare km 16,9  DJS Bacău 

5. Procent conectare reţea canalizare % 70,5 
 Strategia de 

dezvoltare a judeţului 
Bacău 

 

→ cantitatea de deșeuri produse le nivelul orașului (prezentată distinct pentru 
populaţie și agenţi economici) 

Nr. 
crt. Indicator UM Valoare Pe cap. 

locuitor Sursa informaţiei 

DEȘEURI 
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1. Cantitatea totală de deșeuri produse 
populaţie mii mc 30,51 0,0027 Primăria orașului 

Tîrgu Ocna 

2. Cantitatea totală de deșeuri colectate, 
din care: mii mc 26,60  Primăria orașului 

Tîrgu Ocna 

 de la populaţie61 mii mc 22,88 0,0027 Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

 de la agenţi economici mii mc 3,72  Primăria orașului 
Tîrgu Ocna 

3. Rata de colectare persoane fizice și 
juridice % 75  

Masterplan deșeuri 
pentru judeţul Bacău 
și Primăria orașului 

Tîrgu Ocna 

 
→ Consumul lunar de energie electrică pentru sectorul casnic 

Consumul mediu lunar al unei 
gospodării în România 

Nr. de gospodării în orașul 
Tîrgu Ocna 

Total consum lunar energie 
electrică pentru sectorul casnic 

100kWh 5336 533.600 kWh 

 

A fost realizată de asemenea o prezentare detaliată a situaţiei consumurilor anuale (gaze 
naturale, energie electrică și lemn) la nivelul celor 24 de corpuri de clădiri publice ale 
orașului: 

Clădiri publice ale orașului Tîrgu Ocna CONSUMURI ANUALE 

Nr. 
crt Denumire clădire An 

construcţie 
Mod de 

încălzire 
Gaz 
(mc) 

Lemn 
(mc) 

Energie 
electrică 

(kw) 

1. 1 x Primăria Tg. Ocna 1912 Centrala pe gaz 29.139 - 30.743 

2. 1 x Clubul elevilor 1920-1922 Centrala pe gaz 8.155 - 1.241 

3. 1 x Casa de cultură 1959 Centrala pe gaz  - 1.613 

4. 1 x Colegiu Costache Negri 1963 Centrala pe gaz 38.118 - 23.993 

5. 1 x Liceul tehnologic 1967 Centrala pe gaz 24.216 - 2.793 

6. Clădiri aferente Scoli generale 
(clasele I – VIII)62, din care: 

     

6.1 Școala nr. 1 1912;1975 Centrala pe gaz 46.480 - 2.793 

6.2 Școala nr. 2 1971 Centrala pe gaz 17.597 - 11.447 

6.3 Școala nr. 3 1920 Centrala pe gaz 18.816 - 3.241 

6.4 Școala nr. 4 Tișești 1948 Centrala pe gaz 

6.5 Școala nr. 5 Poieni  1958 Centrala pe gaz 

6.6 Școala nr. 6 Vâlcele 1949 Centrala pe gaz 

Nefuncţionale 

7. Clădiri aferente Grădiniţe, din      

                                            
61 A fost calculata prin înmulţirea cantităţii totale de deșeuri produse la populaţie (30,51 mii mc) cu rata de 
colectare (75%) 
62 3 dintre aceste școli nu funcţionează în prezent 
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care: 

7.1 Grădiniţa nr. 4 1950 Centrala pe gaz 6.528 - 1.230 

7.2 Piticot 1 1976 Centrala pe gaz 6.953 - 5.813 

7.3 Piticot 2 1972 Centrala pe gaz 8.339 - 3.565 

7.4 Floare colţ 1975 Centrala pe gaz 10.071 - 1.192 

7.5 Grădiniţa Vâlcele 1952 Centrala pe gaz 1.688 - 2.275 

7.6 Gălean 1972 Centrala pe 
lemne 

 7 563 

7.7 Grădiniţa Poieni 1958 Centrala pe gaz 5.330 - 2.588 

8. 1 x Jandarmeria 1957 Centrala pe gaz 10.669 - 28.716 

9. 1 x Centru de reeducare minori 1960 Centrala pe gaz 

10. 
1 x Școala naţională de 
pregătire a agenţilor de 
penitenciare Tg. Ocna 

1972 Centrala pe gaz 
Sobe pe lemne 

228.83663 8 302.16564 

11. 1 x Spital Penitenciar 1900 Centrala pe gaz 144.000 - 245.000 

12. 1 x Poliţia Tîrgu Ocna 1922 Centrala pe gaz 13.301 - 12.468 

13.  1X Biblioteca 1927 Centrala pe gaz 5.438 - 2.833 

TOTAL CLĂDIRI PUBLICE: 24   623.674 15 686.272 

 

De asemenea, s-a realizat o prezentare detaliată a informaţiilor de consum anuale pentru 
parcul auto al Primăriei orașului Tîrgu Ocna, cuprinzând atât mașinile și utilajele aflate în 
folosinţa autorităţii publice, cât și cele care sunt date în administrarea Companiei de Utilităţi 
Publice Tîrgu Ocna, companie ce are în gestiune serviciul de salubritate publică a orașului 
Tîrgu  Ocna. 

Informaţii referitoare la parcul auto al Primăriei Orașului Tîrgu Ocna: 

                                            
63 Consumurile ambelor instituţii sunt cumulate 
64 idem 
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PARCUL AUTO AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI 
TÎRGU OCNA UM Cantitate   Sursa informaţiei 

1. Autobuze buc 0   DJS Bacău 
2. Microbuze buc 0   DJS Bacău 
3. Parcul auto al Primăriei, din care: buc 12   Primărie orașului Tg Ocna 
Mașini și utilaje în proprietatea Primăriei și 

folosite de Primărie Combustibil Consum  
(l/h, l/km) 

Calcul de consum anual  Cantitate 
(l/an) Sursa informaţiei 

3.1 1 x Tractor (an achiziţie 2010) motorină 6,5l/h 6 h/zi x 240 zile/an65 = 1.440 
h/an x 6,5 l/h 9.360 Primărie orașului Tg Ocna 

3.2 1 x Logan van (an achiziţie 2008) motorină 6,5 l/100 km 1.558 km/lună x 12 luni =  
18.696 km/an x 6,5 l/100 km 1.215 Primărie orașului Tg Ocna 

3.3 1 x Nubira (an achiziţie 2001) benzina 12,5 l/100 
km 

2.400 km/luna x 12 luni = 
28.800 km/an x 12,5 l/100 km 3.600 Primărie orașului Tg Ocna 

3.4 1 x Renault Symbol (an achiziţie 2008) motorină 6,5 l/100 km 1.558 km/lună x 12 luni = 
18.696 km/an x 6,5 l/100 km 1.215 Primărie orașului Tg Ocna 

3.5 1 x Autospecială stins incendii (an 
achiziţie 2010) motorină 10 l/h 150 l/lună x 12 luni 1.800 Primărie orașului Tg Ocna 

3.6 1 x Autospecială stins incendii (an 
achiziţie 1975) motorină 22 l/h 250 l/lună x 12 luni 3.000 Primărie orașului Tg Ocna 

3.7 1 x Mașină măturat (nu funcţionează) motorină 5 l/h - - Primărie orașului Tg Ocna 

Mașini și utilaje în proprietatea Primăriei și 
date în administrarea C.U.P.T.66 Combustibil Consum  

(l/h, l/km) Calcul de consum anual Cantitate 
(l/an) Sursa informaţiei 

3.8 1 x Autogunoieră motorină 7,5 l/h 900 l/lună x 12 luni 10.800 Primărie orașului Tg Ocna 

3.9 1 x Tractor internaţional motorină 10 l/h 10 l/h x 6h/zi x 240 zile/an 14.400 Primărie orașului Tg Ocna 

3.10 1 x Tractor universal motorină 6,5 l/h 6,5 l/h x 6 h/zi x 240 zile/an 9.360 Primărie orașului Tg Ocna 

3.11 1 x Buldoexcavator motorină 9 l/h 9 l/h x 6 h/zi x 240 zile/an 12.960 Primărie orașului Tg Ocna 

3.12 1 x Minibuldoexcavator motorină 4 l/h 4 l/h x 6 h/zi x 240 zile/an 5.760 Primărie orașului Tg Ocna 

 TOTAL CONSUM MOTORINĂ/AN 69.870 

 TOTAL CONSUM BENZINĂ/AN 3.600 
 

 

                                            
65 Zile lucrătoare 
66 Compania de Utilităţi Publice Tîrgu Ocna 
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II.2.2  Inventarul de bază al consumurilor anuale  

În baza centralizării datelor de consum pentru anul 2012 de la nivelul orașului Tîrgu Ocna 
s-a analizat situaţia consumurilor anuale la nivelul orașului (exprimate în MWh67) pe 
următoarele sectoare: 

→ clădiri și iluminat public ce cuprinde consumuri aferente următoarelor categorii: 

o clădiri publice; 

o iluminat public; 

o clădiri ale sectorului terţiar; 

o clădiri rezidenţiale. 

→ mijloace de transport și mobilitate ce cuprinde consumuri aferente următoarelor 
categorii: 

o parc auto Primăria Tg Ocna; 

o transport public; 

o transport privat. 

Clădiri și iluminat public 

Situaţia din punct de vedere la consumurilor anuale (exprimate în MWh) în ceea ce privește 
segmentul de clădiri și iluminat public se prezintă astfel:  

MWh Energie electrică Gaze naturale Petrol Lemn TOTAL 

Clădiri publice 686 6.754 - 45 7.485 

Iluminat public 248 - - - 248 

Clădiri sectorul terţiar 2.555 11.093 595 - 14.243 

Clădiri rezidenţiale 6.403 27.714 2.903 12.741 49.761 

TOTAL clădiri și instalaţii 9.892 45.561 3.498 12.786 71.737 

Notă:  

Pentru determinarea consumului în MWh aferent gazelor naturale pentru cele trei categorii 
analizate s-a plecat de la cantitatea de gaze naturale distribuită în orașul Tîrgu Ocna, astfel: 

Categorie de 
beneficiari ai gazelor  
naturale distribuite 
în orașul Tîrgu Ocna 

în anul 2012 

Cantitate gaze 
naturale distribuite 
anual în Tîrgu Ocna 

(mc) 

Echivalent 
kWh pentru 1 
1 mc de gaz 

Total consum 
anual gaze 

naturale Tîrgu 
Ocna (kWh) 

Total consum 
anual  gaze 

naturale Tîrgu 
Ocna (MWh) 

uz casnic 2.559.000 mc 27.713.970 kWh 27.714 MWh 

uz non-casnic, din 
care: 1.648.000 mc 

10,83 kWh 

17.847.840 kWh 17.848 MWh 

                                            
67 Conversiile au fost realizate în baza Directivei UE 27/2007 a Parlamentului European și a Consiliului privind 
eficienţa energetică 
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sector public 623.674 mc 6.754.389 kWh 6.754 MWh 

sector terţiar 1.024.326 mc 11.093.451 kWh 11.093 MWh 

 
În ceea ce privește determinarea consumurile aferente clădirilor rezidenţiale (energie electrică, 
petrol și lemn) și clădirilor  aferente sectorului terţiar (energie electrică și petrol), deoarece nu au 
fost disponibile date specifice pentru orașul Tîrgu Ocna la nivelul anului 2012 și nici o situaţie 
istorică a acestora, s-a folosit următoarea abordare:  

• Clădiri rezidenţiale: 
o pentru consumul de energie electrică din Tîrgu Ocna determinarea s-a realizat în 

baza datelor statistice naţionale, astfel: 

Consumul mediu 
lunar al unei 
gospodării în 

România 

Nr. de gospodării 
în orașul Tîrgu 

Ocna 

Total consum 
lunar energie 

electrică pentru 
sectorul casnic 

Total consum 
anual de energie 
electrică în Tîrgu 

Ocna (kWh) 

Total consum 
anual de energie 
electrică în Tîrgu 

Ocna (MWh) 

100kWh 5336 533.600 kWh 6.403.200 kWh 6.403 MWh 

o consumul în MWh aferent resursei lemn a fost determinat pornind de la situaţia per 
capita la nivel municipiului Vaslui, oraș ce este reprezentativ în acest context fiind 
cel mai apropiat oraș din aceeași Regiune de dezvoltare care are propriul Plan de 
Acţiune pentru Energie Durabilă. Valorile de la care s-a pornit sunt cele ale 
consumurilor la nivelul anului 2009 considerat an de bază pentru municipiul Vaslui 
(sursa: Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al municipiului Vaslui 2011-2020). 
Aceste valori au fost calculate proporţional pentru populaţia orașului Tîrgu Ocna la 
nivelul anului 2012, astfel: 

Consumul de lemn per capita aferent 
sectorului rezidenţial în municipiul 

Vaslui  

Populaţia din orașul 
Tîrgu Ocna în anul 2012 

Total consum anual de lemn în 
orașul Tîrgu Ocna în sectorul 

rezidenţial (MWh) 

1,1275 MWh 11.300 12.741 MWh 

 

• Pentru sectorul terţiar determinarea consumului în MWh pentru energie electrică s-a 
realizat în baza datelor statistice naţionale, astfel: 

Consumul anual de energie 
electrică pe angajat din 

sectorul terţiar în România 

Nr. de angajaţi în sectorul 
terţiar în orașul Tîrgu Ocna în 

anul 2012 

Total consum anual de energie 
electrică în sectorul terţiar în 

orașul Tîrgu Ocna (MWh) 

2,1 MWh 1.217 2.555 MWh 

• pentru determinarea consumului în MWh aferent gazelor naturale s-a plecat de la 
determinarea consumului în MWh aferent resursei petrol s-a realizat în baza datelor 
statistice naţionale: în anul 2008 în sectoarele rezidenţial și de servicii, utilizarea 
petrolului a fost de aproximativ 6% din sursele energetice utilizate pentru încălzirea 
spaţiului. Pentru orașul Tîrgu Ocna, o dată determinată valoarea consumurilor aferente 
sectorului civil (clădiri rezidenţiale și terţiare), s-a aplicat procentul stabilit la nivel 
naţional, iar valoarea obţinută a fost distribuită astfel: 83% clădiri rezidenţiale, 17% clădiri 
sector terţiar (sursa: 
http://www.entranze.eu/files/downloads/D2_1/D2_1_Short_country_summary_report_-
final-Romania.pdf)  
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Mijloace de transport și mobilitate 

Situaţia din punct de vedere al consumurilor anuale (exprimate în MWh) în ceea ce privește 
segmentul de mobilitate și mijloace de transport din orașului Tîrgu Ocna se prezintă astfel: 

MWh Diesel Benzină TOTAL 

Parcul auto al Primăriei Tg Ocna 776 33 809 

Transport public - - - 

Transport privat 20.370 8.016 28.386 

TOTAL mobilitate 21.146 8.049 29.195  
Nota: în ceea ce privește determinarea consumurile aferente mijloacelor de transport din Tîrgu 
Ocna (autoturisme aparţinând populaţiei orașului) deoarece nu au fost disponibile date specifice 
pentru orașul Tîrgu Ocna la nivelul anului 2012 și nici o situaţie istorică a acestora s-a folosit 
următoarea abordare: s-a luat în considerare consumul de combustibil de tip benzina și motorină pe 
cap de locuitor aferent României (informaţia este preluată din situaţiile statistice furnizate de 
Banca Mondială: http://data.worldbank.org/indicator/IS.ROD.SGAS.PC/countries; 
http://data.worldbank.org/indicator/IS.ROD.DESL.PC/countries).  
Consumurile în MWh pentru transportul privat au fost calculate astfel: 
 

Tipuri de 
combustibil 

utilizat 

Consumul pe cap 
de locuitor în 

România în anul 
2011 (kg of oil 

equivalent (koe)) 

Echivalent kWh 
pentru 1 koe 

Nr. de locuitori 
ai orașului Tîrgu 

Ocna în anul 
2012 

Total consum 
anual pe 
tipuri de 

combustibil în 
orașul Tîrgu 
Ocna (MWh) 

Benzină 61 koe 8.016 MWh 

Diesel 155 koe 
11,63 11.300 

20.370 MWh 

 
 

Situaţia centralizată a consumurilor anuale exprimate în MWh a celor două segmente 
analizate se prezintă astfel: 

MWh Energie 
electrică 

Gaze 
naturale Petrol Diesel Benzină Lemn TOTAL 

Total 
clădiri 9.892 45.561 3.498 - - 12.786 71.737 

Total 
mobilitate - - - 21.146 8.049 - 29.195 

TOTAL 9.892 45.561 3.498 21.146 8.049 12.786 100.932 

 

În orașul Tîrgu Ocna, în anul 2012, totalul consumurilor energetice  s-a ridicat la 100.932 
MWh (din care aproximativ jumătate este produs de sectorul rezidenţial), distribuit după 
cum urmează: 

Categorii  Consum energetic (MWh) % 
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Sector public  
(clădiri publice, iluminat 
public, transport public) 

8.542 8,46% 

Sector terţiar 14.243 14,11% 

Sector rezidenţial 49.761 49,31% 

Transport public - 0,00% 

Transport privat 28.386 38,12% 
TOTAL 100.932 100% 

Reprezentarea grafică a situaţiei consumurilor anuale (exprimate în MWh) aferente 
categoriilor analizate se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia grafică a consumurilor pe tipuri de resurse se prezintă astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub aspect 
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procentual situaţia consumurilor aferente celor două domenii analizate se prezintă astfel:  

 

La nivelul anului 2012, analizând consumurile pentru fiecare din categoriile prezentate se 
pot trage următoarele concluzii: 

→ la nivelul orașului Tîrgu Ocna, domeniul clădiri și iluminat public generează 71% din 
consumurile de energie de la nivelul comunităţii, iar mobilitatea aproximativ 29%; 

→ sectorul clădiri rezidenţiale prezintă cel mai ridicat consum 49,31% și în special 
consumuri de gaze naturale, urmat de sectorul transport privat (38,12%), sectorul 
terţiar (14,11%) și sectorul public (8,46%); 

→ per total consumuri, 46%  din consumuri sunt aferente gazelor naturale, urmat de 
combustibil tip diesel 21% și lemn cu 12% din consumuri. 

 

II.2.3  Inventarul de bază al emisiilor CO2  

În ceea ce privește determinarea emisiilor de CO2 aferente consumurilor pe cele sectoare 
analizate la nivelul orașului Tîrgu Ocna s-a utilizat recomandările oferite de Convenţia 
Primarilor. Convenţia Primarilor reprezintă principala mişcare europeană în care sunt 
implicate autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea 
eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin 
angajamentul lor, semnatarii Convenţiei îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului 
Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020 prin implementarea 
unui Plan de Acţiune privind Energia Durabilă (PAED68). În cadrul Ghidului de elaborare 
PAED69 sunt definite liniile directoare de elaborare a planului de acţiune, precum și 
recomandarea de utilizare a unui factor de emisie naţional pentru conversia valorilor MWh 
în emisii de CO2. În cazul României se sugerează folosirea următorilor factori de emisie 
pentru CO2: 

Tip de combustibil 
Factor emisie CO2 
(tone CO2/MWh) 

Gaze naturale 0,202 

Diesel 0,267 

Petrol 0,267 

Motorină 0,249 

Electricitate 0,701 

Prin aplicarea acestor factori de conversie la valorile în MWh prezentate în capitolul 
anterior de obţin emisiile de CO2 exprimate în tCO2, astfel: 

Clădiri și iluminat public 

Situaţia din punct de vedere al emisiilor de CO2 în ceea ce privește segmentul de clădiri și 
iluminat public se prezintă astfel:  

                                            
68 Plan de acţiune cunoscut la nivelul UE sub denumirea de SEAP – Sustainable Energy Action Plan 
69 http://www.conventiaprimarilor.eu/support/library_ro.html 
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tCO2 Energie electrică Gaze naturale Petrol Lemn TOTAL 

Clădiri publice 481 1.364 - - 1.845 

Iluminat public 174 0 - - 174 

Clădiri sectorul terţiar 1.791 2.241 159 - 4.191 

Clădiri rezidenţiale 4.489 5.598 775 - 10.862 

TOTAL clădiri și instalaţii 6.934 9.203 934 - 17.072 

Notă: dacă la nivelul consumurilor anuale pentru sectorul clădiri publice și clădiri rezidenţiale au 
fost prezentate consumuri și la resursa lemn, în cazul determinării emisiilor de CO2 nu este 
oportun determinarea acestor emisii deoarece procesul de creare și menţinere a biomasei  (lemn) 
este ciclic, astfel dioxidul de carbon (CO2) rezultat în urma procesului de ardere a lemnului poate 
participa din nou la procesul de creare a biomasei. 

Mijloace de transport și mobilitate 

Situaţia din punct de vedere a emisiilor de CO2 în ceea ce privește segmentul de mobilitate 
și mijloace de transport din orașului Tîrgu Ocna se prezintă astfel: 

tCO2 Diesel Benzină TOTAL 

Parcul auto al Primăriei Tg Ocna 207 8 2015 

Transport public - - - 

Transport privat 5.439 1.996 7.435 

TOTAL MOBILITATE 5.646 2.004 7.650 

 

Situaţia centralizată a emisiilor de CO2 aferente celor două segmente analizate se prezintă 
astfel: 

 

tCO2 Energie 
electrică 

Gaze 
naturale Petrol Diesel Benzină Lemn TOTAL 

Total emisii 
CO2 clădiri 6.934 9.203 934 - - - 17.072 

Total  emisii 
CO2 mobilitate - - - 5.646 2.004 - 7.650 

TOTAL  
emisii CO2 

6.934 9.203 934 5.646 2.004 - 24.722 

 

În anul 2012 la nivelul orașului Tîrgu Ocna, totalul emisiilor de CO2 s-a ridicat la 24.722 
tCO2, distribuit după cum urmează: 

 
Categorii  Emisii CO2 (tCo2) % 

Sector public  
(clădiri publice, iluminat 
public, transport public) 

2.234 9,04% 
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Sector terţiar 4.191 16,95% 

Sector rezidenţial 10.862 43,94% 

Transport public - 0,00% 

Transport privat 7.435 30,07% 
TOTAL 24.722 100% 

 

Reprezentarea grafică a situaţiei emisiilor de CO2 aferente categoriilor analizate se 
prezintă astfel: 
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Situaţia grafică a emisiilor de CO2 pe tipuri de resurse se prezintă astfel:  

 

Sub aspect procentual situaţia emisiilor de CO2 aferente celor două domenii analizate se 
prezintă astfel:  
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La nivelul anului 2012, analizând emisiile de CO2 pentru fiecare din sectoarele analizate se 
pot trage următoarele concluzii: 

→ la nivelul orașului Tîrgu Ocna, domeniul clădiri și iluminat public generează 
aproximativ 70% din emisiile de CO2 de la nivelul comunităţii; 

→ sectoarele  de transport privat și parc auto generează aproximativ 30%  din totalul 
de emisiile de CO2 de la nivelul comunităţii; 

→ emisii mari de CO2 sunt generate de sectorul clădiri rezidenţiale, urmat de 
transport privat, sectorul terţiar și sectorul public; 

→ per total emisii de CO2, 38% din emisii sunt generate de gazele naturale, urmat de 
energie electrică cu 28% din emisii și diesel cu 22,84% din emisii. 

Probleme relevante: 

→ clădirile rezidenţiale generează emisii mari de CO2; 

→ sistemul de transport privat trebuie sistematizat deoarece traficul ridicat din zonă 
contribuie la poluarea mediului prin emisii ridicate de CO2; 

→ parcul auto al Primăriei orașului Tîrgu Ocna trebuie ecologizat în sensul diminuării 
emisii de CO2 generate de automobilele din dotare; 

→ clădirile publice sunt mari consumatoare de resurse astfel, generând emisii ridicate 
de CO2. 

Necesităţi identificate: 

→ Reabilitarea energetică a clădirilor publice și rezidenţiale; 

→ Sistematizarea sistemului de transport public și privat; 

→ Conștientizarea populaţiei cu privire la politica de eficienţă energetică și a 
schimbărilor climatice. 
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II.3  Ţinte de reducere a emisiilor de CO2 și măsuri propuse pentru 
creșterea eficienţei energetice a orașului Tîrgu Ocna 
Viziunea politicii energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare 
durabilă şi se referă la următoarele aspecte importante:  

→ accesul consumatorilor la sursele de energie la preţuri accesibile şi stabile 
→ dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi consumului de energie 
→ siguranţa în aprovizionarea cu energie 
→ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Pachetul de reglementări privind politica viitoare a UE în domeniul „Energie – Schimbări 
Climatice”, stabileşte pentru UE o serie de obiective pentru anul 2020, cunoscute sub 
denumirea de „obiectivele 20-20-20”, respectiv: 

→ reducerea emisiilor de GES la nivelul UE cu cel puţin 20%; 
→ creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul 

consumului energetic al UE, precum şi o ţintă de 10% biocarburanţi în consumul de 
energie pentru transporturi; 

→ o reducere cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin 
îmbunătăţirea eficienţei energetice. 

Ca membru al UE, România trebuie să contribuie la ţinta asumată a Uniunii Europene. În 
acest sens, toate documentele europene, naţionale și regionale menţionate anterior, 
vizează, în esenţă, următoarele: 

→ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES cu cel puţin 20%; 
→ creşterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul 

consumului energetic, precum şi o ţintă de 10% biocarburanţi în consumul de 
energie pentru transporturi; 

→ dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul energiei şi schimbărilor climatice; 
→ creșterea investiţiilor în tehnologii cu emisii reduse de carbon; 
→ creşterea eficienţei energetice; 
→ promovarea politicilor publice şi a acţiunilor referitoare la eficienţa energetică 

pentru schimbarea atitudinii şi comportamentului generaţiei tinere faţă de 
problemele de transport şi formarea unui stil de viaţă sănătos pe baza unei 
mobilităţi durabile. 

Pentru atingerea obiectivelor privind eficienţa energetică prezentate mai sus, oraşul Tîrgu 
Ocna va trebui să își reducă emisiile cu cel puţin 20%, ceea ce înseamnă, în valori 
absolute, economii de 4.944 de tone de CO2 până în 2020.  

 

 

 

 

Din datele prezentate anterior, sectorul rezidenţial, precum și mobilitatea trebuie să fie 
implicate în acţiunile propuse, din cauza consumurilor generate de acestea. De asemenea, 
sectorul public ar trebui să joace un rol exemplar pentru cetăţeni și proprietăţile 
publice (clădiri, iluminat public și transport public) trebuie sa fie primele integrate în 
propunerile de optimizare.  

2012 

24.722 tCO2 

2020 

19.778 tCO2 
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ACŢIUNI POSIBILE IDENTIFICATE 

ACŢIUNEA nr.1: Modernizarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a iluminatului 
public 

Iluminatul public poate fi obiect al unei acţiuni de eficientizare, prin: 
→ înlocuirea surselor de iluminat; 
→ modernizarea cadrului de reglementare a liniilor de distribuţie; 
→ introducerea de tehnologii inovatoare, capabile de economii consistente de energie 

și de beneficii de mediu și economice. 
Punerea în aplicare a intervenţiilor pe iluminatul public este o oportunitate de a introduce 
inovaţii, cum ar fi: 

→ reţele inteligente, în scopul de a introduce elemente inovatoare, cum ar fi 
controlul punct-cu-punct; 

→ instalarea sistemelor monitorizare a energiei; 
→ poziţionarea de sisteme de supraveghere video; 
→ sisteme Wi-Fi hot spot pentru a facilita accesul la reţea; 
→ plasarea de panourilor de semnalizare și mesaje publicitare. 

 

Exemplu: 

În cele ce urmează vom prezenta unele caracteristici ale noilor surse stradale cu 
LED-uri, în scopul de a ilustra posibilităţile de îmbunătăţirea eficienţei reţelei. 

Identificarea celei mai potrivite tehnologii trebuie să fie supusă unei perioade de 
studiu și analiză, în scopul de a selecta cel mai potrivit echipament, ţinând cont de 
starea reţelei de distribuţie, a cadrelor și de contextul în care acesta va funcţiona. 

Unele tipuri de lămpi funcţionează într-o gamă de tensiuni de la 80VAC până la un 
maxim de 250 VAC și ar trebui să aibă o durată de viaţă medie nominală de 
aproximativ 100.000 de ore, comparativ cu durata de viaţă a lămpilor de iodură de 
sodiu (sau cu halogenuri metalice), de aproximativ 6.000 ore. Rezultatul este, prin 
urmare, o reducere a consumului de combustibil, fără a compromite luminozitatea 
și intensitatea luminii nu suferă modificări majore prin trecerea timpului. 

Luminile LED Street absorb, în medie, cu 68% mai puţină energie decât lămpile 
tradiţionale. LED-urile sunt, de asemenea, mai puţin sensibile la vibraţii, prin 
urmare, au o viaţă mai lungă. 
 
Principalele avantaje ale lămpilor cu LED-uri: 

→ Performanţă excelentă la orice temperatură; 
→ Controlul de flux luminos; 
→ Lumina albă  asigură o mai bună percepţie a culorilor și detalii pentru ochiul 

uman; 
→ Lumină unidirecţională care înseamnă lipsa totală a poluării luminoase; 
→ Medie de viaţă estimată de 100.000 de ore; 
→ Zero cheltuieli de întreţinere; 
→ Mai puţine șanse de eșec; 
→ Capacitatea de a regla fluxul luminos; 
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→ Insensibil la temperatura ambiantă astfel încât nu prezintă probleme nici în 
climate mai reci; 

→ Lumina de ieșire a lămpii, constantă în timp. 
 

Ca parte a măsurilor menite să îmbunătăţească eficienţa energetică a iluminatului și 
iluminatului public este de așteptat ca, până în 2020, să se obţină eficienţa deplină a 
sistemului de iluminat existent prin introducerea de tehnologii inovatoare (cu LED-uri, de 
sodiu de înaltă presiune sau alte tehnologii mai eficiente). 

Este de așteptat o creştere a eficienţei generale a sistemului de iluminat public prin 
instalarea de regulatoare de debit, monitorizare și control a luminilor, introducerea de 
tehnologii integrate cu securitatea și mesaje publicitare. 

Procentul estimat de economisire de energie: de la 30% până la 70% 

 

ACŢIUNEA nr. 2: Eficienţa energetică a clădirilor publice 

În orașul Tîrgu Ocna sunt înregistrate 24 de corpuri de clădiri publice. După cum se poate 
vedea în tabelul de centralizare a consumurilor clădirilor publice prezentat la punctul 
II.2.1 din prezentul capitol, cele mai multe dintre aceste clădiri au fost construite înainte 
a anii '60, respectiv 14 clădiri, iar restul de 10 clădiri au fost construite  între anii '60 și 
anii '70, perioade în care atenţia asupra aspectelor de energie a fost cu siguranţă limitată 
și nu au existat cerinţe de reglementare cu privire la reducerea consumului de energie. 

Administraţia locală urmărește să asigure o modernizare treptată a eficienţei energetice a 
tuturor clădirilor sale. După intervenţiile care vor afecta aspectul exterior a clădirilor, 
fiecare dintre acestea va fi echipată cu certificat energetic, fiind necesară şi o 
monitorizare anuală a consumului pentru a verifica economiile de energie reale obţinute. 
 
Mai precis, măsurile de eficienţă ar putea include: 

→ Audituri energetice detaliate în vederea identificării celor mai bune soluţii din 
punct de vedere a izolării clădirilor; 

→ Eficienţa sistemelor de încălzire; 
→ Instalarea energiei din surse regenerabile (plasarea sistemelor fotovoltaice pe 

acoperișuri, panouri solare pentru producerea de apă caldă în cazul în care este 
necesar, mini-centrale eoliene în cazul în care îndeplinesc condiţiile din punct de 
vânt); 

→ Punerea în aplicare a măsurilor pentru izolarea pereţilor exteriori (izolări termice), 
instalarea elementelor orizontale de izolare (acoperișuri de top și etaje), 
eliminarea punţilor termice, programe de înlocuire și toate măsurile de izolare a 
dispersiilor. 

 
Conform programelor operaţionale în următoarea perioadă de programare sunt susţinute o 
serie de măsuri de creștere a eficienţei energetice a clădirilor publice precum:  

→ îmbunătăţirea izolaţiei termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de 
consolidare a acesteia;  
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→ reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi 
apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea 
de robinete cu cap termostatic etc.; 

→ modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 
bloc/scară;  

→ achiziţionarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din 
surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de 
căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.; 

→ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spaţiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată și durată mare de viaţă;  

→ implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: 
achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice. 

 

Procentul estimat de economisire de energie: 30% a consumului energetic din 
sectorul clădirilor publice 

 

ACŢIUNEA nr. 3: Eficienţa energetică în sectoarele rezidenţial și terţiar 

Sectorul rezidenţial și cel terţiar contribuie cu peste 60% la emisiile de CO2 de la nivelul 
orașului Tîrgu Ocna.  În acest context, aceste sectoare trebuie să facă obiectul unor 
acţiuni ample în vederea atingerii  obiectivelor  de reducere a consumului de energie și a 
emisiilor de CO2. 

Deși cele două sectoare sunt, în general, caracterizate de o atenţie limitată la problemele 
de mediu și energie, acestea au un potenţial semnificativ în realizarea de economii de 
energie și reducerea emisiilor de CO2. 

Intervenţia în sectorul rezidenţial și terţiar se recomandă a fi compusă dintr-o serie de 
"sub-acţiuni" complementare în vederea realizării obiectivului general de economisire a 
energiei. Exemple relevante de acţiuni pentru reducerea emisiilor de CO2: 

1) Introducerea și punerea în aplicare a obiectivelor privind eficienţa energetică  în 
cadrul unui Plan de acţiuni privind energia durabilă/Plan local de izolare a clădirilor 
pentru a îmbunătăţi eficienţa în sectorul rezidenţial . De asemenea, se pot elabora  
Regulamente de construcţii pentru a atinge obiectivele de reducere a consumului 
de energie și a emisiilor de CO2.  

2) Realizarea unor lucrări precum: 

→ îmbunătăţirea izolaţiei termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereţi 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv 
măsuri de consolidare a acesteia;  

→ reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – 
încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, 
inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc. 

→ modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice 
de bloc/scară;  
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→ achiziţionarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei 
din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, 
pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.; 

→ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spaţiile 
comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată și durată mare 
de viaţă;  

→ implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor 
energetice: achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice; 

→ înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părţile comune - scări, subsol. 

3) Realizarea de campanii de informare și sensibilizare. Orașul Tîrgu Ocna ar trebui să 
implice părţile interesate în pregătirea documentelor de planificare urbană. 
Implicarea, care poate fi, de asemenea, extinsă în acţiunea de informare și 
conștientizare a tuturor părţilor implicate în sectorul construcţiilor și cel de 
protecţie a mediului. Acţiunile ar trebui să vizeze în primul rând proiectanţii care 
vor fi chemaţi pentru aplicarea strictă de reglementărilor și criteriile identificate, 
în scopul de a face o legătură eficientă între "normativ" și utilizatorul final. 
Implicarea părţilor interesate va avea loc, în primele etape de elaborare 
(partajare), în faza de aplicare (implementare) și în faza de monitorizare (esenţială 
pentru o revenire în termeni de acceptabilitate și eficacitate de normelor).  

O acţiune suplimentară și fermă de sensibilizare a opiniei publice ar trebui să fie 
pusă în aplicare faţă de cetăţeni. În acest caz, va trebui să folosească diferite 
moduri de a ajunge la diferitele secţiuni ale populaţiei, astfel pot fi folosite 
instrumente care implică contact direct, dar și adoptarea de metode clasice 
(broșuri, materiale informative etc.). De asemenea, campaniile de informare se pot 
realiza și prin intermediul unor instrumente moderne de comunicare, cum ar fi 
reţelele sociale bazate pe tehnologie (facebook, twitter, etc.) și portaluri 
informaţionale bazate pe web. Activităţile de informare și de conștientizare 
menţionate mai sus vor fi direcţionate, de asemenea, în sectorul terţiar, în scopul 
de a crește gradul de conștientizare al aspectelor de energie și de mediu. 

4) Introducerea unui sistem de centralizare a informaţiilor legate de  energie ce au 
fost realizate la nivelul clădirilor din Tîrgu Ocna. Acest sistem va permite 
monitorizarea realizării obiectivelor de energie după finalizarea de proiecte de 
reabilitare termică a clădirilor.  

5) Inspecţia în timpul fazelor de construcţie pentru a asigurarea conformităţii 
lucrărilor cu documentaţia depusă.  

 

Procentul estimat de economisire de energie: până la 10-15% din consumul de 
energie al clădirilor rezidenţiale și terţiare 
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ACŢIUNE Nr. 4: Turismul durabil 

În oraşul Tîrgu Ocna trebuie să fie promovat un turism durabil, prin colaborarea tuturor 
factorilor locali importanţi: instituţii publice, companii hoteliere și alte societăţi terţiare, 
în scopul de a organiza oferta de ecoturism din zonă. 

Acţiuni posibile în acest domeniu:  
→ Structurarea unui “lanţ de producţie/aprovizionare” legat de ecoturism; 

→ Diseminarea de Certificare de mediu pentru firme, produse locale și pentru teritoriu 
(areal); 

→ Diseminarea de bunelor practici și a principiilor de cazare turistică ecologică. 

Scopul acestor acţiuni este de a îmbunătăţi performanţele de mediu ale lanţului de 
aprovizionare a produsului turistic, prin implicarea atât a operatorilor de turism, cât şi a 
turiștilor în acest proces complex de îmbunătăţire progresivă a ofertei şi de a crește gradul 
de conștientizare cu privire la beneficiile unui turism durabil pentru comunitatea locală. 

Abordarea trebuie gândită în scopul îndeplinirii cerinţelor sistemelor de certificare 
specifice, bine cunoscut fiind faptul că, în prezent, nu sunt folosite din cauza dificultăţilor 
de punere în aplicare şi de a atinge niveluri mai ridicate de eficienţă. 

Exemplu: 
Pentru a obţine "eticheta verde", vor fi analizate următoarele aspecte ale 
structurilor:  
o Organizarea internă (gradul de sensibilizare a personalului și sistemul de 

management); 
o  Eficienţă energetică și de mediu (eficienţa construcţiilor, producerea și 

utilizarea de energie); 
o Colectarea deșeurilor, canalizarea și economisirea apei; 
o Aprovizionare (de la alimente, utilizarea durabilă); 
o Mobilitate şi servicii de transport (promovarea intermodalităţii, mobilitate 

uşoară pentru turiști și angajaţi). Printre acţiunile adresate direct turiștilor 
pot fi propuse activări specifice punctelor de informare, amplasate aproape 
de cazare, sau de activităţile comerciale, în scopul de a furniza informaţii cu 
privire la importanţa echilibrului ecosistemului, precum și pentru a facilita 
dobândirea de comportamente mai prietenoase faţă de mediul înconjurător.  

 
Metodele de comunicare pot fi de diferite tipuri: 
o Informare directă/verbală; 
o Informare prin intermediul broșurilor și afișelor; 
o Activităţi recreative, gândite în primul rând pentru copii; 
o Prin aplicaţii Web  pentru telefoanele smarth.  

 

Procentul estimat de economisire de energie: 10% unui consumul de energie 
electrică în sectorul terţiar 
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ACŢIUNE A nr. 5: Mobilitate durabilă 

Exemple relevante de acţiuni pentru reducerea emisiilor de CO2 din sfera mobilităţii: 

1) Realizarea unui plan de mobilitate durabilă: administraţia locală ar putea adopta un 
plan de mobilitate în scopul de a defini priorităţile de acţiune în conformitate cu 
politicile energetice și de mediu adoptate la nivel local. Planul va porni de la 
situaţia existentă pentru a identifica acţiunile care trebuie puse în zonă pentru a 
îmbunătăţi sustenabilitatea energetică a sectorului de transport. 

2) Modernizarea zonelor pietonale și îmbunătăţirea spaţiilor urbane:  administraţia 
orașului Tîrgu Ocna ar putea extinde zonele pietonale din zona centrală a orașului și 
să pună în aplicare intervenţii de proiectare și amenajare a locurilor de parcare în 
zonele înconjurătoare. De asemenea, se recomandă luarea de măsuri pentru 
promovarea și Încurajarea deplasării cu bicicleta (bike shering, realizarea de piste 
de bicicliști); 

3) Realizarea de sisteme de control al vitezei, pe arterele principale: Consiliul Local 
poate lua măsuri pentru a regla viteza de-a lungul principalelor axe din zona urbană 
prin plasarea de puncte de control. O astfel de intervenţie ar putea duce la un 
efect semnificativ care să permită reducerea vitezei în perimetrul urban; 

4) Realizarea unei centuri ocolitoare care să devieze traficul greu ce tranzitează 
orașul; 

5) Realizarea unui sistem de transport public în comun eficient și prietenos cu mediul 
prin folosirea unor mijloace de transport slab poluante;  

6) Înlocuirea mijloacelor de transport folosite de Primărie pentru servicii publice cu 
unele electrice sau mai puţin poluante; 

7) Încurajarea achiziţionării de către operatorii economici din zonă dar și de către 
societatea civilă a vehiculelor electrice prin: 

→ realizarea unui sistem de încărcare a vehiculelor electrice în zonele cele mai 
aglomerate; 

→ amenajarea de locuri de parcare destinate vehiculelor electrice; 

→ achiziţionarea de către autoritatea publică a unor vehicule electrice astfel fiind 
oferit un exemplu de bună practică; 

→ realizarea de campanii de conștientizare în rândul populaţiei și operatorilor 
economici din zonă; 

→ organizarea de evenimente de sprijinire și promovare a transportului cu emisii 
cât mai reduse de CO2. 

 

Procentul estimat de economisire de energie: până 10-15% din consumul 
energetic aferent sectorului de transport 
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În contextul în care în următoarea perioadă de programare accentul este concentrat pe 
principiul dezvoltării durabile, în special protecţia mediului, se justifică necesitatea 
realizării unui capitol în cadrul strategiei de dezvoltare, destinat evidenţierii situaţiei 
energetice de la nivelul orașului Tîrgu Ocna, măsurilor necesare pentru dezvoltarea 
orașului pe principiul eficienţei energetice și a estimărilor orientative de reducere a 
emisiilor CO2 de la nivelul comunităţii până în anul 2020. 
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III. ANALIZA SWOT A ORAȘULUI TÎRGU OCNA 
Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – Unul dintre cele mai importante instrumente de management utilizat în 
radiografierea unui sistem/organizaţii/comunităţi care constă în efectuarea analizei interne pentru a vedea care sunt punctele tari şi slabe, 
urmată de analiza externă, ce se concentrează pe oportunităţile şi riscurile cele mai relevante. 
 

III.1 Analiza SWOT – Urbanism și Mediu 
În acest subcapitol prezentăm analiza SWOT pentru domeniul Urbanism şi Mediu. Acest domeniu având următoarea structură: 

URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

URBANISM 

Utilităţi 
publice 

Orașul beneficiază de 
reţele pentru toate 
tipurile de utilităţi: 

→ Apă  
→ Canalizare 
→ Gaze naturale  
→ Iluminat public 

 

Reţelele de utilităţi se 
află în proprietatea 
Primăriei Tg. Ocna 

Reţelele de utilităţi încă necesită investiţii 
majore pentru funcţionare optimă 

Reţelele de utilităţi nu acoperă tot 
perimetrul orașului, procentele de 
racordare la reţelele de utilităţi: 
→ Apă (78,3%) 
→ Canalizare (70,5%) 

Staţia de epurare este uzată fizic și moral, 
iar din punct de vedere al capacităţii este 
folosită maximal nepermiţând o potenţială 
extindere a reţelei de canalizare  

Lipsa protecţiei staţiei de epurare faţă de 
Trotuș și riscul crescut de inundaţii 

Reţeaua de gaze naturale nu acoperă 
zonele Gura Slănic și Păcuri 

Sistemul de iluminat public nu acoperă tot 
arealul orașului, prezintă stare avansată 

Existenţa unor linii de finanţare dedicate 
modernizării/extinderii reţelelor de utilităţi: 

→ Apă (POIM 4.1) 
→ Canalizare(POIM 4.1) 
→ Gaze natural (POIM 8.2) 
→ Iluminat public (POR 4.1) 

Existenţa unui Masterplan al judeţului Bacău în 
ceea ce privește reţelele de apă și apă uzată și 
detalierea unei soluţii tehnice în ceea ce 
privește Tg. Ocna prin: 

→ Extindere reţea apă uzată și conectarea 
Bogata-Poieni 

→ Reabilitarea reţelei existente 

→ Noi staţii de pompare și conducte de 
refulare în Poieni și Tg. Ocna 

→ Construirea unei noi staţii de epurare 
centrale în Tg. Ocna 

Instabilitate legislativă 
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URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

de degradare și consumuri energetice mari Extinderea și modernizarea sistemului de 
iluminat public din localităţile componente ale 
Microregiunii Valea Muntelui reprezintă unul 
dintre proiectele prioritare incluse în Strategia 
de Dezvoltare a Judeţului Bacău 

Fond de 
locuinţe 

Existenţa unor 
ansambluri ANL 
construite din fonduri 
publice 

Existenţa în zonă a unor 
resurselor de materiale 
de construcţii și a unor 
firme private de 
construcţii  

Existenţa unui cadru 
natural atractiv propice 
concentrării urbane și 
extinderii spaţiului 
locativ 

Nivelul scăzut al eficienţei energetice și 
de izolare fonică și termică a clădirilor 

Aspect estetic necorespunzător  și depășit 
al blocurilor de locuinţe vechi 

Dispunerea centralizată a firmelor ce 
oferă servicii necesare tuturor locuitorilor 
(comerţ, servicii, turism etc.) 

Executarea lucrărilor de reabilitare termică 
prin programele locale de reabilitare a 
blocurilor de locuinţe proiectate în perioada 
1950-1990 – conform OUG 18/2009 privind 
creșterea performanţei energetice a blocurilor 
de locuinţe  

Existenţa unor linii de finanţare ce sprijină 
îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile 
rezidenţiale (POR 4.1) 

Lipsa unei viziuni 
urbanistice de ansamblu 
și intervenţii sporadice 
la clădirile rezidenţiale 
cu efect asupra imaginii 
de ansamblu a orașului  

Influenţa nefastă a 
existenţei zonei 
industriale în perimetrul 
central al orașului 

Dificultăţi în 
dezvoltarea 
infrastructurii și a unor 
obiective de utilitate 
publică prin lipsa 
rezervei de spaţiu 
pentru dezvoltarea 
acestei infrastructuri 

Căi de 
comunicaţii 

Situarea pe DN 12A, DN 
12B și DJ 116 (care face 
legătura directă cu 
DN11) asigură acces 
rutier  ușor către toate 
zonele ţării 

Orașul dispune de cale 

Fluenţa și siguranţa circulaţiei în zona 
centrală sunt afectate atât de lipsa unui 
traseu ocolitor pentru traficul principal de 
pe DN12A (ceea face ca traficul greu și cel 
de tranzit să traverseze localitatea), cât și 
de inexistenţa sensurilor giratorii la 
nivelul localităţii 

Construcţia unei variante de ocolire a orașului 
Tg. Ocna reprezintă unul dintre proiectele 
prioritare incluse în Strategia de Dezvoltare a 
Judeţului Bacău 

Existenţa unor linii de finanţare ce sprijină 
îmbunătăţire infrastructurii rutiere orășenești 
(POR 4.3, POR 6.1, POR 7.1) și a infrastructurii 

Lipsa unei viziuni 
urbanistice de ansamblu 
și intervenţii sporadice, 
fără consistenţă la 
nivelul căilor de acces 
ale localităţii și 
legăturilor dintre 
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URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

ferată și oferă accesul 
feroviar ușor către toate 
zonele ţării  

Distanţa relativ redusă 
până la cel mai apropiat 
aeroport (60 km – Bacău) 

 

La nivelul orașului își 
desfășoară activitatea 
agenţi economici ce 
activează în domeniul 
transportului (maxi taxi) 
și care asigură legătura 
orașului cu zonele din jur 

Starea precară a drumurilor orășenești cu 
infrastructura aferentă (intersecţii 
neamenajate, străzi cu carosabil 
deteriorat și înguste, trotuare cu lăţime 
insuficientă, străzi de pământ etc.) 

Lipsa unui pietonal major  amenajat în 
centrul orașului și a unor piste pentru 
bicicliști 

Numărul mic al parcărilor amenajate la 
nivelul orașului, lipsa de parcări (în 
special în zona centrală și la intrarea în 
Salină) 

Nu exista un serviciu de transport public 
local la nivelul localităţii sau care să 
deservească nevoile de deplasare între 
oraș și localităţile învecinate 

Gara CFR Tîrgu Ocna, monument 
arhitectural deosebit, se află în stare 
avansată de degradare  având în vedere 
că acest punct reprezintă ”poarta de 
intrare în Staţiune” 

de transport public (POR 4.2) 

Posibilitatea ca, prin modernizarea căilor de 
transport în zonă, orașul să devină punct de 
plecare pentru itinerarii turistice regionale 

Înfiinţarea unui sistem de transport interurban 
ecologic microregional este unul dintre 
proiectele incluse în Strategia de Dezvoltare a 
Judeţului Bacău 

diferite zone ale 
orașului cu efect asupra 
aspectului general al 
orașului 

MEDIU 

Factori de 
mediu 

(aer, apă, 
sol, 

zgomot) 

Atmosfera este pură, 
aerul este tonifiant și 
ușor ozonificat, bogat în 
aerosoli, rășini și ioni 
negativi de oxigen 

Vecinătatea cu râul 

Calitatea aerului afectată prin emisiile de 
CO2 generate la nivelul localităţii  

Zone grav afectate sub aspectul 
vegetaţiei, al calităţii solului și apelor 
curgătoare prin depozitarea necontrolată 
a deșeurilor și evacuările necontrolate de 

Există linii de finanţare care ar putea finanţa 
reconstrucţia ecologică a orașelor ce prezintă 
zone care au fost afectate sub aspectul 
factorilor de mediu, sprijinind acţiuni pentru 
îmbunătăţirea mediului urban, revitalizarea 
orașelor, promovarea măsurilor de reducere a 
zgomotului (PO Infrastructură Mare, POR) 

Fenomene naturale 
negative cu influenţă 
asupra patrimoniului 
natural local (inundaţii, 
alunecări de teren, 
incendii) 
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URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Trotuș și o reţea 
hidrografică bogată la 
nivelul localităţii (râuri și 
pâraie) 

Existenţa a 7 izvoare cu 
ape minerale  

Existenţa unui lac ce 
sporește frumuseţea 
peisagistică a zonei 
(„Lacul fără fund” sau 
„Groapa Burlacu”) 

Mediu natural atractiv, 
existenţa unor 
importante  resurse 
naturale și arii protejate 
(Situl Natura 2000 
Măgura Tg. Ocna) 

Existenţa unor soluri 
fertile 

Existenţa unor zăcăminte 
importante de sare  

ape uzate menajere din gospodăriile 
populaţiei 

Zone cu potenţial major de inundaţii ca 
efect al revărsării cursurilor de apă și 
scurgerilor de torenţi 

Disconfort fonic major produs atât de 
traversarea orașului de linia CFR în 
contextul în care zonele de locuit se află 
în imediata apropiere a căii ferate, cât și 
de traversare mijloacelor autor de trafic 
greu pe fondul inexistenţei unei centuri 
ocolitoare a orașului 

Înfiinţarea unor perdele forestiere și 
împădurirea terenurilor degradate din 
Microregiunea Valea Muntelui reprezintă unul 
din proiectele prioritare incluse în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Bacău 

 

Exploatarea iraţională și 
scăparea de sub control 
a rezervelor de subsol 
(ex. fenomene de 
instabilitate a 
suprafeţelor provocate 
de exploatarea pe cale 
umedă a sării) 

Riscul ca o parte din 
elementele de 
ecosistem ale Situl 
Natura 2000 Măgura Tg. 
Ocna să fie periclitate și 
să dispară ca efect al 
gestionării deficitare 
sub aspect peisagistic și 
ecologic al acestui 
perimetru 

Exploatarea neraţională 
a pădurilor 

Implicarea redusă a 
societăţii civile în 
problemele de mediu 
ale localităţii 

Deșeuri 

Orașul dispune de 
propriul sistem de 
colectare a deșeurilor cu 
dotările aferente pentru 
colectare și transport al 
deșeurilor generate 

Colectarea deșeurilor nu se realizează 
selectiv la sursă neexistând amenajări în 
acest sens 

Procentul de selectare și valorificare a 
deșeurilor colectate este foarte redus 
(15% reprezentând PET, hârtie și metale) 

Existenţa unui Masterplan al Judeţului Bacău în 
ceea ce privește sistemul integrat al deșeurilor 
solide și definirea unor obiective clare privind 
gestionarea deșeurilor la nivelul întregului 
judeţ, printre care: 

→ Achiziţionarea și instalarea sistemelor de 

Incoerenţă legislativă 

 

Implicarea scăzută din 
partea populaţiei și 
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URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Nu există staţie de sortare a deșeurilor și 
nici echipamente specifice pentru acest 
demers 

Lipsa unei instalaţii de eliminare a 
deșeurilor ceea ce conduce la costuri 
ridicate de transport a acestora având în 
vedere ca la nivelul localităţii nu există o 
groapă de gunoi 

Nu există un spaţiu special amenajat 
pentru depozitarea materialelor de 
construcţii din demolări 

Implicarea redusă a cetăţenilor în 
problema colectării selective a deșeurilor 

colectare selectivă 
→ Construcţia instalaţiilor de sortare, 

compostare și reciclare 

 

agenţilor economici faţă 
de colectarea selectivă 
a deșeurilor la sursă și 
faţă de problemele de 
mediu în general 

Parcuri și 
spaţii verzi 

Suprafaţa generoasă a 
spaţiilor verzi amenajate 
la nivelul orașului (42 ha) 
ceea ce reprezintă 34 
mp/loc (mult peste 
limita obligatorie 
conform OUG 114/2007) 

Existenţa parcului 
Măgura, cea mai 
importantă zonă verde a 
orașului ce polarizează 
activităţile balneare, 
sportive și recreative ale 
comunităţii 

Orașul dispune de 
perimetre forestiere 

Parcul Măgura prezintă zone care nu sunt 
amenajate peisagistic și necesită 
ecologizare 

Nu sunt amenajate terenurile de sport din 
incinta stadionului din Parcul Măgura, iar 
numărul acestora este insuficient pentru 
nevoile de agrement și sport ale 
locuitorilor și turiștilor 

Spaţiile de joacă pentru copii nu sunt 
suficiente sau necesită amenajări 
suplimentare 

Aleile din parcuri sunt deteriorate, iar 
mobilierul urban învechit, insuficient și pe 
alocuri distrus (bănci, coșuri de gunoi, 
corpuri de iluminat) 

Potenţialul de transformare al Parcului Măgura 
în centru polarizator pentru principalele 
activităţi turistice, balneare, sportive și de 
agrement la nivelul orașului și existenţa unor 
linii de finanţare ce ar putea sprijini acest 
demers (POR 7.1) 

Potenţialul de dezvoltare a unei zone conexe 
parcului (în jurul acestuia) care să concentreze 
o serie de funcţiuni turistice necesare pentru o 
staţiune turistică de interes naţional (închirieri 
echipamente sportive, alimentaţie publică, 
suveniruri) 

Existenţa lacului „Groapa Burlacu” și 
potenţialul de transformare a acestuia într-o 
zonă de agreement atractivă  

Potenţialul de transformare în zone de 

Lipsa unei abordări 
unitare coerente în ceea 
ce privește amenajarea 
parcului  Măgura, 
principala zonă de 
atracţie a orașului, ceea 
ce ar putea afecta 
intervenţiile ulterioare 
consistente care să 
redea farmecul de 
altădată al acestui areal 

 

Lipsa unei abordări 
integrate a dezvoltării 
turistice a zonei și 
punerea în valoare 
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URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

protejate (pădurea de pe 
Măgura, pădurea Feţele 
Tîrgului) 

Malurile râurilor ce traversează orașul 
sunt neamenajate și pe alocuri necesită 
igienizări 

Lipsa zonelor plantate, de protecţie atât 
de-a lungul căii ferate pe porţiunile care 
sunt în vecinătatea zonelor de locuit și în 
zona agenţilor economici ce desfășoară 
activităţi de natură a perturba calitatea 
aerului, nivelul de zgomot în localitate 

La nivelul localităţii nu există toalete 
publice  

Lipsa unor echipamente sportive în cadrul 
parcurilor și a spaţiilor verzi necesare 
pentru desfășurarea de activităţi sportive 
în aer liber  

 

promenadă și agrement a malurilor râurilor 
Trotuș, Slănic și Vâlcica și existenţa unor linii 
de finanţare ce ar putea sprijini acest demers 
(POR)  

deficitară a 
principalelor obiective 
de interes ale localităţii 

Protecţia 
mediului  

 

Lipsa unor surse 
importante de poluare 
industrială 

Ponderea mare a zonelor 
verzi la nivelul localităţii 

Atmosfera este pură, 
aerul este tonifiant și 
ușor ozonificat, bogat în 
aerosoli, rășini și ioni 
negativi de oxigen 

Zonele verzi ale orașului nu sunt 
sistematizate și amenajate  

Existenţa unor cursuri de apă ce nu sunt 
amenajate, regularizate și produc 
frecvent inundaţii, alunecări de teren 

Eficienţă energetică și confort termic 
scăzute pentru majoritatea clădirilor din 
oraș prin lipsa anvelopării și a altor 
aspecte ce contribuie la o eficienţă 
energetică scăzută a acestora și emisii de 
CO2 

Colectarea deșeurilor se realizează 

Existenţa unor linii de finanţare ce sprijină 
creșterea eficienţei energetice a clădirilor 
(POR 3.1, POR 4.1), a împăduririlor și 
amenajării spaţiilor verzi (POR, POIM), 
regularizarea și reabilitarea cursurilor de apă 
(POR, POIM) 

Existenţa unui program de finanţare dedicat 
protecţiei factorilor de mediu (PO 
Infrastructură Mare) 

Strategia Judeţului Bacău are în portofoliul de 
proiecte prioritare pentru orizontul de 
programare 2014 – 2020 și proiecte ce vizează 
protecţia mediului, respectiv: 

Exploatarea neraţională 
a pădurilor 

Interesul scăzut pentru 
protecţia mediului  

Riscul de producere a 
calamităţilor naturale 
(alunecări de teren, 
inundaţii) 
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URBANISM 
ȘI MEDIU S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

neselectiv, există numeroase probleme de 
depozitare a deșeurilor în zone 
nepermise, în apropierea cursurilor de 
apă, deșeurile sunt valorificate în pondere 
foarte redusă (15%) 

Iluminatul public folosește corpuri de 
iluminat energofage și nu folosește surse 
de lumină LED, fiind poluator prin emisiile 
de CO2 degajate 

Reţeaua de canalizare nu acoperă tot 
perimetrul orașului fapt de influenţează 
factorii de mediu prin evacuările 
necontrolate de ape uzate menajere din 
gospodăriile populaţiei 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al localităţii nu dispune de 
infrastructura și dotările necesare sau are 
o infrastructură uzată, învechită 

Poluare generată de traficului greu și de 
tranzit în oraș 

→ Amenajare, îndiguire și decolmatare râu 
Trotuș și afluenţi 

→ Instalarea corpurilor de iluminat eficiente 
energetic 

→ Construcţia Variantei de Ocolire a orașului 
Tg. Ocna 

Existenţa unui Masterplan al Judeţului Bacău în 
ceea ce privește sistemul integrat al deșeurilor 
solide și definirea unor obiective clare privind 
gestionarea deșeurilor la nivelul întregului 
judeţ, printre care: 

→ Achiziţionarea și instalarea sistemelor de 
colectare selectivă 

→ Construcţia instalaţiilor de sortare, 
compostare și reciclare 

Investiţii specifice pentru orașul Tg. Ocna 
prevăzute în Masterplanul pentru apă și  apă 
uzată al judeţului Bacău 
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III.2 Analiza SWOT – Dezvoltare Economică 
Analiza SWOT pentru domeniul Dezvoltare Economică. Acest domeniu având următoarea structură: 

DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Mediul 
economic 

Diversitatea resurselor 
subsolului: sare gemă și 
săruri de potasiu, petrol, 
izvoare minerale, 
materiale de construcţii 

Existenţa unor soluri 
cernoziomice, 
carbonatice foarte 
potrivite pentru 
exploatarea agricolă 

Judeţul Bacău dispune 
de al doilea fond 
forestier din Regiunea 
Nord Est, iar Valea 
Trotușului se află în 
topul zonelor din ţară în 
ceea ce privește 
industria de prelucrare a 
lemnului 

Cea mai mare companie 
din domeniul industriei 
de la nivel local este 
Salina Tîrgu Ocna ce are 
ca principal domeniu de 
activitate extracţia, 
prepararea și 

Preponderenţa activităţilor de comerţ în 
rândul firmelor din oraș în detrimentul 
celor cu activităţi economice productive 
sau de servicii 

Migrarea forţei de muncă 

Numărul redus al agenţilor economici care 
activează în domeniul turistic și de 
agrement, în special al structurilor de 
cazare turistică raportat la nevoile 
actuale și la potenţialul de dezvoltare al 
staţiunii 

Gradul de sărăcie din zona Văii Trotușului 
a crescut ca urmare a închiderii marilor 
platforme industriale, precum și a 
unităţilor industriale de pe platforma 
petrochimică Borzești 

Rata șomajului ridicată (4,4%), valori mai 
mari ale acestui indicator per total se 
înregistrează în sezonul rece, respectiv 
noiembrie – martie, iar valori mai scăzute 
în perioada sezonului cald 

 

Posibilitate de asociere la GAL Valea 
Trotușului și accesarea de către companii a 
unor finanţări în domeniul: 

→ Zootehnie  
→ Apicultura  
→ Ferme vegetale  
→ Turism si agroturism  
→ Prelucrarea pietrei 
→ Prelucrarea lemnului 
→ Prelucrarea resurselor forestiere(de ex 

fructe de padure) 

 

Alte industrii cu potenţial de dezvoltare la 
nivelul zonei Tîrgu Ocna sunt: 
→Prelucrarea lemnului 
→Exploatarea și prelucrarea pietrei Slănicului 
→Industria petrolieră 

Atragerea investitorilor ce dispun de resurse 
financiare pentru implementarea de tehnologii 
curate 

Dezvoltarea sectorului zootehnic prin 
valorificarea pășunilor și a fâneţelor existente 

Existenţa unor bănci ce pot să imprime un ritm 
accelerat de dezvoltare a orașului prin 

Migrarea forţei de 
muncă în alte ţări sau 
alte regiuni 

 

Mediul fiscal și 
legislativ instabil 
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DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

comercializarea sării 

Populaţia din zonă 
deţine un grad ridicat de 
profesionalizare (o parte 
din locuitori având și 4-5 
calificări) în diverse 
ramuri industriale 

Cea mai mare pondere 
în total suprafaţă 
agricolă a localităţii o 
deţin păşunile, urmate 
de fâneţe 

facilităţile acordate întreprinzătorilor 

Posibilitatea pentru companiile din oraș de a 
accesa fonduri nerambursabile prin POR axa 2 
în investiţii ce vizează îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici și 
mijlocii, precum și prin PO Competitivitate, 
dar și prin PNDR, după caz. 

Oportunitatea de valorificare a existenţei 
clădirilor celor 3 școli nefuncţionale (Vâlcele, 
Tisești și Poieni) în vederea creării unor spaţii 
pentru activităţi productive, ateliere 
meșteșugărești 

Servicii 

Orașul Tîrgu Ocna este 
recunoscut prin industria 
sării, potenţialul de 
dezvoltare a turismului 
banear și a celorlalte 
resurse specifice zonei: 
piatră, lemn, petrol 

Existenţa izvoarelor 
minerale și a unui 
complex hotelier cu 
bază de tratament 
balnear, a unui centru 
balnear  

Structurile de cazare turistică oferă 
majoritar servicii de cazare și masă și nu 
investesc în servicii de agrement pentru 
turiști 

Insuficient personal calificat care să 
deservească sectorul turistic și cel de 
agrement al orașului 

Lipsa de diversificare și calitatea redusă a 
serviciilor turistice care să permită o 
activitate turistică pe perioada întregului 
an 

Nu sunt condiţii de agrement specific 
sezonului rece care să asigure o prezenţă 
turistică constantă pe tot parcursul anului 

Dezvoltarea redusă a infrastructurii de 
acces și servicii, în special a serviciilor IT 

Interes crescut al unor posibili investitori în 
domeniul economic și turistic al zonei 

Posibilitate asociere GAL Valea Trotușului și 
accesarea de către companii a unor finanţări 
în domeniul: turism și agroturism 

Înfiinţarea unor reţele integrate de turism și 
agroturism în Microregiunea Valea Muntelui 
reprezintă unul din proiectele prioritare din 
cadrul Strategiei de Dezvoltare a Judeţului 
Bacău 

Dezvoltarea accelerată a pieţei e-bussiness 

Posibilitatea accesării de către companii atât 
a programelor ce sprijină creșterea 
competitivităţii (POR axa 2 și PO 
Competitivitate), cât și a programelor ce 
sprijină adaptarea forţei de muncă la 
condiţiile de piaţă (PO Capital Uman) 

Migrarea forţei de 
muncă calificate  

 

Instabilitatea monetară 

 

Modificări legislative 
repetate (inclusiv cele 
fiscale) 
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III.3 Analiza SWOT – Turism și Servicii 
Analiza SWOT pentru domeniu Turism și Servicii. Acest domeniu având următoarea structură: 

TURISM și 
SERVICII S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Cadrul  
balnear 

Tg. Ocna a obţinut 
atestarea ca staţiune 
balneoclimatică prin HG 
nr. 1072/11 noiembrie 
2013 

Bioclimatul este unul 
dintre cele mai plăcute 
din ţară, caracterizat ca 
nesolicitant-sedativ, de 
cruţare, tonifiant 

Existenţa a 7 izvoare cu 
ape minerale 
recomandate pentru 
tratarea a numeroase 
afecţiuni  

Primăria Tg. Ocna a 
obţinut licenţa de 
explorare a izvoarelor 
de apă minerală captate 
în Parcul Măgura 

Existenţa unui Centru de 
tratament balnear 
modern în Parcul Măgura 

Existenţa celei mai mare 
zone din ţară cu 

Debitul foarte scăzut al izvoarelor 
minerale din Parcul Măgura 

 

Centrul de tratament balnear din Parcul 
Măgura nu dispune de toate dotările 
necesare pentru a putea oferi servicii de 
tratament balnear adecvate 

 

Existenţa unor amenajări care deși ar 
putea fi valorificate nu sunt puse în 
valoare (ex. Mina veche din Salina) 

 

Nu există posibilitatea de cazare a 
copiilor cu probleme respiratorii ce vin la 
tratament în Salină, pe perioada curei 

Existenţa unor linii de finanţare ce stimulează 
turismul balnear și infrastructura specifică 
staţiunilor balneare (POR 7.1) 

Riscul de pierdere al 
statului de staţiune 
balneoclimatică pe 
fondul imposibilităţii de 
exploatare sau 
exploatării deficitare a 
izvoarelor ca efect al 
problemelor de captare 
a acestor 
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TURISM și 
SERVICII S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

potenţial balnear 
(îndeplinind condiţiile 
pentru a fi acreditat 
pentru a fi sanatoriu 
balnear) situată într-o 
salină, pentru afecţiuni 
respiratorii 

Infrastructura 
turistică și de 

agrement 

Tg.  Ocna dispune de 
numeroase atracţii 
turistice, 
balneoclimatice și de 
agrement ce au 
constituit premiza 
pentru recunoașterea 
statutului de staţiune 
turistică la nivel 
naţional (HG nr. 
1122/10 octombrie 
2002) 

Existenţa unor obiective 
de interes la nivelul 
staţiunii atât sub 
aspectul vizitării și 
factorilor de cură 
(Salina Tg. Ocna, Parcul 
Măgura cu atracţiile sale 
și izvoarele minerale), 
cât și a unor perimetre 
forestiere protejate 
(pădurea de pe Măgura, 
pădurea Feţele Tîrgului) 

Exploatarea insuficientă a factorilor cu 
potenţial de cură la nivelul localităţii 

Calitatea precară a reţelei rutiere din 
localitate și a indicatoarelor spre 
principalele atracţii turistice ale zonei 

Drumul de acces către Salină nu este 
modernizat 

Drumul de acces către Mănăstirea Măgura 
este în stare avansată de degradare, atât 
drumul pietonal, cât și cel destinat 
accesului auto 

Numărul încă redus al capacităţii de 
cazare a localităţii raportat la potenţialul 
de dezvoltare al staţiunii 

„Casa Borisof”, unul din monumentele 
istorice de marcă ale zonei se află într-o 
stare gravă de deteriorare a structurii 
constructive și a elementelor decorative 
neavând în prezent nici o funcţionalitate 

Numeroase obiective de patrimoniu 
istoric ale localităţii prezintă stare 
avansată de degradare necesitând lucrări 

Existenţa unor linii de finanţare ce stimulează 
turismul balnear și infrastructura specifică 
staţiunilor balneare (POR 7.1) 

Oportunitatea de a promova mărci locale și de 
a le omologa în beneficiul imaginii la nivel 
naţional a staţiunii 

Investiţiile ce vizează reabilitarea și 
introducerea în circuitul turistic a 
monumentului istoric „Casa Borisof” și 
“Biserica Sf. Nicolae” sunt incluse în Strategia 
de Dezvoltare a Judeţului Bacău 

Existenţa unor linii de finanţare ce sprijină 
reamenajarea și includerea în circuitul turistic 
al monumentelor de patrimoniu (POR  5.1) 

În zona Tîrgu Ocna se pot practica o serie de 
forme de turism, precum: 

→ Turismul itinerant cu valenţe culturale 
(mănăstiri, biserici, vestigii istorice, vestigii 
culturale) 

→ Turismul balnear; 

→ Ecoturismul (rezervaţii naturale) 

Lipsa politicilor 
naţionale consecvente 
referitoare la turism 

 

Migrarea turistică către 
alte zone ale regiunii și 
încurajarea turismului 
de tranzit la nivelul 
localităţii 
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TURISM și 
SERVICII S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Existenţa unor clădiri de 
patrimoniu la nivelul 
orașului („Casa Borisof”, 
Monumentul Muzeu 
„Măgura”, Monumentul 
Eroilor Români de la 
Biserica Sf. Nicolae, 
Monumentul Eroilor 
Independenţei, Cetatea 
antică Utidava) 

Numărul mare al 
lăcașelor de cult de la 
nivelul orașului, multe 
dintre aceste fiind din 
categoria monumentelor 
de patrimoniu ecumenic 

Calitatea foarte bună a 
factorilor de mediu și în 
special a celor de cură 
la nivelul orașului 

Distanţa relativ redusă 
până la cel mai apropiat 
aeroport (60 km – 
Bacău) 

Datorită cadrului natural 
variat orașul este 
favorabil realizării de 
trasee turistice în 
împrejurimi și a unor 
sporturi montane 

urgente de reabilitare și conservare 

Existenţa unor amenajări care deși ar 
putea fi valorificate nu sunt puse în 
valoare (ex. Mina veche din Salina) 

Parcul Măgura nu este amenajat din 
punct de vedere al vegetaţiei  și nu a fost 
abordat de-a lungul timpului unitar sub 
aspectul zonei verzi, zona balneo, zona 
sportivă și de agrement 

Existenţa unui lac în parcul Măgura al 
cărui potenţial turistic și de agrement nu 
este exploatat 

Existenţa unor cursuri de apă la nivelul 
orașului al căror maluri nu sunt 
amenajate în scop turistic de promenadă 

Numeroase lăcașe de cult de la nivelul 
localităţii se află în stare avansată de 
degradare sau necesită lucrări de 
reabilitare, în special lucrări de 
reabilitare a acoperișurilor 

Centrul vechi al orașului prezintă clădiri 
vechi în stare avansată de degradare cu 
faţade deteriorate, ceea ce afectează 
percepţia generală asupra orașului 

Localitatea nu dispune de un plan de 
marketing care să abordeze întreaga 
ofertă turistică și de agrement a 
localităţii 

Deși există numeroase evenimente 

→ Turismul de odihnă, recreere şi agrement 
(trasee montane) 

Potenţialul de dezvoltare a unor sporturi 
montane și extreme și a unor trasee specifice  
prin existenţa unui cadru natural favorabil în 
acest sens și existenţa unor linii de finanţare 
ce ar putea sprijini acest demers (POR 7.1) 

Amenajarea de trasee montane în 
Microregiunea Valea Muntelui în vederea 
creșterii atractivităţii acestei microregiuni 
constituie unul din proiectele incluse în 
Strategia de dezvoltare a Judeţului Bacău 

 

Oportunitatea de amenajare în scop recreativ 
a clădirii fostului cinematograf din localitate 
(POR 4.3) 
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TURISM și 
SERVICII S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

culturale și artistice ce se desfășoară de-
a lungul anului în oraș și în zonele 
periurbane, acestea nu sunt vizibile 
publicului larg neexistând un calendar 
anual de evenimente și nefiind promovate 
corespunzător 

Obiectivele turistice de la nivelul 
localităţii nu sunt semnalizate 
corespunzător și nu sunt promovate, sau 
sunt promovate insuficient, fapt ce se 
repercutează asupra numărului de turiști 
ce vizitează anual localitatea 

Lipsa magazinelor cu produse 
tradiţionale/suveniruri specifice zonei 

Lipsa semnalizării unor trasee montane 
precum Măgura-Cireșoia și Tîrgu Ocna-
Coșna  
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III.4 Analiza SWOT – Social și Cultural 
Analiza SWOT pentru domeniul Social şi Cultural. Acest domeniu având următoarea structură: 

SOCIAL și 
CULTURAL S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Social 

Sănătate 

Existenţa cabinetelor 
medicale în regim privat 

Existenţa celei mai mare 
zone din ţară cu 
potenţial balnear 
(îndeplinind condiţiile 
pentru a fi acreditat 
pentru a fi sanatoriu 
balnear) situată într-o 
salină, pentru afecţiuni 
respiratorii 

Existenţa unui centru 
balnear ce exploatează 
potenţialul curativ al 
celor  7 izvoare cu ape 
minerale – sulfuroase, 
clorurate, sodice, slab 
bicarbonatate, hipotone 
recomandate pentru 
tratarea a numeroase 
afecţiuni  

Orașul nu dispune de o unitate medicală 
ce să asigure posibilitatea de spitalizare 
pentru o zi a bolnavilor, populaţia este 
nevoită să se deplaseze până la Onești 
pentru diverse probleme medicale minore 

Staţia de salvare nu este modernizată, iar 
infrastructura de care dispune este 
insuficientă și  învechită  

Starea necorespunzătoare a mijloacelor 
de transport existente pentru urgenţe 
medicale 

Nu există un spaţiu special amenajat care 
să găzduiască copiii cu probleme 
respiratorii ce fac tratament în Salină, pe 
perioada curei 

Nu exista un centru de permanenţă în 
care să-și desfășoare activitatea cu 
medicii de familie 

Există linii de finanţare care ar putea finanţa 
investiţiile în infrastructura sanitară la nivelul 
orașelor (POR 8.1) 

Oportunitatea de valorificare a existenţei 
clădirilor celor 3 școli nefuncţionale (Vâlcele, 
Tisești și Poieni) în vederea transformării 
acestora în centre medicale, spitale 

Creșterea numărului  și 
frecvenţei  problemelor 
medicale ca efect al 
modificării structurii de 
vârstă a populaţiei 
(procesului de 
îmbătrânire al 
populaţiei) 

Asistenţă și Sprijinul oferit prin Situarea în regiunea cu cea mai scăzută Existenţa unui mediu favorabil pentru Riscul pe care 
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SOCIAL și 
CULTURAL S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

protecţie 
socială 

intermediul 
administraţiei publice 
locale și a ONG-urilor 
specializate în ceea ce 
privește susţinerea 
aspectelor de ordin 
social ale localităţii  

Existenţa la nivelul 
orașului a unor structuri 
ce sprijină persoanele 
cu dizabilităţi  

Existenţa la nivelul 
localităţii a unor 
structuri destinate 
asigurării ordinii și 
liniștii publice și 
combaterii infracţiunilor 
(Poliţie, Jandarmerie) 

Inexistenţa conflictelor 
sociale majore 

valoare a indicatorului PIB 
regional/locuitor, cu cea mai ridicată 
rată a sărăciei și cea mai ridicată rată a 
șomajului  

Creșterea numărului persoanelor ce 
necesită sprijin social atât prin prisma 
accentuării fenomenului de îmbătrânire a 
populaţiei, cât și prin prisma declinului 
economic și pierderea locurilor de muncă 
(rata șomajului de 4,4%) 

Lipsa locurilor de muncă pentru anumite 
categorii sociale (tineri, persoane cu 
handicap) 

Insuficiente structuri asociative cu profil 
social la nivelul localităţii și gradul încă 
redus de îmbunătăţire a problemele 
comunităţii locale sub aspect social 

Lipsa unor amenajări speciale care să 
vină în sprijinul  categoriilor vulnerabile 
din localitate (copiii străzii, tineri, 
bătrâni, rromi, familii monoparentale 
etc.) 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă al localităţii nu dispune de 
infrastructura și dotările necesare sau are 
o infrastructură uzată, învechită și 
insuficientă, fapt ce îngreunează 
intervenţiile cu efect asupra ponderii 
pierderilor omenești și de bunuri în 
situaţii de calamităţi 

constituirea unor forme asociative care să 
desfășoare acţiuni și programe în sprijinul 
comunităţii 

Existenţa unor linii de finanţare ce pot fi 
accesate în orizontul viitor în vederea 
sprijinirii categoriilor vulnerabile din 
localitate prin investiţii în centre de zi, 
cantine sociale, cămine bătrâni (POR 8.1; POR 
9.1)  

Implementarea unor proiecte integrate 
adresate persoanelor supuse riscului de 
excluziune (cu precădere de etnie romă) este 
unul din proiectele incluse în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare a Judeţului Bacău și vizează 
asigurarea accesului la infrastructură și 
servicii sociale de calitate pentru toate 
localităţile judeţului 

Oportunitatea de accesare a fondurilor 
dedicate sprijinirii regenerării economice și 
sociale a comunităţilor defavorizate, prin 
intermediul Instrumentului “Dezvoltare 
comunitară plasată sub responsabilitatea 
comunităţii” (Community-Led Local 
Development – CLLD) 

Oportunitatea de valorificare a existenţei 
clădirilor celor 3 școli nefuncţionale (Vâlcele, 
Tisești și Poieni) în vederea transformării 
acestora în cantine sociale, cămine bătrâni, 
case copii, creșe, centru de zi pentru copiii 
străzii, centre pentru persoane cu dizabilităţi 

implicarea redusă în 
rezolvarea problemelor 
de protecţie socială și 
asistenţă comunitară îl 
poate avea asupra 
calităţii vieţii 
persoanelor 
dezavantajate și 
creșterii sărăciei, 
fenomenului 
infracţional 
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SOCIAL și 
CULTURAL S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

Localitatea nu dispune de o cantină 
socială care să vină în sprijinul 
persoanelor defavorizate din zonă 

Deși la nivelul localităţii există o 
structură ce sprijină prin educaţie minorii 
care au săvârșit infracţiuni, în vederea 
reintegrării acestora în familie și 
societate (Centru de Reeducare Minori) 
dar și structuri de reabilitare a 
persoanelor cu dizabilităţi, acestea sunt 
cu sistem închis, neaccesibile și 
populaţiei din localitate. De asemenea, 
existenţa acestor structuri conduce la 
creșterea numărului de infracţiuni. 

Localitatea nu dispune de un sistem de 
monitorizare video a localităţii având în 
vedere: 

• numărul de turiști care vizitează 
staţiunea; 

• numărul ridicat al vizitatorilor la 
Spitalul Penitenciar pentru 
deţinuţii bolnavi de TBC, Centrul 
de reeducare minori și Centrele 
pentru persoane cu dizabilităţi; 

• traficul auto ridicat. 

Lipsa unor structuri și locuinţe pentru 
persoanele defavorizate din categoria 
rromilor 

Nu există trasee speciale/acces în 
principalele clădiri publice/ locuri special 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Analiza SWOT a Orașului Tîrgu Ocna 

 

154 

 

SOCIAL și 
CULTURAL S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

amenajate pentru persoanele cu 
dizabilităţi în contextul în care în cadrul 
localităţii își desfășoară activitatea două 
centre importante pentru persoane cu 
dizabilităţi 

Educaţie 

La nivelul localităţii sub 
aspectul instituţiilor de 
învăţământ,  atât 
învăţământul primar, 
general cât și cel liceal 
este bine reprezentat 

Diversitatea 
specializărilor și a 
profilelor educaţionale 

Existenţa unor cadre de 
învăţământ înalt 
calificate și în număr 
suficient 

Deoarece rata natalităţii a înregistrat 
scăderi dramatice în ultimii ani, numărul 
de copii a scăzut considerabil și 3 clădiri 
de școli primare nu mai funcţionează în 
prezent (Vâlcele, Tisești și Poieni) 

Clădirile de învăţământ din localitate 
prezintă deteriorări ale construcţiei și 
dispun de dotări specifice învechite și 
insuficiente 

Localitatea nu dispune de un campus în 
care să fie cazaţi elevii care frecventează 
unităţile de învăţământ din localitate și 
sunt din alte localităţi 

Sălile de sport ale orașului nu dispun de 
dotările necesare pentru desfășurarea 
activităţilor sportive sau dispun de dotări 
minimale și învechite 

Biblioteca din oraș este situată într-o 
clădire veche, în stare avansată de 
degradare  

Nivel scăzut de adaptare a învăţământului 
la cerinţele concrete ale pieţei muncii și 
existenţa unei forţe de muncă încă 
nespecializate 

Existenţa monumentului istoric „Casa Borisof” 
și oportunitatea de transformare a acesteia în 
muzeu și bibliotecă, aspect ce ar putea fi 
finanţat în cadrul POR 5.1 

Oportunitatea de valorificare a existenţei 
clădirilor celor 3 școli nefuncţionale (Vâlcele, 
Tisești și Poieni) în vederea transformării 
acestora în cluburi pentru copii, săli de sport, 
școli profesionale în diferite meserii, 
biblioteci, cămin cultural, centru de excelenţă 
pentru copii supradotaţi 

Înfiinţarea unui campus școlar în orașul Tg. 
Ocna este unul din proiectele incluse în 
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Bacău 

Cadrul natural propice amenajării unor tabere 
școlare la nivelul localităţii, cu infrastructura 
aferentă 

Existenţa unor linii de finanţare dedicate atât 
reabilitării/modernizării infrastructurii de 
învăţământ specifice, inclusiv dotarea 
acesteia (POR 10.1) cât și a unor programe 
destinate dezvoltării competenţelor și 
gradului de adaptare a forţei de muncă (PO 
Capital Uman, PO Capacitate Administrativă) 

Riscul pe care 
specializarea redusă a 
forţei de muncă ce 
lucrează în domeniul 
turistic îl poate avea 
asupra calităţii 
serviciilor turistice 
prestate la nivelul 
localităţii în contextul 
dezvoltării pe 
coordonate turistice a 
staţiunii 

Riscul pe care 
specializarea redusă a 
personalului din diverse 
compartimente ale 
primăriei ce se află în 
legătură directă cu 
publicul îl poate avea 
asupra calităţii 
serviciilor furnizate  
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SOCIAL și 
CULTURAL S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

 

Cultural 

Potenţial 
cultural 

Existenţa unui număr 
mare de clădiri de 
patrimoniu – monumente 
istorice 

Orașul cu numărul cel 
mai mare de lăcașe de 
cult raportat la numărul 
de locuitori din România 

Existenţa unor muzee 
(Muzeul de istorie, 
Muzeul sării) 

Infrastructura de căi 
ferata între Tg Ocna și 
Dofteana este unică prin 
podurile și tunelurile de 
care dispune 

„Casa Borisof”, unul din monumentele 
istorice de marcă ale zonei se află într-o 
stare gravă de deteriorare a structurii 
constructive și a elementelor decorative 
neavând în prezent nici o funcţionalitate 

Numeroase obiective de patrimoniu 
istoric ale localităţii prezintă stare 
avansată de degradare necesitând lucrări 
urgente de reabilitare și conservare 
(Monumentul Muzeu „Măgura”, 
Monumentul Eroilor Români de la Biserica 
Sf. Nicolae, Monumentul Eroilor 
Independenţei, Osoar de la Poieni, 
Cimitirul Eroilor Ruși etc) 

Numeroase locașuri de cult ce aparţin 
patrimoniului ecumenic al localităţii  
necesită lucrări de reabilitare și 
conservare (Biserica „Sf. Nicolae”, 
Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva”, 
Biserica “Sf. Treime”, Biserica  “Sf. 
Apostoli Petru și Pavel”, Biserica de lemn 
“Sf. Gheorghe”, Biserica “Adormirea 
Maicii Domnului” Precista, Biserica “Sf. 
Ioan Botezătorul” Biserica Armenească 
etc.) 

Lipsa unui spaţiu adecvat pentru 
manifestările culturale specifice 

Oportunitatea de valorificare a moștenirii 
istorice și culturale a localităţii prin 
încurajarea unor noi forme de turism, 
realizarea unui calendar anual de evenimente 
culturale de tradiţie în oraș 

Oportunitatea de redare a funcţionalităţii 
„Casei Borisof” și transformarea acesteia  în 
muzeu și bibliotecă, aspect ce ar putea fi 
finanţat în cadrul POR 5.1 

Existenţa unei zone de centru vechi cu 
arhitectură specifică și un farmec aparte și 
potenţialul de amenajare și reabilitare a 
acesteia în vederea creșterii atracţiilor 
turistice ale orașului 

Investiţiile ce vizează reabilitarea și 
introducerea în circuitul turistic a 
monumentului istoric „Casa Borisof” și 
“Biserica Sf. Nicolae” sunt incluse în Strategia 
de Dezvoltare a Judeţului Bacău 

Existenţa unor linii de finanţare ce sprijină 
reamenajarea și includerea în circuitul turistic 
al monumentelor de patrimoniu (POR  5.1) 

Oportunitatea de valorificare a existenţei 
clădirilor celor 3 școli nefuncţionale (Vâlcele, 
Tisești și Poieni) în vederea transformării 
acestora în biblioteci 

Interes scăzut pentru 
cultură 
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SOCIAL și 
CULTURAL S (puncte tari) W (puncte slabe) O (oportunităţi) T (ameninţări) 

populaţiei tinere (club, cinema etc.) 

Nu există un calendar de prezentare a  
evenimentelor anuale desfășurate în zona 
orașului 

Plăcuţele/pliantele de prezentare a 
obiectivelor turistice nu sunt bilingve 

Gara CFR Tîrgu Ocna, monument 
arhitectural deosebit, se află în stare 
avansată de degradare  având în vedere 
că acest punct reprezintă ”poarta de 
intrare în Staţiune” 

Lipsa unor tabere de creaţie având în 
vedere resursele naturale de care dispune 
zona (piatră, sare, lemn) 

Lipsa unui traseu turistic pe calea ferată 
între Tg Ocna și Dofteana având în vedere 
infrastructura unică din această zonă 

Lipsa unui Centru de petrecere a timpului 
liber cu săli tematice destinat atât 
locuitorilor, cât și turiștilor 

Muzeul de Istorie deși dispune de 
exponate cu valenţă istorică remarcabilă 
deţine o infrastructură de prezentare a 
exponatelor precară  
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III.5 Concluzii 
Analiza SWOT, prin abordarea sistemică a fiecărui domeniu de interes, reuşeşte să formuleze 
problemele critice pe care le are comunitatea. Sunt foarte multe domenii în care orașul Tîrgu 
Ocna are perspective bune de dezvoltare prin valorificarea oportunităţilor dar, mai sunt însă 
şi alte condiţii, respectiv rezolvarea unor aspecte nefavorabile, care constituie fie factori 
interni ce trebuie rezolvaţi, fie ameninţări externe ce trebuie studiate şi evitate. 

Toate aceste analize au fost completate prin chestionarea mediului de afaceri şi chestionarea 
populaţiei cu privire la problemele de zi cu zi pe care le confruntă. Cele două studii au 
conţinut de asemenea şi instrumente prin care să se prelucreze nu numai aşteptările 
oamenilor de afaceri şi ale populaţiei, ci şi recomandările pe care aceştia le formulează la 
momentul întocmirii prezentului studiu. 

Principalele concluzii extrase din Raportul de cercetare rezultat în urma chestionării 
populaţiei sunt: 

→ Circa 40% dintre cei intervievaţi consideră că orașul Tîrgu Ocna merge într-o direcţie 
bună; 

→ În jur de 60% dintre cei intervievaţi nu sunt mulţumiţi de modul în care trăiesc; 

→ Principalele probleme cu care se confruntă populaţia sunt: 

o Starea proastă a infrastructurii rutiere; 
o Câinii vagabonzi; 
o Serviciile de canalizare și furnizarea apei potabile, iluminatul public; 
o Salubrizarea; 
o Lipsa locurilor de muncă; 
o Poluarea fonică; 
o Oamenii străzii; 
o Lipsa locurilor de joacă și a spaţiilor verzi amenajate. 

→ Principalele aspecte de care ar trebui să ţină cont Primăria Tîrgu Ocna în realizarea 
viitoarelor proiecte de investiţii, sunt: 

o Consolidarea și promovarea turismului, dezvoltarea infrastructurii balneare și a 
dotărilor sportive și de agrement (peste 90% dintre cei intervievaţi); 

o Serviciile de sănătate publică (peste 60% dintre cei intervievaţi); 
o Infrastructura de bază (rutieră și de utilitate publică) – (peste 50% dintre cei 

intervievaţi); 
o Mediul înconjurător (spaţii verzi, împăduriri, cursuri de apă) – (peste 47% dintre cei 

intervievaţi). 

→ În domeniul infrastructură de bază, proiectele considerate prioritare sunt: 

o Continuarea modernizării centrului vechi pana la autogara (38,8% dintre cei 
intervievaţi); 

o Reabilitarea și modernizarea reţelei de străzi urbane (inclusiv trotuare, piste de 
bicicliști, pietonal, amenajare intersecţii, noi sensuri giratorii) – (36,4% dintre cei 
intervievaţi); 

o Reabilitarea și modernizarea DJ 116 (str. Gălean legătură cu Brătești) și a drumului de 
acces la Mănăstirea Măgura (29,2% dintre cei intervievaţi). 
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→ În domeniul protecţia mediului, proiectele considerate prioritare sunt: 

o Realizarea de împăduriri pe terenurile degradate și neproductive (40,3% dintre cei 
intervievaţi); 

o Dotarea cu echipamente a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (36,5% dintre 
cei intervievaţi); 

o Regularizarea albiei râurilor Trotuș și Slănic și a pârâului Vâlcica (36,4% dintre cei 
intervievaţi). 

→ În domeniul turism, proiectele considerate prioritare sunt: 

o Amenajarea malurilor râurilor Trotuș, Slănic și Vâlcica ca zone de promenadă și 
agrement (36,35% dintre cei intervievaţi); 

o Amenajarea în scop recreativ a clădirii fostului cinematograf (34,69% dintre cei 
intervievaţi); 

o Amenajarea Parcului Măgura ca zonă de agrement (27,29% dintre cei intervievaţi); 
o Dotarea bazei de tratament din Parcul Măgura (26,98% dintre cei intervievaţi). 

→ Măsuri prioritare pentru creșterea numărului de turiști: 

o 25% dintre cei intervievaţi au declarat că este nevoie de mai multă publicitate a 
orașului, respectiv ”Promovarea prin mijloace mass-
media/panouri/ghiduri/internet”; 

o 9,5% dintre cei intervievaţi au declarat că sunt necesare investiţii în infrastructură; 
o 8,6% dintre cei intervievaţi au declarat că este necesară modernizarea și 

înfrumuseţarea staţiunii. 

→ În domeniul infrastructură medicală, proiectele considerate prioritare sunt: 

o Realizarea unui centru medical cu spitalizare de o zi (38,6% dintre cei intervievaţi); 
o Amenajarea centrului de permanenta cu medicii de familie (29% dintre cei 

intervievaţi). 
o Modernizarea staţiei de salvare a orașului (20,4% dintre cei intervievaţi). 

→ În domeniul infrastructură educaţională, proiectele considerate prioritare sunt: 

o Dezvoltarea și reabilitarea clădirilor de învăţământ din localitate, inclusiv dotarea 
acestora (38% dintre cei intervievaţi); 

o Realizarea unei tabere educaţionale (23% dintre cei intervievaţi); 
o Reamenajarea bibliotecii din oraș (22,7% dintre cei intervievaţi). 

→ În domeniul infrastructură socială, proiectele considerate prioritare sunt: 

o Construcţia de locuinţe pentru tineri (34,7% dintre cei intervievaţi); 
o Cămin pentru bătrâni (23,3% dintre cei intervievaţi). 

→ Măsuri în vederea dezvoltării economice a orașului: 

o 21,5%  dintre cei intervievaţi consideră că înfiinţarea/dezvoltare 
întreprinderi/redeschiderea fabricilor poate constitui un punct în vederea dezvoltării 
economice a localităţii; 

o 15,8% dintre cei intervievaţi au declarat că o măsură ar putea constitui crearea de 
locuri de muncă; 

o 11,4% dintre cei intervievaţi au declarat că atragerea de fonduri europene/ investitori 
poate conduce la dezvoltarea localităţii; 
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o 8,7% dintre cei intervievaţi au declarat că dezvoltarea turismului va conduce 
localitatea în direcţia corectă de dezvoltare economică. 

→ Comunicarea Primăriei cu cetăţenii este apreciată ca bună și foarte bună de 
aproximativ 33% din populaţia chestionată. 

 

Principalele concluzii extrase din Raportul de cercetare rezultat în urma chestionării 
mediului de afaceri sunt: 

→ Cei care cred în creștere economică provin în special din firmele ce operează în 
domeniul producţie/construcţii/prelucrare, în timp ce la polul opus se situează cei din 
firmele de comerţ ce nu cred într-o creștere semnificativă; 

→ La cele mai importante probleme cu care se confruntă, firmele au evidenţiat cu 
precădere: 

o problemele financiare/lipsa banilor și lipsă clienţi/comenzi; 
o taxele prea mari; 
o lipsa personalului calificat în zonă; 
o lipsa finanţărilor. 

→ Aproape 70% dintre firmele chestionate apreciază că Primăria Tîrgu Ocna prin proiectele 
de dezvoltare pe care le întreprinde poate influenţa dezvoltarea afacerii lor; 

→ Întrebaţi ce cred că ar trebui să facă Primăria Tîrgu Ocna în vederea dezvoltării 
economice a orașului, firmele au oferit cu preponderenţă următoarele răspunsuri: 

o să contribuie la crearea de noi locuri de muncă; 
o să reabiliteze infrastructura rutieră; 
o să dezvolte turismul și în special segmentul balneoclimatic (inclusiv o promovare mai 

bună a turismului); 
o să sprijine investitorii locali prin facilităţi fiscale; 
o să se concentreze pe proiectele care să atragă marii investitori în zonă; 
o să atragă fonduri europene. 

→ Peste 80% dintre agenţii economici consideră că dezvoltarea turismului în Tîrgu Ocna ar 
fi benefică pentru propria afacere; 

→ La întrebarea „Ce credeţi că ar trebui să facă Primăria pentru dezvoltare turismului în 
zonă?”, răspunsurile formulate au fost: 

o reabilitarea Parcului Măgura și dezvoltarea bazei de tratament din parcul Măgura (23% 
dintre cei intervievaţi); 

o promovare (18% dintre cei intervievaţi); 
o investiţii în infrastructura de bază (17% dintre cei intervievaţi); 
o dezvoltarea infrastructurii de agrement (15% dintre cei intervievaţi); 
o dezvoltarea Salinei Tîrgu Ocna (6% dintre cei intervievaţi); 
o reabilitarea monumentelor istorice (3% dintre cei intervievaţi). 

→ Peste 70% dintre cei intervievaţi consideră că dezvoltarea propriei afaceri este 
condiţionată de infrastructură și că ar trebui să se investească în: 

o reabilitarea drumurilor de acces, al drumului către Mina Salina și a drumurilor spre 
alte obiective turistice; 
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o reabilitarea și extinderea reţelelor de utilităţi apă, canalizare și îmbunătăţirea și 
extinderea arealului serviciului de salubritate al orașului; 

o amenajarea de locuri de parcare; 
o amenajarea parcurilor; 
o realizarea șoselei de centură a orașului. 

→ Peste 60% dintre firmele intervievate consideră că turismul și agroturismul reprezintă 
principalele domenii de afaceri în care ar investi (în situaţia în care ar investi exclusiv 
propriile surse); 

→ Peste 60% dintre cei intervievaţi  consideră că, daca ar beneficia de finanţări 
nerambursabile, ar investi cu precădere în domeniul turism și agroturism, urmat de: 

o Apicultură (14% dintre cei intervievaţi); 
o Zootehnie (11% dintre cei intervievaţi); 
o Prelucrarea lemnului (9% dintre cei intervievaţi); 
o Ferme vegetale (5% dintre cei intervievaţi). 

 

În urma evaluării factorilor interni şi externi (Analiza SWOT, Rapoarte de cercetare), precum 
și întâlnirilor organizate cu Grupurile de Lucru s-au identificat problemele critice cu care se 
confruntă comunitatea, evidenţiate pe domenii: 

1. Urbanism şi Mediu: 

→ Anumite zone nu sunt racordate la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare şi nu 
beneficiază de racordare la sistemul central de alimentare cu gaze naturale; 

→ Staţia de epurare este uzată fizic și moral; 

→ Reţeaua de canalizare este subdimensionată; 

→ Sistemul de iluminat public este vechi, ineficient şi nu acoperă toate zonele; 

→ Reţeaua de telecomunicaţii nu acoperă întreg teritoriul orașului; 

→ Depozitarea necontrolată a deșeurilor; 

→ Lipsa unei spaţiu special pentru depozitarea a materialelor de construcţii din 
demolări; 

→ Costuri ridicate cu gestionarea deșeurilor, fenomen generat de lipsa unui 
echipamente de eliminare a deșeurilor și a echipamentelor de sortare la sursă a 
deșeurilor; 

→ Lipseşte o hartă de risc a localităţii pentru calamităţi naturale; 

→ Traficul este intens şi aglomerat, cu efecte negative asupra mediului; 

→ Nu există o centură ocolitoare care să devieze traficul greu; 

→ Starea precară a drumurilor din localitate și a infrastructurii aferente (intersecţii, 
sensuri giratorii, piste pentru bicicliști, zone pietonale, locuri de parcare); 

→ Lipsa serviciului de transport public de călători; 

→ Lipsa rezervei de spaţiu pentru dezvoltarea fondului locativ; 

→ Lipsa unei viziuni de ansamblu în ceea ce privește amenajarea parcurilor și a spaţiilor 
verzi din localitate; 
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→ Zonele verzi nu sunt puse în valoare prin dotarea cu mobilier urban adecvat; 

→ Zona spaţiilor verzi din lungul râurilor nu sunt valorificate și igienizate; 

→ Nu există parcuri și spaţii verzi unde pot fi practicate activităţi sportive. 

2. Dezvoltare Economică 

→ Lipseşte un centru de informare pentru agenţii economici; 

→ Infrastructura precară împiedică dezvoltarea economică a zonei; 

→ Gradul de asociativitate şi cooperare a IMM-urilor este redus; 

→ Resursele naturale specifice zonei (piatră, lemn etc.) nu sunt exploatate la 
capacitate maximă; 

→ Potenţialul zootehnic și apicultură specific zonei este slab valorificat. 

 

3. Turism și Servicii 

→ Infrastructura balneară nu este dezvoltată la un nivel optim; 

→ Izvoarele minerale din zonă nu sunt puse în valoare; 

→ Oferta de agrement și petrecere a timpului liber este insuficientă; 

→ Centrele de informare turistică au un grad de vizibilitate redus; 

→ Nu există un sistem unitar de semnalizare a obiectivelor turistice iar unele obiective 
nu sunt semnalizate; 

→ Nu este definită o politică unitară de promovare şi marketing a potenţialului turistic 
din orașul Tîrgu Ocna; 

→ Nu există un calendar de promovare a evenimentelor anuale; 

→ Lipsa pliantelor de promovare a staţiunii și a obiectivelor turistice din zonă; 

→ Lipseşte infrastructura de transport cu specific turistic; 

→ Lipsa unor zone de comercializare a produselor tradiţionale și achiziţionarea de 
suveniruri; 

→ Vizibilitate şi promovare scăzută a monumentelor istorice și ecumenice; 

→ Promovare scăzută a staţiunii de interes naţional și balneoclimatice Tîrgu Ocna la 
nivel judeţean și naţional. 

 

4. Social şi Cultural 

→ Dotări şi spaţii insuficiente pentru asigurarea de servicii medicale adecvate în 
sistemul de sănătate; 

→ Lipsa unui ambulatoriu/centru de medical cu spitalizare de o zi; 

→ Lipsa spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor din domeniul asistenţei şi protecţiei 
sociale; 

→ Colaborare încă deficitară între mediul public şi cel privat din domeniul protecţiei 
sociale; 
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→ Lipsa unui sistem de monitorizare video a staţiunii; 

→ Infrastructură educaţională neconformă din punct de vedere estetic și al dotărilor; 

→ Lipsă unui centru cultural, a unor zone destinate culturii; 

→ Lipsa clădirii cu utilitate socială la nivelul localităţii. 

 

Probleme evidenţiate sunt cele mai urgente, cele de a căror rezolvare depinde viitorul 
întregii comunităţi şi creionează viziunea, direcţia generală de evoluţie a orașului Tîrgu Ocna. 
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IV. DIRECŢII DE DEZVOLTARE ȘI PLAN DE ACŢIUNE 

IV.1.  Viziune și direcţii de dezvoltare 
Orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea 
ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni poate duce la o activitate 
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional 
resurse preţioase. 

Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel 
mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel 
strategic. 

Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Tîrgu Ocna vizează definirea reperelor strategice 
de dezvoltare ale comunităţii cu accent deosebit pe măsuri ce necesită a fi abordate în 
perioada 2014-2020. 

Principiile care au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare au fost asigurarea unui 
parteneriat viabil, implicarea comunităţii locale, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi 
continuitatea demersului. 

Pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Tîrgu Ocna pentru perioada 
2014-2020 s-a avut la bază o serie analize, de întâlniri şi chestionări a populaţiei şi mediului 
de afaceri, precum: 

→ Analiza diagnostic a orașului în cadrul căreia s-a realizat mai mult decât o simplă 
fotografiere a zonei, respectiv au fost analizate domenii de interes precum: așezare, căi 
de acces, atestare documentară, capital natural, caracteristici demografice, 
caracteristici ale infrastructurii, dezvoltare economică, mediul cultural și a ONG-urilor 
dar și dinamica investiţiilor în zonă; 

→ Analiza SWOT prezintă sintetic o imagine a orașului staţiune Tîrgu Ocna în oglinda 
punctelor tari şi slabe şi a oportunităţilor şi pericolelor existente la nivelul acestei zone; 

→ Consultarea populaţiei a avut în vedere chestionarea cetăţenilor din orașului Tîrgu 
Ocna cu privire la dezvoltarea economică şi socială a zonei, pentru a transpune viziunea 
comunităţii în perspectivă; 

→ Consultarea Mediului de Afaceri a avut în vedere identificarea priorităţilor de 
dezvoltare şi a problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri din orașului Tîrgu 
Ocna; 

→ Întâlniri ale Grupului de Coordonare şi ale Grupurilor de Lucru pentru identificarea 
problemelor și necesităţilor specifice orașului Tîrgu Ocna în vederea transpunerea 
acestora sub formă de proiecte prioritare de abordat în următoarea perioadă de 
programare 2014-2020. 

În urma analizelor şi întâlnirilor organizate la nivel local a fost creionată o viziune de 
dezvoltare durabilă a orașului Tîrgu Ocna, pornind de la următoarele elemente: 

→ Importanţa staţiunii de interes naţional Tîrgu Ocna; 
→ Importanţa regională a staţiunii balneoclimatice Tîrgu Ocna; 
→ Afirmarea oraşului prin valorificarea potenţialului turistic și de agrement; 
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→ Dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat pe antreprenoriat, dinamism şi implicare în 
viaţa comunităţii; 

→ Importanţa implicării cetăţenilor, ca factor de stimulare a dezvoltării comunitare. 

Viziune: Valorificarea potenţialului balneo-turistic şi creşterea competitivităţii economice 
locale prin dezvoltarea şi afirmarea identităţii teritoriale locale a staţiunii balneoclimatică 
Tîrgu Ocna  
 
În formularea acestei viziuni, privind ţinta orașului Tîrgu Ocna pe termen lung, s-a asigurat 
respectarea unor principii general valabile care reprezintă cheia de control în implementarea 
şi monitorizarea planului de dezvoltare local 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, implicarea tuturor părţilor interesate prin parteneriate public - 
privat, a populaţiei, la elaborarea sau realizarea unui plan 
general/specific/măsuri/proiecte;  

→ Caracterul limitat al surselor umane şi financiare de care dispune comunitatea - proprii 
sau atrase - eficienţa utilizării resurselor prin integrarea lor. 

 
 

În vederea realizării dezideratelor misiunii conceptului strategic pentru orașul Tîrgu Ocna, se 
propun cinci Direcţii Strategice de Dezvoltare Durabilă (obiective strategice generale): 

1. Afirmarea identităţii locale prin valorificarea potenţialului balneoclimatic, turistic 
și cultural cu efecte benefice asupra cadrului natural local  
 

2. Consolidarea infrastructurii urbane protejând în același timp condiţiile de mediu  
 

3. Creșterea competitivităţii economice locale și dezvoltarea mediului de afaceri 
plecând de la principiul utilizării eficiente a resurselor și protecţia mediului 
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4. Investiţii în educaţie, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

 
5. Administraţie publică locală eficientă 

 

Pentru a asigura corelarea externă cu alte documente de planificare-programare, în definirea 
celor cinci direcţii strategice de dezvoltare durabilă a orașului Tîrgu Ocna, au fost analizate și 
strategiile existente la nivel naţional, regional și judeţean aflate în curs de elaborare sau 
finalizate. Astfel direcţiile de dezvoltare răspund următoarelor documente de planificare-
programare: 

→ Acordul de parteneriat pentru România aferent perioadei de programare  2014-2020; 

→ Strategii naţionale: 

o Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 

o Strategia Naţională pentru Ocupare Forţei de Muncă 2013-2020; 

o Strategia Naţională de Reducere a Sărăciei 2014-2020; 

o Strategia Naţională pentru Sănătate 2014-2020; 

o Strategia Naţională de Competitivitate; 

o Strategia Energetică a României 2007-2020; 

o Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 2013 – 2020. 

→ Strategii și planuri de dezvoltare de la nivel regional și judeţean: 

o Plan de dezvoltare regională Nord-Est 2014-2020; 

o Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Nord-Est 2014-2020; 

o Master Plan apă uzată şi apă pentru judeţul Bacău; 

o Master Plan Sistem de Management integrat al deşeurilor solide aferent 
judeţului Bacău; 

o Strategia de dezvoltare a judeţului Bacău 2014-2020. 

 
Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Tîrgu Ocna asigură cadrul strategic și reprezintă 
instrumentul prin care localitatea, plecând de la analiza socio-economică și având drept 
cadru direcţiile strategice, obiectivele specifice, măsurile de investiţii și acţiunile cheie 
prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează  
priorităţile și interesele în domeniul turistic, economic și social, încadrându-se în același timp 
în cele mai importante documente programatice de la nivel judeţean, regional și naţional 
aferente perioadei de programare 2014-2020. 
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IV.2 Obiective specifice, măsuri şi proiecte 

Direcţia de dezvoltare 1 
Afirmarea identităţii locale prin valorificarea potenţialului 
balneoclimatic, turistic și cultural cu efecte benefice asupra 
cadrului natural local (cod: ALB) 

Istoria bogată, patrimoniul cultural diversificat, poziţia geografică strategică a orașului și 
faptul că acesta a fost declarat staţiune turistică de interes naţional, iar din noiembrie 2013 
și staţiune balneoclimatică sunt considerate aspecte esenţiale pentru afirmarea şi dezvoltarea 
turismului local. 

Valorificarea moştenirii istorice, naturale şi culturale de care dispune localitatea, va duce la 
dezvoltarea economiei locale dar şi la recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a 
orașului Tîrgu Ocna ca staţiune balneoclimatică de interes naţional. 

Ţinând cont de deficienţele rezultate din analizele SWOT şi de obiectivele specifice 
identificate la nivel naţional, regional şi local a fost propusă o serie de priorităţi care au ca 
scop final dezvoltarea durabilă a Regiunii Nord-Est, judeţului Bacău şi implicit a orașului Tîrgu 
Ocna. 

Pentru implementarea direcţiei strategice o parte din proiectele propuse vor putea fi 
finanţate din instrumente structurale, prin Programul Operaţional Regional, Programe 
Operaţionale Sectoriale, precum şi din alte surse de finanţare ale Uniunii Europene. 

Pentru implementarea direcţiei strategice „Afirmarea identităţii locale prin valorificarea 
potenţialului balneoclimatic, turistic și cultural cu efecte benefice asupra cadrului natural” şi 
a politicilor ce vizează dezvoltarea turismului și în special modernizarea staţiunilor turistice 
oportunităţile de finanţare sunt prezente în următoarele programe operaţionale aferente 
perioadei de programare 2014-2020: 

→ Programul Operaţional Regional (POR)70; 

→ Programul Operaţional Capital Uman (POCU)71; 

→ Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

→ Banca Europeană de Investiţii. 

Axa prioritară 5 ”Conservarea, protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural” din cadrul POR prin prioritatea de investiţii 5. 1 sprijină următoarele tipuri de 
acţiuni: 

→ Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;  

→ Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, 
picturilor murale exterioare;  

→ Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;  

→ Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);  

→ Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;  

                                            
70 Conform versiunii POR 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014 
71 Conform versiunii POCU 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iunie 2014 
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→ Activităţi de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurant, în cadrul 
proiectului.  

Axa prioritară 7 ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltare durabilă a 
turismului” din cadrul POR prin prioritatea de investiţii 7. 1 sprijină următoarele tipuri de 
acţiuni: 

→ Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul 
drumului, în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice; 

→ Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni balneare, 
climatice şi balneo-climatice. 

→ Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu 
potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, 
factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile balneare, climatice  şi 
balneo – climatice;  

→ Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din 
staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice; 

→ Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente 

→ Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ 
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; 

→ Construirea / modernizarea  punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / 
fotografiere; 

→ Construirea /modernizarea refugiilor montane; 

→ Amenajarea posturilor Salvamont/ Salvamar, inclusiv construirea de noi posturi 
Salvamont/ Salvamar; 

→ Marcarea traseelor montane 

→ Modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes 
turistic din zonele de deal şi de munte, 

→ Construirea de piste pentru cicloturism; 

→ Activităţi de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanţat. 

Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) stabilește priorităţile de investiţii, obiectivele 
și acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investiţiile 
realizate prin Fondul Social European (FSE) în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea 
obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020). Acţiunile de investiţii 
propuse în cadrul PO CU au în vedere rezolvarea problemelor legate de resursa umană 
precum: 

→ Rata scăzută de ocupare în rândul tinerilor; 

→ Densitate redusă a afacerilor și oportunităţi limitate de ocupare; 

→ Disparităţi importante legate de accesul și participarea pe piaţa muncii a anumitor 
categorii dezavantajate; 

→ Neconcordanţă între cererea și oferta de competenţe și expertiză.  

 Pentru realizarea direcţiei strategice de dezvoltare „Afirmarea identităţii locale prin 
valorificarea potenţialului balneoclimatic, turistic și cultural cu efecte benefice asupra 
cadrului natural”, ţinând cont de instrumentele naţionale, regionale şi locale de planificare, 
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de cadrul legislativ dar şi de programul operaţional menţionat, au fost stabilite următoarele 
obiective specifice pentru susţinerea dezvoltării turismului local: 
 

� Obiectiv specific ALB 1.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii balneare 
� Obiectiv specific ALB 1.2 Reabilitarea şi semnalizarea corespunzătoare a 

obiectivelor turistice 
� Obiectiv specific ALB 1.3  Promovarea potenţialului turistic al oraşului 
� Obiectiv specific ALB 1.4  Realizarea de noi investiţii în domeniul turismului 
� Obiectiv specific ALB 1.5  Stimularea turismului de afaceri 

 

⇒ Obiectiv specific ALB 1.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii balneare 
 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii balneoclimatice reprezintă un obiectiv prioritar 
pentru orașului Tîrgu Ocna având în vedere prin Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 11 
noiembrie 2013, oraşul Tîrgu Ocna este atestat ca și staţiune balneoclimatică. Declararea 
localităţii ca staţiune balneoclimatică are la bază factorii naturali terapeutici, precum cele 7 
izvoare minerale. Aceste izvoare dispun de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi 
tradiţional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii specifice pentru cură şi de o 
organizare ce permite acordarea asistenţei medicale balneare în condiţii corespunzătoare. De 
asemenea, în definirea localităţii, Salina și bioclimatul staţiunii conferă orașul Tîrgu Ocna 
premisele necesare dezvoltării celei mai importante staţiuni balneoclimatice din Regiunea 
Nord-Est. 

Izvoarele minerale cu efecte benefice asupra sănătăţii şi Sanatoriul Salina, constituie 
elementele care au determinat funcţionarea localităţii ca staţiune de interes local încă din 
1894 iar apoi, din 2002, ca staţiune de interes naţional.  

Măsura ALB 1.1.1 – Modernizarea infrastructurii balneare în vederea dezvoltării 
turistice a orașului Tîrgu Ocna  

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ Valorificarea potenţialului natural existent: izvoare minerale și sare; 
→ Modernizarea bazei de tratament din Salina Tîrgu Ocna; 
→ Punerea în valoare a minei vechi din Salină; 
→ Modernizarea și dotarea bazei de tratament balnear din Parc Măgura.  

 
� Obiectivul măsurii: Valorificarea resurselor naturale de care dispune staţiunea în 

vederea creșterii gradului de atractivitate  
 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Reabilitarea izvoarelor minerale din Parcul Măgura; 
→ Realizarea unei baze de tratament în Mina Salina; 
→ Punerea în valoare a Minei vechi din Salina; 
→ Dotarea  bazei de tratament balnear din Parcul Măgura; 
→ ”Salina Verde” - dezvoltarea și promovarea turismului salin. 
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⇒ Obiectiv specific ALB 1.2   Reabilitarea şi semnalizarea corespunzătoare a 
obiectivelor turistice 

Asupra multor vestigii istorice, ce caracterizează orașul Tîrgu Ocna, patina timpului a început 
să-şi spună cuvântul afectând structura şi frumuseţea arhitectonică. Având în vedere aceste 
aspecte, reabilitarea monumentelor istorice şi ecleziastice reprezintă o preocupare constată 
a autorităţilor locale. 

Referitor la numeroasele obiective cultural-istorice ce se află într-o stare avansată de 
degradare şi care  necesită ample lucrări de consolidare şi refacere, este absolut necesar 
menţionarea faptului că reabilitarea şi conservarea se va efectua ţinând cont de principiul 
„păstrării caracteristicilor iniţiale”, care au determinat cunoaşterea acestora. 

Măsura ALB 1.2.1 - Reabilitarea, conservarea, protejarea şi modernizarea obiectivelor 
turistice ce aparţin patrimoniului cultural, istoric şi ecumenic 

Starea de degradare a unor monumente istorice a determinat sau determină închiderea, 
deoarece reprezintă un pericol pentru vizitatori sau pot suferi degradări şi mai ample. Acest 
aspect duce la pierderea numărului de turişti şi implicit la diminuarea capacităţi de atracţie 
a oraşului. Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor legate de starea precară de conservare 
a unor edificii cu impact turistic din orașul Tîrgu Ocna, restaurarea şi punerea în valoare a 
potenţialului cultural şi turistic conducând implicit la crearea de servicii turistice conexe.   

 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ reabilitarea şi consolidarea monumentelor arhitecturale și culturale; 
→ reabilitarea și conservarea monumentelor aflate pe lista monumentelor istorice; 
→ reabilitarea centrului istoric al orașului Tîrgu Ocna; 
→ restaurarea şi punerea în valoare a tuturor obiectivelor turistice. 

 
� Obiectivul măsurii: Reabilitarea şi conservarea obiectivelor istorice, culturale şi 

turistice în vederea creşterii atractivităţii oraşului şi dezvoltării turismului 
 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Consolidarea și reabilitarea Casei Borisov (monument istoric) în vederea transformării 
acesteia în muzeu și bibliotecă; 

→ Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice din Tîrgu Ocna ce aparţin patrimoniului 
istoric; 

→ Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice din Tîrgu Ocna ce aparţin patrimoniului 
ecumenic; 

→ Continuarea modernizării centrului vechi a orașului Tîrgu Ocna până la autogară; 
→ Reabilitarea și introducerea în circuitul turistic a monumentului ”Biserica Sf. Nicolae”. 

 

Măsura ALB 1.2.2 – Semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor turistice  

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ marcarea corespunzătoare a obiectivelor istorice şi culturale şi introducerea lor într-un 

circuit turistic; 
→ realizarea unui sistem de iluminat arhitectural şi panoramic de punere în valoare a 

obiectivelor istorice şi culturale. 
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� Obiectivul măsurii: Punerea în valoare a obiectivelor turistice din staţiunea Tîrgu 
Ocna  

 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea unui sistem de punere în valoare a monumentelor istorice şi culturale prin 
iluminat arhitectural şi panoramic; 

→ Individualizarea şi personalizarea traseelor turistice pietonale/rutiere şi montarea de 
indicatoare care să faciliteze accesul la principalele obiective turistice locale; 

→ Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare; 
→ Realizarea de marcaje turistice la standard internaţionale și panouri de interpretare ale 

acestora. 
 

⇒ Obiectiv specific ALB 1.3   Promovarea potenţialului turistic al oraşului 

Obiectivul specific enunţat are în vedere o relansare a turismului din orașul Tîrgu Ocna, prin 
crearea de parteneriate viabile la care să participe autorităţile publice, societatea civilă şi 
sectorul privat, în vederea atragerii resurselor şi investitorilor autohtoni, publici şi privaţi, 
pentru diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor turistice şi în final pentru creşterea 
numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte din turism. 

Orașul Tîrgu Ocna are un patrimoniu cultural şi arhitectural excepţional, cu 10 monumente 
istorice incluse pe „Lista monumentelor istorice a judeţului Bacău”. 

Potrivit sondajului de opinie, 25% din cei intervievaţi consideră că pentru atragerea de turiști 
este absolut necesară o  promovare a oraşului ca important centru turistic.  

Măsura ALB 1.3.1 - Valorificarea durabilă şi promovarea orașului Tîrgu Ocna ca 
destinaţie turistică 

Dimensiunea balneo, istorică și culturală a orașului Tîrgu Ocna este slab valorificată şi de 
aceea este absolut necesară îmbunătăţirea sistemului de promovare a evenimentelor 
culturale şi turistice. Având în vedere acestea, măsura urmăreşte găsirea soluţiilor optime de 
promovare a staţiunii ca centru turistic. 

 
Pentru implementarea măsurii se are în vedere: 

→ editarea unui calendar al evenimentelor şi distribuirea lui prin unităţile turistice; 
→ crearea de programe turistice pe circuite tematice (istorice, culturale, artistice, 

meşteşugăreşti, religioase); 
→ crearea de reviste de profil, broşuri, pliante, hărţi şi ghiduri turistice ilustrate etc.; 
→ organizarea de festivaluri muzicale, folclorice, Tîrguri, expoziţii şi saloane, conferinţe, 

simpozioane etc., ce atrag vizitatori autohtoni şi străini şi pot constitui prilejuri de 
promovare şi dinamizare a turismului local. 

 
� Obiectivul măsurii: Punerea în valoare a staţiunii balneoclimatice Tîrgu Ocna ca 

destinaţie turistică în vederea creşterii numărului de turişti 
 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea unui Ghid turistic cuprinzând obiectivele din zona turistică Tîrgu Ocna; 
→ Realizarea şi implementarea unei Strategii de marketing privind promovarea orașului 

Tîrgu Ocna ca destinaţie turistică; 
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→ Realizarea și implementarea unui calendar anual de evenimente 
cultural/sportive/turistice la nivelul staţiunii și a zonei periurbane; 

→ Promovarea unei oferte turistice formulate pe categorii de grupuri ţintă, prin 
intermediul operatorilor din turism; 

→ Promovarea și includerea în circuitul european a monumentelor, mânăstirilor, 
ansamblurilor și siturilor protejate, muzeului, caselor memoriale; 

→ Implementarea unui sistem de informare video, cu amplasarea de hărţi şi infopoint-uri 
turistice multilingve în locuri publice cu un grad de vizibilitate ridicat; 

→ Editarea de materiale informative şi hărţi turistice, multilingve, în vederea promovării 
traseelor şi a obiectivelor turistice locale; 

→ Promovarea orașului Tîrgu Ocna la Tîrguri naţionale şi internaţionale de turism; 
→ Amenajarea și includerea în circuitul turistic local a sitului „Ocnele Vechi”. 
 
 
⇒ Obiectiv specific ALB 1.4   Realizarea de noi investiţii în domeniul turismului 

Analiza ofertei de cazare turistică prezentată în Profilul localităţi a scos în evidenţă o serie 
de deficienţe şi disfuncţii care afectează, în foarte mare măsură desfăşurarea activităţilor 
turistice şi perspectivele pe termen scurt şi mediu ale turismului din orașul Tîrgu Ocna. 

Potrivit acesteia, la nivelul orașului Tîrgu Ocna este absolut necesar crearea infrastructurii 
turistice de agrement pentru a genera o creştere a numărului de turişti precum şi a duratei de 
şedere. Lipsa spaţiilor amenajate pentru agrement, modalităţile de petrece a timpului în aer 
liber sunt limitate la nivelul orașului.  

O problemă identificată la nivelul orașului Tîrgu Ocna o constituie numărul relativ redus de 
structuri de primire turistică.  

Măsura ALB 1.4.1 Realizarea și modernizarea infrastructurii de agreement și petrecere 
a timpului liber 

Măsura urmăreşte găsirea de soluţii pentru crearea de noi zone de agrement, aspect care ar 
genera o creştere a duratei de şedere în zonă şi implicit creşterea atractivităţii oraşului.  
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ crearea de noi zone de agrement care să răspundă atât nevoilor turiştilor dar şi 
populaţiei; 

→ dotarea corespunzătoare a zonelor de recreere şi petrecere a  timpului liber; 
→ creşterea calităţii serviciilor de turism - punct de atracţie în sine şi reper în 

identificarea atu-urilor turismului local; 
→ amenajări ale zonelor de agrement existente;  
→ asigurarea unor spaţii adecvate pentru activitatea instituţiilor şi organizaţiilor culturale; 
→ construirea de spaţii speciale pentru manifestări culturale; 
→ construirea unui complex cultural-artistic şi de conferinţe care să găzduiască 

evenimentele culturale şi care să ofere spaţiu de creaţie şi expunere artiştilor; 
 

� Obiectivul măsurii: Modernizarea infrastructurii agrement și petrecere a timpului 
liber în vederea creşterii gradului de satisfacţia atât a turiştilor, cât și a populaţiei 
locale 

 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 
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→ Amenajarea Parcului Măgura ca zonă de agrement (amenajare peisagistică, terenuri de 
sport, locuri de joacă); 

→ Amenajarea și punerea în valoare a Lacului „Groapa lui Burlacu” (“Lacul fără fund”); 
→ Modernizarea Stadionului din Parcul Măgura; 
→ Amenajarea malurilor râurilor Trotuș, Slănic și Vâlcica  ca zone de promenadă și 

agrement; 
→ Realizarea de trasee turistice și montane pe Muntele Măgura și Dealul Coșna; 
→ Încurajarea sporturilor montane, amenajarea traseului pentru turul ciclist; 
→ Amenajarea unui campus pentru copiii cu probleme respiratorii; 
→ Amenajarea în scop recreativ a clădirii fostului cinematograf; 
→ Realizarea unui centru cultural multifuncţional; 
→ ”Green Ciclo Tour” - dezvoltarea infrastructurii cicloturism în zona balneo Tîrgu Ocna - 

Slănic Moldova - Poiana Sărată. 
 
Măsura ALB 1.4.2 - Crearea, modernizarea, extinderea structurilor de primire turistică 
Măsura urmăreşte rezolvarea disfuncţionalităţilor legate de numărul insuficient de unităţi de 
cazare, aspect care ar genera o creştere a duratei de şedere în oraș şi implicit creşterea 
atractivităţii oraşului. Unele aspecte precum modernizarea corespunzătoare a structurilor 
turistice ar determina perceperea orașului Tîrgu Ocna ca important centru turistic. 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ crearea de noi structuri turistice care să răspundă tuturor categoriilor de turişti; 
→ creşterea ponderii unităţilor cu confort ridicat. 

 
� Obiectivul măsurii: Modernizarea infrastructurii de cazare în vederea creşterii 

gradului de satisfacţia a turiştilor  
 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Crearea condiţiilor pentru investiţii în unităţi de cazare de lux; 
→ Construirea de unităţi de primire turistică. 

 

⇒ Obiectiv specific ALB 1.5   Stimularea turismului de afaceri 

În ultima perioadă, se acordă o atenţie deosebită segmentului de piaţă turistic reprezentat de 
călătoriile de afaceri, reuniuni şi congrese. Importanţa acestui gen de turism constă în faptul 
că se poate desfăşura pe tot parcursul anului, indiferent de sezon. Oamenii de afaceri se 
deplasează de mai multe ori pe an şi cheltuiesc în medie, într-un voiaj, de două ori mai mult 
decât turiştii obişnuiţi. 

Orașul Tîrgu Ocna dispune de un potenţial semnificativ în acest sens, insuficient exploatat 
pentru moment. Pentru dezvoltarea unui turism de afaceri eficient este necesar ca unităţile 
de cazare turistice să ofere un pachet de servicii complex.  
 
Principalele caracteristici ale turismului de afaceri sunt următoarele: 

� reprezintă domeniul cu cea mai mare calitate; 
� atinge cote maxime primăvara şi toamna dar înregistrează activităţi şi în lunile de vară 

şi iarnă; 
� completează sectorul turismului liber; 
� investiţiile în turismul de afaceri conduc la regenerarea urbană; 
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� multe din investiţiile destinate infrastructurii sunt concepute în special pentru turismul 
de afaceri (hoteluri, restaurante, facilitaţi în transport şi comunicaţii ) şi furnizează 
beneficii care pot fi utilizate de turiştii clasici şi de populaţia indigenă;  

� calitatea superioară a personalului de servire cerută de turiştii de afaceri se regăseşte 
în serviciile prestate de aceştia; 

� cercetările sugerează că aproximativ 40% din turişti de afaceri se reîntorc cu familiile în 
aceleaşi destinaţii, însă de data aceasta pentru călătorii în scopuri personale; 

� turismul de afacerii are mai puţine consecinţe negative asupra mediului decât turismul 
clasic. 
 

Măsura ALB 1.5.1 -  Dezvoltarea şi promovarea turismului de afaceri 
Măsura urmăreşte găsirea soluţiilor optime pentru crearea şi dezvoltarea turismului de 
afaceri  la nivelul orașului Tîrgu Ocna. 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ crearea infrastructurii adecvate dedicate mediului de afaceri, fapt care poate 
determina alegerea orașului ca destinaţie pentru turismul de afaceri; 

→ realizarea şi modernizarea de săli de conferinţă dotate cu facilităţi corespunzătoare; 
→ elaborarea de pachete turistice pentru petrecerea timpului liber pentru persoanele care 

vin în interes de afaceri; 
→ oferte turistice de week-end şi de agrement; 
→ programe de instruire şi calificare a personalului din domeniul serviciilor turistice. 

 
� Obiectivul măsurii: Dezvoltarea şi promovarea turismului de afaceri în orașul Tîrgu 

ocna în vederea creşterii activităţii turistice 
 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Amenajarea/Construirea unui centru de conferinţe multifuncţional; 
→ Elaborarea de pachete turistice de scurtă durată pentru vizitatorii ocazionali (circuite 

turistice locale) în colaborare cu operatorii de turism de la nivel local; 
→ Sprijinirea perfecţionării personalului implicat în activităţii de turism. 
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Direcţia de dezvoltare 2 Consolidarea infrastructurii urbane, protejând în acelaşi timp 
condiţiile de mediu (cod: CIM) 

 

Consolidarea infrastructurii urbane este necesară pentru a asigura o modernizare organizată a 
orașului Tîrgu Ocna. Direcţia de dezvoltare va conduce la o creştere a  calităţii vieţii pentru 
toţi cetăţenii oraşului, la facilitarea dezvoltării rapide a afacerilor şi atragerii de noi 
investiţii, precum și la creșterea numărului de turiști 

Prezenta direcţie de dezvoltare urmăreşte crearea condiţiilor de bază pentru o dezvoltare 
teritorială echilibrată, precum şi facilitarea mobilităţii populaţiei, asigurarea unui acces mai 
bun către locurile de muncă, servicii sociale, activităţi educaţionale şi culturale, zone de 
recreere și petrecere a timpului liber, centrele de tratament și obiective turistice, toate 
având la bază respectarea condiţiilor de mediu.  

Ţinând cont de deficienţele rezultate din analizele SWOT şi de obiectivele specifice 
identificate la nivel naţional, regional şi local a fost propusă o serie de priorităţi care au ca 
scop final dezvoltarea durabilă a Regiunii Nord-Est, judeţului Bacău şi implicit a orașului Tîrgu 
Ocna. 

Pentru implementarea direcţiei strategice o parte din proiectele propuse vor putea fi 
finanţate din instrumente structurale, prin Programul Operaţional Regional, Programe 
Operaţionale Sectoriale, precum şi din alte surse de finanţare ale Uniunii Europene. 

Pentru implementarea direcţiei strategice „Consolidarea infrastructurii urbane, protejând în 
acelaşi timp condiţiile de mediu” şi a politicilor ce vizează dezvoltarea infrastructurii urbane 
şi de mediu oportunităţile de finanţare sunt prezente în următoarele programe operaţionale 
aferente perioadei de programare 2014-2020: 

→ Programul Operaţional Regional (POR); 

→ Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM); 

→ Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; 

→ Banca Europeană de Investiţii. 

Programul Operaţional Regional (POR)72 prevede 12 axe prioritare, din care de interes 
pentru direcţia de dezvoltare 2 sunt: 

→ Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” are următoarele priorităţi de 
investiţii: 

o 4.1 ”Sprijinirea eficienţei energetice și utilizarea energiei regenerabile 
în infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuinţelor” - sunt 
sprijinite acţiunile de investiţii ce vizează creșterea eficienţei energetice a clădirilor 
rezidenţiale și reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public; 

o 4.2 ”Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 
pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea 
planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru 

                                            
72 Conform versiunii POR 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014 
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atenuarea adaptărilor” – sunt sprijinite acţiunile de investiţii ce vizează transportul 
public urban ecologic. 

o 4.3 ”Acţiuni pentru îmbunătăţirea mediului urban, revitalizarea 
orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor 
pentru reducerea zgomotului”  - în cadrul acestei priorităţi de investiţii în vederea 
promovării regenerării și revitalizării zonelor urbane vor fi finanţate activităţi 
privind: construcţia/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite 
activităţi sociale, comunitare, culturale, agrement și sport, etc.; 
crearea/reabilitarea/modernizarea spaţiilor publice urbane (străzi nemodernizate, 
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităţilor publice, zone verzi neamenajate, 
terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.); 

→ Axa prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională și locală” 
prin prioritatea de investiţii 6. 1 ”Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea 
infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T” sprijină următoarele tipuri 
de acţiuni de investiţii: 

o reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura 
conectivitatea, directa sau indirecta cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi 
segmente de drum judeţean pentru conectarea la autostrăzi; 

o construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 
judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de 
sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranţei circulaţiei;  

o construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 
(construirea doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrăzi TEN T a 
drumurilor judeţene) şi construirea pasarelelor pietonale. 

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-202073 răspunde provocărilor de 
dezvoltare identificate la nivel naţional în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele. Având 
în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în 
infrastructură, promovarea investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi 
resurselor au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur program operaţional, având ca 
obiectiv global: Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea 
riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice 
sustenabile, în condiţii de protecţie şi utilizare eficientă a resurselor naturale. 

POIM prin intermediul celor 9 axe prioritare propuse atinge 3 domenii esenţiale pentru 
dezvoltarea urbană a României: 

→ Transport; 

→ Mediu și schimbări climatice; 

→ Energia curată şi eficienţa energetică 

Investiţiile dedicate sectorului transport vor fi orientate spre continuarea investiţiilor 
demarate în perioada 2007-2013, având ca obiectiv principal definitivarea coridoarelor de pe 
reţeaua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor lipsă, precum şi dezvoltarea şi modernizarea 
reţelei naţionale de drumuri care asigură conectarea la reţeaua TEN-T şi modernizarea reţelei 
de căi ferate, prin electrificare şi dotarea cu material rulant a sectoarelor 
construite/reabilitate. 

În domeniul mediului, investiţiile preconizate pentru perioada 2014-2020 vor continua 
proiectele orientate spre implementare a acquis-ului comunitar în domeniul apei şi apei 

                                            
73 Conform versiunii POIM 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iunie 2014 
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uzate, prin continuarea procesului de regionalizare a managementului în acest sector, precum 
şi cel al managementului deşeurilor. Adiţional, va continua procesul de elaborare şi 
implementare a planurilor de management – seturi de acţiuni pentru ariile naturale protejate 
şi siturile Natura 2000, precum şi cel de decontaminare a siturilor industriale poluate istoric. 
Referitor la domeniul schimbări climatice, investiţiile preconizate vor fi orientate spre 
măsuri non-structurale şi structurale cu rol de prevenţie a principalelor riscuri cu care se 
confruntă România, respectiv inundaţiile, seceta şi eroziunea costieră, acordându-se totodată 
atenţie întăririi capacităţii de răspuns a structurilor cu rol în managementul situaţiilor de 
urgenţă. 

Energia curată şi eficienţa energetică, precum şi asigurarea flexibilităţii transportului 
energiei electrice şi gazelor naturale, reprezintă o prioritate dedicate cu precădere sectorului 
privat, atât pentru producătorii şi distribuitorii de energie din resurse regenerabile al căror 
potenţial a fost mai puţin exploatat, cât şi pentru societăţile comerciale active în sectorul 
industrial, care doresc să îşi eficientizeze consumul de energie prin cogenerare. Distribuţia şi 
contorizarea inteligentă vor contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi 
reducerea gazelor cu efect de seră, contribuind totodată la atingerea obiectivelor stabilite 
prin Strategia Europa 2020 în acest domeniu 

Pentru realizarea prezentei direcţii strategice de dezvoltare, ţinând cont de instrumentele 
naţionale, regionale şi locale de planificare, cadrul legislativ şi de programele operaţionale 
menţionate, au fost stabilite următoarele obiective specifice pentru susţinere: 

� Obiectiv specific CIM 2.1 Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii    
                 de transport 

� Obiectiv specific CIM 2.2 Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de utilităţi publice 
� Obiectiv specific CIM 2.3 Reabilitare urbană 
� Obiectiv specific CIM 2.4 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 

 
⇒ Obiectiv specific CIM 2.1   Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport 
 

Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite cinci măsuri: 

→ Măsura CIM 2.1.1 - Extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri şi a 
străzilor urbane, inclusiv pasaje şi poduri 

→ Măsura CIM 2.1.2 -  Implementarea de sisteme pentru fluidizarea traficului rutier 
→ Măsura CIM 2.1.3 -  Realizarea unor circuite de transport public de călători (staţii, 

capete de trasee, sistemul de informare călători etc.) 
→ Măsura CIM 2.1.4 - Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării transportului ecologic 
→ Măsura CIM 2.1.5 - Realizare parcări care să asigure necesarul pentru fondul de 

autovehicule existent, atât în zonele turistice cât şi în zonele rezidenţiale şi de interes 
public 

Măsura CIM 2.1.1 - Extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri şi a 
străzilor urbane, inclusiv pasaje şi poduri 

Având în vedere că reţeaua rutieră reprezintă „cartea de vizită” a localităţi, măsura 
urmăreşte rezolvarea unor probleme legate de acestea, inclusiv modernizarea pasajelor şi 
podurilor ca elemente de legătură importante între cartierele orașului Tîrgu Ocna. 
 
Implementarea măsurii are în vederea: 

→ realizarea șoselei de centură pentru descongestionarea aglomerări din interiorul 
localităţii; 
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→ intervenţii pentru aducerea străzilor de categoria a IV-a la categoria a III-a tehnică; 
→ reabilitarea infrastructurii străzilor de categoria a III-a, sistematizarea şi organizare 

rutieră  a acestora;  
→ consolidarea carosabilului prin turnarea unui covor asfaltic adecvat traficului rutier 

intens care străbate zona; 
→ amenajarea unitară pe toată lungimea arterei a carosabilului şi a trotuarelor;  
→ sistematizare rutieră coerentă; 
→ reabilitarea accesului în şi dinspre străzile secundare; 
→ lărgirea, modernizarea străzilor, pentru creşterea gradului de accesiblitate; 
→ reabilitarea străzilor, amenajarea şi sistematizarea intersecţiilor  
→ măsuri pentru evitarea aglomeraţiei şi descongestionarea în orașul Tîrgu Ocna  

 
� Obiectivul măsurii: Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale în vederea 

descongestionări traficului din orașul Tîrgu Ocna 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea şoselei ocolitoare pentru traficul greu; 
→ Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere urbane în special în zonele în care 

există străzi de categoriile III şi IV; 
→ Reabilitare arteră principală a orașului Tîrgu Ocna; 
→ Reabilitarea și modernizare DJ 116 (str. Gălean legătura cu localitatea Bârsănești); 
→ Realizarea de noi subtraversări pe sub linia CFR și modernizarea celor existente; 
→ Modernizarea drumului de acces către Salina; 
→ Modernizarea drumului de acces auto către Mănăstirea Măgura; 
→ Reabilitarea căilor de acces pietonal și rutier către Parc Măgura; 
→ Întreţinere curentă şi periodică a drumurilor din orașul Tîrgu Ocna; 
→ Creare şi modernizare spaţii pietonale; 
→ Reabilitarea și modernizarea reţelei de străzi urbane din orașul Tîrgu Ocna (inclusiv 

lărgirea unor străzi la 2 benzi pe sens, refacere și lărgire pe alocuri a trotuarelor, 
acceselor pietonale și realizarea facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi). 

 

Măsura CIM 2.1.2 -  Implementarea de sisteme pentru fluidizarea traficului rutier  

Măsura urmăreşte diminuarea problemei legate de fluiditatea traficului prin introducerea 
diverselor sisteme care oferă posibilitatea desfăşurări unei circulaţii fără ambuteiaje şi 
staţionări peste limită la principale intersecţii. 
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ introducerea  sistemului undă verde pe artera principală pentru a genera atât timpi de 
trafic reduşi cât şi mai multă siguranţă pentru participanţii la trafic;  

→ introducerea de sensuri unice va conduce la creşterea fluenţei traficului;  
→ refacerea semnalizării rutiere va genera fluidizarea traficului precum şi o protecţie a 

pietonilor la traversare;  
→ realizarea de sensuri giratorii. 

 
� Obiectivul măsurii: Fluidizarea traficului din orașul Tîrgu Ocna, în vederea 

diminuării timpului de tranzit al orașului 
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Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Introducere sistem undă verde pe arterele principale a orașului Tîrgu Ocna; 
→ Realizarea  unui sens giratoriu la intersecţia dintre Costache Negri și 1 Mai în vederea 

fluidizării traficului în această zonă 
→ Introducerea de sensuri unice pentru unele artere rutiere; 
→ Refacerea semnalizării rutier; 
→ Modernizare intersecţii; 
→ Amenajare de sensuri giratorii; 
→ Modernizare autogara. 

 

Măsura CIM 2.1.3 -  Realizarea unor circuite de transport public de călători (staţii, 
capete de trasee, sistemul de informare călători etc.) 

Având în vedere că mobilitatea populaţiei în interiorul localităţii oferă o caracteristică 
gradului de dezvoltare a unei localităţii, măsura urmăreşte introducerea unui sistem de 
transport public de călători ecologic și eficient atât pentru locuitori cât și pentru turiști.  
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ realizarea unui studiu de impact a transportului de călători în orașul Tîrgu Ocna; 
→ crearea unui sistem de transport public de călători ecologic; 
→ amenajarea de staţii pentru transportul publice de călători; 
→ construirea unui terminal intermodal care poate conecta transportul feroviar cu cel 

realizat cu autobuze, respectiv microbuze; 
→ creare de staţii de transport public unitare din punct de vedere al designului;  
→ infrastructură aferentă - cabine de tip modular, refugii şi trotuare foarte bine 

delimitate de carosabil;    
→ crearea unei benzi special destinate mijloacelor de transport în comun pe artera 

principală, aceasta va conduce la încurajarea utilizării transportului în comun, timp 
redus de transport dintr-o parte a oraşului în cealaltă, eliminarea aglomerărilor şi a 
conflictelor în trafic generate de intersectarea autobuzelor cu alte autovehicule etc.; 

→ reabilitarea gărilor de 
transport feroviar – Gara Tîrgu Ocna, Halta Salina. 

 
� Obiectivul măsurii: Crearea unui sistem de transport public de călători la nivelul 

orașului Tîrgu Ocna astfel încât să asigure o mobilitate eficientă a populaţiei 
 

Pentru atingerea obiectivului au fost formulate o serie de proiecte: 

→ Realizarea unui sistem de transport public în comun eficient și ecologic; 
→ Crearea unui sistem intermodal de transport; 
→ Introducerea de autobuze spre Adjud și Comănești. 
 

Măsura CIM 2.1.4 - Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării transportului ecologic 

Măsura urmăreşte diminuarea problemelor legate de transportul poluant, generat de traficul 
rutier, prin dezvoltarea transportului ecologic. Astfel se doreşte crearea infrastructurii 
specifice şi promovarea mersului pe bicicletă ca mijloc de transport eficient şi nepoluant. 
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Implementarea măsurii are în vedere: 

→ identificarea locaţiilor/spaţiilor pentru crearea pistelor de biciclete;  
→ conştientizarea publicului cu privire la efectele benefice a utilizării bicicletelor pentru 

deplasare şi a reglementărilor rutiere specifice; 
→ crearea de rute/reţea pentru biciclete între diferite puncte de interes urban şi pentru 

încurajarea petrecerii timpului liber în această manieră;  
→ creare de piste pentru biciclete pe porţiunile de trotuar unde dimensiunile permit acest 

lucru.  
 

� Obiectivul măsurii: Dezvoltarea şi modernizarea transportului ecologic, prin 
crearea de piste pentru biciclişti, pentru diminuarea poluării generate de traficul 
rutier 

 

Pentru realizarea obiectivului s-a conturat următorul proiect: 

→ Amenajarea de piste pentru biciclişti. 
 

Măsura CIM 2.1.5 - Realizare parcări care să asigure necesarul pentru fondul de 
autovehicule existent, atât în zonele turistice cât şi în zonele rezidenţiale şi de interes 
public 

Lipsa parcărilor generează un grad ridicat de nemulţumire atât în rândul populaţiei din 
orașul Tîrgu Ocna, cât şi în rândul turiştilor. Astfel, măsura urmăreşte rezolvarea problemei 
lipsei locurilor de parcarea prin găsirea diverselor soluţii de realizare de parcaje care să 
răspundă numărului de autovehicule existente la nivelul orașului. 
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ realizarea de parcări în principalele zone rezidenţiale;  
→ amenajarea de parcări pentru vehiculele grele la intrarea în oraș; 
→ construcţia unor parcări subterane sau/şi supraterane care pot face posibilă degajarea 

spaţiului suprateran de numărul mare de maşini parcate şi/sau care tranzitează zona 
centrală a oraşului. 

 
� Obiectivul măsurii: Extinderea şi modernizarea locurilor de parcare în vederea 

creşteri gradului de satisfacţie a populaţiei şi turiştilor  
 

Proiecte care răspund obiectivului măsurii sunt: 

→ Creare parcaje în zona centrală a orașului Tîrgu Ocna; 
→ Crearea de parcaje în zona intrării în Salină; 
→ Dotarea cu mobilier urban a parcărilor. 

 

 
⇒ Obiectiv specific CIM 2.2   Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de utilităţi 

publice 
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Serviciile de utilităţi publice sunt definite74 ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor 
reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general 
ale colectivităţilor locale cu privire la: 

→ alimentarea cu apa; 
→ canalizarea şi epurarea apelor uzate; 
→ colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
→ producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem 

centralizat; 
→ salubrizarea localităţilor; 
→ iluminatul public;  
→ transportul public local. 

 
Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de 
urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţii, de mărimea şi de gradul de 
dezvoltare al acesteia şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. 
Gradul de dezvoltarea a sistemul de utilităţii publice arată nivelul de trai al cetăţenilor din 
oraşul respectiv, de aceea este absolut necesar accelerarea modernizării acestuia pentru a 
ajunge la standardele din Uniunea Europeană. 

Orașul Tîrgu este în plin proces de construcţie şi adaptare a sistemelor de utilităţi publice la 
directivele europene privind calitatea apei potabile, epurarea apelor uzate şi managementul 
deșeurilor.   

În definirea obiectul specific „Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de utilităţii publice” au 
fost conturate cinci măsuri, respectiv: 

→ Măsura CIM 2.2.1 - Extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelei cu apă potabilă; 
→ Măsura CIM 2.2.2 - Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pentru apa uzată, 

inclusiv a capacităţii de epurare; 
→ Măsura CIM 2.2.3  - Extindere şi modernizare reţea de gaze naturale; 
→ Măsura CIM 2.2.4 -  Management integrat al deşeurilor; 
→ Măsura CIM 2.2.5 -  Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public. 

 

Măsura CIM 2.2.1 - Extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelei cu apă potabilă  

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor referitoare la sistemul de alimentare cu apă. 
Disfuncţionalităţi, precum vechimea reţelei de apă potabilă şi faptul că reţeaua nu acoperă 
întreg teritoriul orașului, au fost evidenţiate în urma analizei situaţiei existente la nivelul 
comunităţii şi în urma chestionări populaţiei şi mediului de afaceri din orașul Tîrgu Ocna.  

Implementarea măsurii are în vedere: 

→ extinderea/reabilitarea reţelei de apă potabilă; 
→ asigurarea echipelor de intervenţie cu utilaje, materiale şi personal suficient în vederea 

reducerii timpului de remediere a avariilor; 

                                            
74 O.U.G. nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006 
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→ refacerea branşamentelor de apă, care prezintă uzură înaintată; 
→ înlocuirea conductelor cu un grad înaintat de uzură; 
→ efectuarea unui program de curăţenie periodică a tronsoanelor reţelei de distribuţie 

pentru îndepărtarea biopeliculei care favorizează coroziunea conductelor; 
→ contorizarea integrală a tuturor tipurilor de utilizatori. 

 
� Obiectivul măsurii: Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă 

potabilă în vederea creşterii calităţii vieţii în orașul Tîrgu Ocna 
 

Pentru atingerea obiectivelor măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă (inclusiv realizare 
racorduri) 

→ Identificarea unor surse alternative de alimentare cu apă potabilă. 

 

Măsura CIM 2.2.2 - Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pentru apa uzată, 
inclusiv a capacităţii de epurare 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor referitoare la sistemul de canalizare și epurare a 
apelor uzate și pluviale. Măsura este în strânsă legătură cu politica de mediu prin faptul că 
implementarea acesteia are impact benefic și a supra menţinerii calităţii aerului și apelor 
din zonă. 

Implementarea măsurii are în vedere: 

→ reabilitarea reţelei existente de canalizare pentru apa uzată și apă pluvială; 
→ extinderea reţelei de canalizare a apei uzate și pluviale; 
→ modernizarea staţiei de epurare a apei. 
 

� Obiectivul măsurii: Modernizarea sistemului de canalizare a apei uzate şi a staţiei 
de epurare în vederea creşterii calităţii mediului din orașul Tîrgu Ocna  

 

Pentru atingerea obiectivului s-a conturat următorul proiect: 

→ Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare – apă menajeră și apă pluvială; 
→ Modernizarea sistemului de epurare ape uzate – staţie de epurare. 

 

Măsura CIM 2.2.3  - Extindere şi modernizare reţea de gaze naturale 

Măsura are în vederea şi extinderea reţelei de gaze naturale în toate cartierele din orașul 
Tîrgu Ocna  dar şi în zona aflată în imediata apropriere, respectiv zona periurbană.  
 
Prin implementarea măsurii se are în vedere: 

� extinderea reţelei de gaze naturale astfel încât să acopere întreg orașul, inclusiv zona 
periurbană; 

 
� Obiectivul măsurii: Extinderea reţelei de gaze naturale în vederea creşterii 

gradului de satisfacţiei a cetăţenilor cu privire la facilităţile oferte de sistemul de 
utilităţi publice 

 
Obiectivul măsurii este atins prin următoarele proiecte: 
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→ Extindere reţele gaze naturale presiune redusă în vederea acoperirii tuturor zonelor 
rezidenţiale – inclusiv zona Gura Slănic și Păcuri. 

 

Măsura CIM 2.2.4 -  Management integrat al deşeurilor 

 
Strategiile de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare pe care operatorii le dezvoltă, 
sunt o garanţie a îmbunătăţirii confortului şi calităţii vieţii la nivel de comunitate. Astfel, 
măsura urmăreşte rezolvarea problemelor legate de salubritatea orașului 
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor şi extinderea colectării selective a 
deşeurilor; 

→ organizarea unor campanii de informare şi ridicare a gradului de cunoaştere a 
cetăţenilor cu privire la necesitatea colectării selective a deşeurilor menajere şi a celor 
asimilate menajere; 

→ campanii de educare a populaţiei în scopul separării la sursă a principalelor tipuri de 
deşeuri; 

→ implementarea programelor de colectare selectivă la nivelul tuturor cartierelor 
orașului; 

→ valorificarea deşeurilor şi tratarea acestora la nivelul standardelor europene;  
→ colectarea şi transportul deşeurilor menajere cu utilaje specifice şi adecvate pentru a 

evita impactul acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului;  
→ reducerea deşeurilor; 
→ achiziţionarea de echipamente pentru realizarea automată a selectării deșeurilor 

urbane; 
→ achiziţionarea unei instalaţii de eliminare a deșeurilor; 
→ amenajarea de spaţii speciale pentru materialele rezultate în urma procesului de 

demolare. 
 

� Obiectivul măsurii: Modernizarea serviciului de salubritate şi gestionare a 
deşeurilor în vederea creşterii calităţii vieţii la nivel de comunitate 

 

Pentru atingerea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Extinderea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor; 
→ Realizarea unei staţii de sortare a deșeurilor și achiziţionarea de echipamente specifice 

pentru acest demers; 
→ Achiziţionarea unei instalaţii de eliminare a deșeurilor; 
→ Amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor de construcţii rezultate din 

demolări. 

Măsura CIM 2.2.5 -  Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor legate de sistemul de iluminat public de la nivelul 
orașului, având în vedere că acesta prezintă un grad înaintat de uzură. Disfuncţionalităţile 
legate de sistemul de iluminat public au fost scoase în evidenţă de majoritatea cetăţenilor 
care au participat la studiul de opinie asupra populaţiei din localitate. Lipsa iluminatului 
public în anumite zone ale orașului duce la creşterea gradului de nesiguranţă a cetăţenilor. 
 
Implementarea măsurii are în vedere: 
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→ reabilitarea reţelei de iluminat public aflată într-o stare avansată de degradare;  
→ racordarea la reţelele de energie electrică a zonelor rezidenţiale noi; 
→ crearea unor norme şi standarde în scopul instalării/modernizării unui sistem de 

iluminat public;  
→ realizarea de instalaţii de iluminat arhitectural pentru zonele cu obiective culturale şi 

istorice. 
→ instituirea unor reguli privind instalarea de echipamente de iluminat public de un 

anumit tip şi efect, pe tip de locaţie, zonă, cartier etc. în vederea eficientizări 
consumului.  

 
� Obiectul măsurii: Modernizarea sistemului de iluminat public în vederea creşterii 

siguranţei cetăţenilor, evidenţierii monumentelor istorice şi culturale şi 
eficientizării consumului de energie electrică 

 
Pentru atingerea obiectivului s-a conturat următorul proiect: 

→ Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public; 
→ Realizarea unui sistem de iluminat decorativ, de siguranţă, a obiectivelor turistice și 

monumentelor istorice și de cult de la nivelul staţiunii.  

 
⇒ Obiectiv specific CIM 2.3   Reabilitare urbană 

 

Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite trei măsuri: 

→ Măsura CIM 2.3.1 - Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public, inclusiv a parcurilor și 
a zonelor cu activităţi comerciale 

→ Măsura CIM 2.3.2-  Extinderea, modernizarea şi reabilitarea fondului locativ 
→ Măsura CIM 2.3.3 – Organizare urbană și periurbană 

 

Măsura CIM 2.3.1 - Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public, inclusiv a parcurilor și 
a zonelor cu activităţi comerciale 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor legate de aspectul spaţiului public din orașul Tîrgu 
Ocna, în vederea creşterii atractivităţii per general a oraşului. Se are în vederea 
modernizarea principalelor edificii patrimoniale, dotarea locurilor de odihnă şi recreere cu 
mobilier adecvat, creşterea şi modernizarea locurilor de joacă, reorganizarea zonelor 
dezafectate, organizarea de zone pentru desfășurarea unui comerţ civilizat. 
 
Prin implementarea măsurii se are în vedere: 

→ realizarea unui pietonal major în zona centrală a orașului; 
→ extinderea spaţiilor verzi şi scuarurilor cu flori în diverse zone din principalele cartiere 

ale orașului; 
→ reabilitarea infrastructurii pietonale din parcuri; 
→ construirea de noi facilităţi destinate odihnei; 
→ extinderea şi organizarea peisagistica a spatiilor verzi existente; 
→ creşterea atractivităţii spaţiilor vezi;  
→ amenajarea de zone cu destinaţie sportivă în cadrul parcurilor; 
→ modernizarea parcurilor prin construirea unor facilităţi care sa atragă şi să ofere 

cetăţenilor și turiștilor posibilităţi de petrecere a timpului liber; 
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→ amenajări şi modernizări parcurilor şi a zonelor de recreere cu mobilier urban specific, 
iluminat decorativ etc.; 

→ stimularea realizării unor noi investiţii pentru a creşte atractivitatea anumitor zone, 
precum şi  pentru ridicarea nivelului de trai a locuitorilor şi uniformizarea aspectului 
spaţiului construit;  

→ crearea unor noi spatii de joaca pentru copii unde acestea nu sunt suficiente, raportat 
la numărul de copii; 

→ reorganizarea şi amenajarea fostei zone industriale, prin crearea unui mixt de folosinţă, 
incluzând comerţ, cultură, sport şi agrement, locuinţe etc; 

→ reabilitare și modernizare a întregii zone aferente Pieţei Agroalimentare, în vederea 
desfăşurării unui comerţ civilizat; 

→ construirea unor spaţii de depozitare adecvate pentru păstrarea produselor agricole 
până în momentul vânzării; 

→ zonarea spaţiului de vânzare pe tipuri de produse; 
→ amenajarea şi construirea unor spatii comerciale cu aspect uniform şi integrat din punct 

de vedere estetic, pentru prezentarea şi desfacerea produselor agroalimentare și nu 
numai; 

→ refacerea şi redimensionarea grupurilor sanitare, asigurarea apei curente în pieţe 
pentru  asigurarea igienei; 

→ amenajarea accesului cu autovehiculele de marfă către spaţiile de desfacere din pieţe. 
 

� Obiectivul măsurii: Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului public în vederea 
asigurării condiţiilor necesare dezvoltării echilibrate şi creşterii atractivităţii 
oraşului 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Reabilitarea și realizarea căilor de acces pietonale către Parc Măgura; 
→ Continuarea modernizării centrului vechi până la Autogară;  
→ Crearea de noi locuri de joacă pentru copii şi reabilitarea celor existente; 
→ Realizarea unui design unitar a mobilierului urban şi a formelor de publicitate stradală; 
→ Reorganizarea şi amenajarea urbanistică a zonelor industriale; 
→ Reabilitare și modernizare a întregii zone aferente Pieţei Agroalimentare. 

 
Măsura CIM 2.3.2 -  Extinderea, modernizarea şi reabilitarea fondului locativ 
Măsura urmăreşte găsirea de soluţii optime pentru echilibrarea cererii şi ofertei cu privire la 
fondul locativ de la nivelul orașului Tîrgu Ocna. De asemenea, măsura are în vedere 
propunerea de acţiuni de eficienţă energetică pentru clădirile rezidenţiale. 
 
Prin implementarea măsurii se are în vedere: 

→ găsirea unor soluţii de extindere a spaţiului locativ, prin crearea de parteneriate public-
privat; 

→ sprijinirea tinerilor în contractarea unor locuinţe construite în regim ANL, atât din 
raţiuni demografice, cât şi economice;  

→ găsirea de soluţii pentru creşterea fondului locativ prin diverse metode, cum ar fi prin 
mansardarea blocurilor a căror structură permite; 

→ elaborarea şi implementarea unui plan local de îmbunătăţire a eficienţei energetice a  
clădirilor; 
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→ îmbunătăţirea izolaţiei termice și hidroizolare a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, 
ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de 
consolidare a acesteia;  

→ reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi 
apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de 
robinete cu cap termostatic, etc. 

→ modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de 
bloc/scară;  

→ achiziţionarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse 
regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldura și/sau 
centrale termice pe biomasa, etc.; 

→ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spaţiile comune cu 
corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată și durată mare de viaţă;  

→ implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: 
achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice; 

→ înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părţile comune - scări, subsol; 
→ organizarea de campanii de informare a populaţiei privind impactul eficienţei 

energetice din sectorul clădirilor rezidenţiale asupra mediului dar și asupra 
consumatorilor. 

 
� Obiectivul măsurii: Creşterea şi modernizarea spaţiului locativ în acord cu politica 

de eficienţă energetică 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Sprijinirea construirii de locuinţe colective; 
→ Elaborarea şi implementarea unui plan local de izolare termică a clădirilor; 
→ Creşterea fondului locativ prin mansardarea blocurilor; 
→ Reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale.  

 

Măsura CIM 2.3.3 – Organizare urbană şi periurbană 

Măsura urmăreşte rezolvarea unor probleme specifice care au fost identificate în cadrul 
analizei situaţiei existe la nivelul orașului Tîrgu Ocna şi evidenţiate şi de studiul de opinie 
din rândul populaţiei localităţii. 

 

Implementarea măsurii are în vedere: 

→ găsirea unor soluţii de utilizare şi amenajare mai eficientă a spaţiului public construit 
pentru a răspunde corespunzător nevoilor din fiecare zona a oraşului; 

→ găsirea punctelor în care pot apare situaţii conflictuale de orice natura (ex. rezistenţa 
blocurilor, echiparea locurilor de joacă, zonele expuse la riscuri naturale etc.) şi 
realizarea unor studii pentru identificarea unor soluţii de prevenţie; 

→ condiţionarea realizării finisărilor faţadelor blocurilor în urma reabilitării termice sau de 
structură, precum şi legate de viitoarele construcţii de mansarde sau de clădiri noi, de 
respectarea unor reguli de arhitectură, regim de culoare, înălţime; 

→ stabilirea unui regulament unitar pentru designul mobilierului urban;  
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→ stabilirea unui regim de aspect unitar, integrat în arhitectura spaţiului în care sunt 
construite  chioşcurile şi a altor spaţii existente în care se desfăşoară activităţi de 
comerţ şi prestări de servicii; 

→ planificarea riguroasa a spaţiului destinat publicităţii, astfel încât acestea să devină 
parte integrată în spaţiul urban şi să nu iasă în evidenţă în detrimentul aspectelor care 
cu adevărat conferă frumuseţe şi identitate oraşului; 

→ actualizarea și aprobarea PUG-ului, dată fiind vechimea acestuia şi schimbările 
esenţiale survenite în mediul economico-social al orașului, acesta trebuind să cuprindă 
regulamente bine structurate, astfel încât imaginea localităţii să fie bine definită şi în 
armonie cu specificul local.   

 
� Obiectivul măsurii: Crearea unui sistem legislativ modern şi adaptat noilor condiţii 

în vederea dezvoltării urbane unitare a orașului Tîrgu Ocna 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea unui studiu de amenajare urbană şi periurbană a orașului Tîrgu Ocna; 
→ Realizarea unui studiu de riscuri şi hazarduri; 
→ Realizarea unui regulament de design unitar a clădirilor, mobilierului urban şi a 

formelor de publicitate stradală; 
→ Actualizarea Planului Urbanistic General.  

 

⇒ Obiectiv specific CIM 2.4   Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 
 
"Mediul natural", respectiv, aerul, apele curgătoare, solul - subsolul şi formele de viată pe 
care aceste ecosisteme le creează şi le susţin, reprezintă elementul cel mai important pentru 
dezvoltarea unei comunităţii. 

Calitatea mediului este dată de puritatea apelor supra şi subterane, de puritatea aerului, 
fertilitatea solurilor dar mai ale de lipsa principalelor forme de poluare (în ultimul deceniu un 
loc principal în cercetare îl ocupă poluarea fonică).  

Pentru evitarea poluării aerului este necesar ca într-o localitate spaţiile verzi să ocupe o  
suprafaţă însemnată, să nu existe discrepanţe majore între suprafaţa acestora şi cel a 
spaţiului de locuit. De asemenea, este absolut necesar ca utilităţii publice să fie realizate 
respectând normele în vigoare cu privire la mediu. 

Un loc principal în menţinerea calităţii mediului îl ocupă managementul deşeurilor. Dacă 
acesta  este bine structurat şi eficient implementat, generează o salubritate eficientă a 
oraşului precum şi o utilizare raţională a deşeurilor menajere şi a celor asimilat menajere. 
Elemente importante urmărite de managementul deşeurilor sunt separarea la sursă a 
deşeurilor, reducerea cantităţilor de deşeuri neregenerabile şi depozitarea corespunzătoare a 
acestora. 

Îmbunătăţirea confortului şi calităţii vieţii la nivelul orașului este unul din aspectele urmărite 
de Strategia de dezvoltare durabilă a orașului Tîrgu ocna. Astfel, prin planul de acţiune pe 
care îl configurează, se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii mediului şi dezvoltarea 
infrastructurii necesare pentru evitarea accidentelor ecologice.  

Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite trei măsuri: 
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→ Măsura CIM 2.4.1 - Reducerea poluării datorate traficului rutier și feroviar 
→ Măsura CIM 2.4.2 - Ecologizarea siturilor urbane degradate 
→ Măsura CIM 2.4.3 - Asigurarea unor măsuri suplimentare în vederea eliminării riscurilor 

naturale 
 

Măsura CIM 2.4.1 - Reducerea poluării datorate traficului rutier și feroviar 

 
Măsura doreşte diminuarea poluării generate de traficul rutier și feroviar. Poluarea mediului 
datorită traficului rutier și feroviar este una din problemele de actualitate, generată de 
creşterea numărului de autovehicule și trecerea liniilor de cale ferată prin interiorul 
localităţii.  
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ plantarea de perdele vegetative de-a lungul principalelor artere rutiere; 
→ creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi va genera un mediu de viaţă îmbunătăţit;  
→ amenajare de zone tampon între arterele intens circulate şi spaţiile de recreere. 

 
� Obiectivul măsurii: Diminuarea efectelor generate de poluarea mediului datorită 

traficului rutier și feroviar în vederea creşterii calităţii mediului în spaţiul urban 
 
Pentru atingerea obiectivul s-a conturat următorul proiect: 

→ Dezvoltarea zonei verzi de-a lungul arterelor cu trafic auto intens; 
→ Reamenajarea zonelor tampon de spaţii verde din zona căii ferate. 

 
Măsura CIM 2.4.2 - Ecologizarea siturilor urbane degradate  
 
Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice legate de contaminarea solurilor. Se 
doreşte înlăturarea elementelor nocive din sol în vederea reutilizării acestora pentru 
dezvoltarea urbană a localităţii. 
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ identificarea solurilor contaminate; 
→ decontaminarea solurilor din fosta zonă industrială; 
→ corectarea acidităţii solurilor din parcuri, scuaruri şi aliniamente, aciditate provenită 

din folosirea substanţelor chimice în procesul de tratare a carosabilului pentru perioada 
de iarnă. 

 
� Obiectivul măsurii: Decontaminarea solurilor afectate în vederea reutilizări 

acestora pentru dezvoltarea urbană  
 

Pentru realizarea obiectivului s-a conturat următorul proiect:  

→ Realizarea decontaminării spaţiilor afectate de activităţile industriale; 
→ Realizarea de împăduriri pe terenurile degradate și neproductive; 
→ Reamenajarea spaţiilor verzi prin plantarea de puieţi, aranjamente florale și extinderea 

zonei verzi a orașului. 
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Măsura CIM 2.4.3 - Asigurarea unor măsuri suplimentare în vederea eliminării riscurilor 
naturale 

Măsura urmăreşte găsirea măsurilor necesare eliminării riscurilor naturale, în special cele 
legate de alungări de teren şi inundare a albiei râurilor Trotuș și Slănic. Măsurile întreprinse 
au drept scop final evitarea afectării calităţii aerului, solului și apelor din localitate.  
 
Implementarea măsurii are în vedere: 

→ amenajarea malurilor râurilor Trotuș, Slănic și Vâlcica pentru evitarea unor eventuale 
inundaţii având în vedere gradul de eroziune a malurilor; 

→ dotarea cu echipamente a serviciilor specialitate pentru situaţii de urgenţă; 
→ protejarea mediului prin adoptarea de măsuri de eficienţă energetică; 
→ utilizarea unor măsuri alternative de producere a energiei electrice; 
→ realizarea de campanii de conștientizare privind importanţa protecţiei mediului. 

 
� Obiectivul măsurii: Stoparea riscurilor naturale prin diverse măsuri de consolidare 

a malurilor râului și pârâurilor din zonă, creșterea eficienţei energetice și 
conștientizarea populaţiei cu privire la importanţa protecţiei mediului 
înconjurător 

 
Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Regularizarea albiei râurilor Trotuș și Slănic și a pârâului Vâlcica; 
→ Reabilitarea altor izvoare de pe teritoriul orașului Tg. Ocna (Gălean și Vâlcele); 
→ Dotarea cu echipamente a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 
→ Reabilitarea termică a locuinţelor în vederea creșterii eficienţei energetice; 
→ Reabilitarea termică a clădirilor publice; 
→ Reabilitarea sistemului de iluminat public al orașului (introducere tehnologie LED); 
→ Utilizarea unor surse alternative de producere a energiei electrice (solară, eoliană 

etc.); 
→ Educaţia ecologică a copiilor în toate formele de învăţământ; 
→ Realizarea de campanii de conștientizare și informare și acţiuni periodice de ecologizare 

la nivelul localităţii; 
→ Informarea și pregătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
→ Protejarea ariilor naturale din zonă.
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Direcţia de dezvoltare 3 
Creșterea competitivităţii economice locale și dezvoltarea 
mediului de afaceri plecând de la principiul utilizării eficiente 
a resurselor și protecţia mediului (cod: CEL) 

 

Economia locală, bazată într-o pondere însemnată pe activitatea de comerţ, trebuie să fie 
încurajată în direcţii ale căror efect sinergetic aduc bunăstare în principal rezidenţilor. 
Pentru creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei locale este necesar construirea 
unei economi puternice prin maximizarea utilizării forţei de muncă şi a potenţialului local. 

În orașul Tîrgu Ocna, ca de altfel în toată ţara, trecerea la economia de piaţă a însemnat, în 
esenţă, evoluţia a două componente: transferul dreptului de proprietate asupra 
întreprinderilor de la stat la persoane de drept privat, precum şi apariţia unor întreprinderi 
particulare noi, ca rezultat al unor iniţiative particulare, independente, care au luat naştere 
ca urmare a schimbărilor petrecute în unităţile aflate încă în proprietatea statului. Aceste 
două căi de evoluţie s-au manifestat mai mult sau mai puţin simultan, dar în ritmuri diferite. 
Ambele au avut însă mari repercusiuni asupra pieţei muncii. În timp ce privatizarea a dus la 
reducerea numărului de locuri de muncă, amplificând astfel şomajul, mai ales pe termen 
lung, noul sector particular a creat cea mai mare parte a noilor locuri de muncă. Având în 
vedere faptul că majoritatea noilor întreprinderi sunt mici şi mijlocii (“IMM”), reiese că acest 
sector a absorbit cea mai mare parte a forţei de muncă disponibilizate, şi a contribuit, în 
acelaşi timp, şi la formarea unei noi generaţii de patroni şi de angajaţi.  

Pe lângă meritul de a fi contribuit la apariţia unui sector privat din ce în ce mai puternic, 
unele dintre aceste întreprinderi se caracterizează printr-o deosebită flexibilitate şi 
capacitate de adaptare la nou, manifestându-se ca o forţă motrice remarcabilă a progresului 
economic în orașul Tîrgu Ocna. 

Existenţa unor politici şi a unui cadru de reglementare, care să permită întreprinderilor să 
opereze şi să se dezvolte într-un mediu concurenţial adecvat, este fundamentală pentru 
susţinerea creşterii sectorului IMM, dar și a întreprinderilor mari. 

Programele operaţionale prin care pot fi accesate fonduri de finanţare care să ducă la o 
creştere economică a orașului Tîrgu Ocna sunt: 

→ Programul Operaţional Regional (POR); 

→ Programul Operaţional Competitivitate (POC); 

→ Programul Operaţional Capital Uman (PO CU). 

Din cadrul Programului Operaţional Regional (POR)75 axele prioritare de interes pentru 
prezenta direcţie de dezvoltare sunt:  

→ Axa prioritară 1 ”Promovarea transferului tehnologic, respectiv prioritatea de 
investiţii” are în vedere promovarea investiţiilor de afaceri în inovare și cercetare, 
dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-
dezvoltare și de educaţie, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer 
tehnologic, inovare socială, networking, clustere. Prin crearea unei infrastructuri viabile 
de inovare şi transfer tehnologic, se urmăreşte inclusiv dezvoltarea şi utilizarea 
eficientă a potenţialului inovativ şi tehnico-ştiinţific în vederea atragerii de investiţii 

                                            
75 Conform versiunii POR 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Direcţii de dezvoltare a Orașului Tîrgu Ocna 

 

189 
 

pentru mediul privat pentru valorificarea rezultatelor obţinute în urma activităţilor 
acestora. 

→ Axa prioritară 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii” are 
următoarele priorităţi de investiţii: 

o 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri” – prin această prioritate de investiţii sunt 
sprijinite următoarele activităţi: construcţia/ modernizarea și extinderea spaţiului de 
producţie/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale; crearea/ 
modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv 
dezvoltarea serviciilor aferente şi a firmelor incubate. 

o 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităţilor avansate de producţie 
și dezvoltarea serviciilor” - prin această prioritate de investiţii sunt sprijinite 
următoarele activităţi: dezvoltarea IMM-urilor cu o vechime mai mare de 3 ani pentru 
îmbunătăţirea capacităţilor avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în 
vederea creșterii competitivităţii economiilor regionale și creării locurilor de muncă; 
activităţi de implementare și certificare a sistemelor de management a calităţii ISO; 
activităţile de realizarea a website-ului pentru prezentarea activităţii potenţialului 
beneficiar şi a produselor sau serviciilor desfășurate de acesta. 

PO Competitivitate (POC)76 susţine investiţii menite să răspundă nevoilor și provocărilor 
legate de nivelul redus al competitivităţii economice, în special în ceea ce privește sprijinul 
insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC 
și implicit servicii slab dezvoltate, poziţionându-se astfel ca un factor generator de intervenţii 
orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. În 
acest context, programul prezintă următoarele axe prioritare: 

→ Axa prioritară 1 ”Cercetare,dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor” prevede următoarele priorităţi de 
investiţii: 

o Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor; 

o Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă. 

→ Axa prioritară 2 ” Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie 
digitala competitiva” prevede următoarele priorităţi de investiţii: 

o Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning, 
incluziune digitală, cultură online și e-sănătate; 

o Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerţului electronic și a 
cererii de TIC; 

o Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea reţelelor de mare 
viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a reţelelor pentru 
economia digitală. 

Programul Operaţional Capital Uman (PO CU)77 stabilește priorităţile de investiţii, 
obiectivele și acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând 

                                            
76 Conform versiunii POCU 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna mai 2014 
77 Conform versiunii POCU 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iunie 2014 
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investiţiile realizate prin Fondul Social European (FSE) în perioada 2007-2013 și contribuind la 
atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020). Acţiunile de 
investiţii propuse în cadrul PO CU au în vedere rezolvarea problemelor legate de resursa 
umană precum: 

→ Rata scăzută de ocupare în rândul tinerilor; 

→ Densitate redusă a afacerilor și oportunităţi limitate de ocupare; 

→ Disparităţi importante legate de accesul și participarea pe piaţa muncii a anumitor 
categorii dezavantajate; 

→ Neconcordanţă între cererea și oferta de competenţe și expertiză.  

Pentru realizarea direcţiei strategiei de dezvoltare „Creşterea competitivităţii economiei 
locale şi dezvoltarea mediului de afaceri plecând de la principiul utilizării eficiente a 
resurselor și protecţia mediului”, raportându-se la instrumentele programatice, programele 
operaţionale menţionate şi la cadrul legislativ, au fost stabilite următoarele obiective 
specifice pentru susţinere: 

� Obiectiv specific CEL 3.1 Sprijinirea creării IMM-urilor şi a dezvoltării celor 
existente 

� Obiectiv specific CEL 3.2 Dezvoltarea şi modernizarea ofertei de produse specifice, 
în conformitate cu resursele şi oportunităţile de care dispune 
zona 

� Obiectiv specific CEL 3.3 Sprijinirea dezvoltării resurselor umane 
 

⇒ Obiectiv specific CEL 3.1 Sprijinirea creării IMM-urilor şi a dezvoltării celor 
existente 

În ciuda progreselor semnificative realizate în ultimii ani, există încă bariere administrativ-
birocratice care impun costuri adiţionale nejustificate pentru întreprinzătorii ce doresc să 
demareze sau să-şi extindă afacerea. 

Este necesar să se introducă măsuri pentru contracararea barierelor administrative şi tehnice, 
să se dezvolte un cadru instituţional coerent pentru elaborarea şi implementarea politicilor 
specifice şi să îmbunătăţească dialogul dintre instituţii, partenerii sociali şi structurile de 
reprezentare a intereselor IMM-urilor, pentru maximizarea eforturilor de dezvoltare ale 
sectorului. 

Măsura CEL 3.1.1 – Sprijinirea investiţiilor prin eliminarea barierelor birocratice 

Măsura urmăreşte găsirea măsurilor optime de creare şi dezvoltare a IMM-urilor în orașul 
Tîrgu Ocna. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ adoptarea de reglementări care să faciliteze şi să stimuleze crearea sau/şi dezvoltarea 

de microafaceri; 
→ dezvoltarea unui sistem eficient de emitere a documentelor de autoritate locală; 
→ crearea de parteneriate cu zonele limitrofe în vederea realizării de noi zone de 

dezvoltare economică; 
→ dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul de afaceri şi administraţia publică locală în 

scopul dezvoltării economico-sociale durabile a orașului Tîrgu Ocna. 
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� Obiectivul măsurii – Crearea unui mediu economic competitiv şi atractiv 
investiţiilor autohtone şi străine 

 

Pentru implementarea obiectivului au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Adoptarea în cadrul Consiliului Local a unor hotărâri care să încurajeze dezvoltarea 
activităţii societăţilor existente şi înfiinţarea de noi firme; 

→ Instituirea unui sistem eficient de emitere a documentelor de autoritate locală; 
→ Dezvoltarea unor zone economice, în parteneriat cu localităţile limitrofe şi/sau mediul 

de afaceri. 
 

Măsura CEL 3.1.2 - Stimularea cooperării dintre unităţile de învăţământ şi mediul de 
afaceri, în vederea realizării transferului tehnologic 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor legate de lipsa cooperării dintre unităţile de 
învăţământ  şi mediul de afaceri. 

Astfel, implementarea măsurii are în vedere: 
→ elaborarea unor protocoale de colaborare între Primărie, mediul de afaceri şi instituţiile 

de învăţământ pe domenii specifice, prioritare de acţiune; 
→ organizarea trimestrială a unor conferinţe/seminarii ştiinţifice pe teme date; 
→ atragerea agenţilor economici, producători de valoare adăugată, în vederea derulări de 

activităţi inovative; 
→ utilizarea de tehnologii moderne în vederea menţinerii indicatorilor de protecţie a 

mediului în limitele impuse de normativele UE.  
 

� Obiectivul măsurii – Dezvoltarea parteneriatului administraţie publică – educaţie – 
mediul productiv în vederea creşterii activităţilor de inovare şi a autorizări 
tehnologiilor noi, neinvazive, în activitatea productivă 

 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea, în parteneriat public-privat, a unui sistem de transfer tehnologic modern şi 
de capital fizic; 

→ Dezvoltarea IMM-urilor prin achiziţia de echipamente și utilaje performate și eficiente 
care vin în acord cu principiile de eficienţă energetică și protecţia mediului. 
 

Măsurii CEL 3.1.3 - Dezvoltarea performantă a activităţilor economice şi susţinerea 
accesului firmelor la sursele de finanţare 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ informarea permanentă a IMM-urilor cu privire la posibilitatea accesării de fonduri 

europene nerambursabile; 
→ informarea în mod sistematic a IMM-urilor cu privire la sistemele de standard, utilizate 

la nivelul Uniunii Europene; 
→ crearea de parteneriate în vederea accesării şi utilizării eficiente a fondurilor europene. 

 
� Obiectivul măsurii – Dezvoltarea economică a localităţii prin creşterea numărului 

de accesări a surselor de finanţare 
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Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea de parteneriate public-privat în vederea informării cu privire la accesarea 
fondurilor comunitare şi promovării iniţiativei antreprenoriale; 

→ Susţinerea participării IMM-urilor la tîrguri şi expoziţii în domeniul accesării fondurilor 
europene; 

→ Diseminarea în rândul IMM-urilor a informaţiilor referitoare la standardele de calitate 
practicate în Uniunea Europeană. 

 

⇒ Obiectiv specific CEL 3.2   Dezvoltarea şi modernizarea ofertei de produse 
specifice în conformitate cu resursele şi oportunităţile de 
care dispune zona 

Susţinerea şi promovarea firmelor şi produselor specifice zonei reprezintă un mijloc de 
dezvoltare a economiei locale. Expoziţiile şi Tîrgurile pot deveni o rampă de lansare pentru 
intrarea producătorilor locali pe piaţa naţională. 

Manifestările expoziţionale sunt o metoda complexă de prezentare şi promovare, facilitând 
contactul direct cu consumatorii şi cunoaşterea concurenţei, precum şi dialogarea cu clienţii 
în vederea conştientizării dorinţelor şi aşteptărilor acestora.  

Participarea firmelor la manifestările expoziţionale şi misiunile economice interne şi 
internaţionale  asigură acestora un cadru unitar de prezenţă activă. Acest important 
mecanism al economiei de piaţă, este locul de întâlnire a cererii cu oferta unde concurenta 
este mai ascuţită decât cea cu care producători din zonă sunt obişnuite în activitatea de zi cu 
zi. 

Crearea unei imagini pozitive a produselor şi firmelor din Tîrgu Ocna reprezintă un element 
important pentru a putea concura cu succes pe piaţa Uniunii Europene. 

Măsura CEL 3.2.1 - Stimularea ofertei de produse specifice zonei prin acordarea de 
facilităţi producătorilor 

Pentru a crearea un brand zonal cu privire la anumite produse sau servicii, este necesar ca la 
nivel local întreprinzătorii să fie susţinuţi şi, de asemenea, să existe concurenţă locală care 
să determine orientare, în special, spre calitate a produselor şi serviciilor. 

Măsura urmăreşte găsirea soluţiilor optime de susţinere şi creare de noi firme autohtone 
care să ofere un impuls dezvoltări locale. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ creşterea gradului de informare a producătorilor agricoli şi manufacturieri cu privire la 

standardele de calitate cerute de Uniunea Europeană; 
→ sporirea interesului pentru activităţile din agricultură, în scopul reţinerii forţei de 

munca în domeniu; 
→ asigurarea şi/sau facilitarea accesului tinerilor producători ce îşi exprimă interesul să 

investească în activităţi specifice zonei; 
→ identificarea şi stabilirea oportunităţilor de dezvoltare economică în funcţie de 

oportunităţile de care dispune zona. 
 

� Obiectivul măsurii – Dezvoltarea întreprinzătorilor locali în vederea creării unei 
pieţe specifice recunoscută naţional 
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Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Simplificarea procedurilor de autorizare a micilor producători; 
→ Adoptarea de Hotărâri Locale care să încurajeze realizarea de produse specifice zonei. 

 

Măsura CEL 3.2.2  - Realizarea de campanii de promovare pentru produsele specifice 
zonei 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemei legate de lipsa de vizualizare a produselor specifice 
zonei, prin găsirea soluţiilor optime de promovare a acestora. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ expunerea periodică, cu ocazia unor evenimente culturale locale, în locaţii speciale, a 

produselor tradiţionale; 
→ elaborarea unei strategii de marketing pentru micii întreprinzătorii locali; 
→ promovarea produselor tradiţionale la diverse Tîrguri naţionale şi internaţionale; 
→ crearea infrastructurii de bază necesară pentru promovarea produselor tradiţionale; 
→ construirea unui centru de susţinere a tradiţiilor specifice zonei. 

 
� Obiectivul programului – Crearea unui brand comercial autohton în vederea 

recunoaşterii naţională şi internaţionale a produselor specifice zonei Tîrgu Ocna  
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Realizarea şi implementarea unui plan de marketing pentru promovarea produselor 
specifice zonei; 

→ Susţinerea participării producătorilor la Tîrguri, conferinţe şi expoziţii interne şi 
internaţionale. 

 

⇒ Obiectiv specific CEL 3.3   Sprijinirea dezvoltării resurselor umane 

Investiţiile în dezvoltarea resurselor umane sunt necesare în vederea îmbunătăţirii sistemului 
de formare şi perfecţionare profesională care să răspundă prompt la schimbările rapide 
produse în societate şi pe piaţa muncii.  

Dezvoltarea politicilor de resurse umane se bazează în mare măsura pe formarea profesională 
iniţială şi continuă a persoanelor. Agenţii economici se concentrează de cele mai munte ori 
pe costurile formării profesionale şi nu văd avantajele, formarea profesională nu este 
percepută ca o investiţie în capitalul uman. 

Lipsa unui personal calificat duce la pierderea eficientei activităţii, creşterea costurilor de 
producţie, sau nerespectarea termenelor. Toate acestea duc la diminuarea veniturilor 
angajatorilor şi implicit a angajaţilor. În acest context angajatorii locali trebuie conştientizaţi 
asupra necesităţii şi beneficiilor pe care le au din perspectiva desfăşurării activităţii de 
dezvoltare a personalului calificat. 

Rigiditatea pieţei muncii din Tîrgu Ocna şi capacitatea redusă a acesteia de a crea noi locuri 
de muncă contribuie la menţinerea relativ ridicată a şomajului.  
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Spiritul şi cultura antreprenorială constituie o soluţie importantă pentru contrabalansarea 
efectelor negative ale procesului de ajustare structurală şi restructurare a industriei, 
generând alternative economice şi sociale, îmbunătăţirea statutului economic al grupurilor 
sociale ameninţate cu riscul de a deveni şomeri. 

Promovarea spiritului si culturii antreprenoriale constituie un domeniu de intervenţie care 
presupune, creşterea capacităţii sistemului de educaţie şi formarea profesională iniţială. 

Sprijinirea dezvoltări resurselor umane au drept scop instruirea, formarea şi perfecţionarea 
profesională la nivelul standardelor internaţionale, a persoanelor interesate în practicarea 
unor meserii sau specializări necesare în diferite domenii de activitate. 

Măsura CEL 3.3.1 - Sprijinirea creării/menţinerii de locuri de muncă sustenabile, 
motivante, care să atragă forţă de muncă sau să amelioreze mobilitatea forţei de 
muncă locală  

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice identificate atât de studiile realizate 
asupra populaţiei şi mediului de afaceri cât şi în cadrul întâlnirilor focus-grup. Problemele 
identificate sunt legate de lipsa locurilor de muncă dar şi de faptul că locurile existente nu 
sunt motivante, ceea ce determină o mobilitate accentuată a populaţiei locale. De 
asemenea, a fost evidenţiată şi problema lipsei de corelaţie între specializările practicate în 
sistemul de educaţie şi cerinţele pieţii muncii. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ crearea unor parteneriate public-privat prin care să poată fi stimulată economia locală, 

crearea de locuri de muncă şi creşterea gradului de ocupare în rândul populaţiei active 
pentru reducerea/combaterea fenomenului de migraţie; 

→ dezvoltarea resurselor umane cu accent pe stabilirea unor bune relaţii între economia şi 
educaţia vocaţională în funcţie de necesităţile pieţii muncii din localitate; 

→ crearea de programe de educare şi formare antreprenorială; 
→ găsirea de soluţii optime în vederea retenţiei populaţiei active tinere. 

 
� Obiectivul măsurii – Stimularea economiei locale prin exploatarea eficientă a 

capitalului uman   
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Corelarea cererii de pe piaţa muncii cu oferta educaţională, prin crearea unui cadru în 
care cei trei factori (unităţile de învăţământ preuniversitar, administraţie locală şi 
mediul de afaceri) să poată comunica şi colabora eficient; 

→ Dezvoltarea de parteneriate între administraţia locală şi mediul de afaceri pentru 
implementarea de programe de educaţie şi formare antreprenorială; 

→ Realizarea şi aplicarea unui sistem de facilităţi pentru retenţia populaţiei tinere active. 
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Direcţia de dezvoltare 4 Investiţii în educaţie, promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei (cod: EPIS) 

 

Strategia de dezvoltare locală urmăreşte creşterea bunăstării şi calităţii vieţii rezidenţilor, 
atât din punct de vedere economic (acces la locuinţă şi la loc de muncă), dar şi social 
(educare şi formare continuă, sănătate, siguranţă public și societate civilă activă).  

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare şi a politicilor ce vizează „investiţii în 
educaţie, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei” oportunităţile de finanţare 
sunt prezente în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.  

Programul Operaţional Regional (POR)78 prevede 12 axe prioritare, din care de interes 
pentru direcţia de dezvoltare 4 sunt: 

→  Axa prioritară 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale” prin prioritatea de 
investiţii 8.1 ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale” sprijină următoarele tipuri de investiţii: 

o construcţia de spitale regionale; 

o reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor 
judeţene de urgenţă; 

o reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de 
servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe); 

o construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor 
comunitare de intervenţie integrată; 

o reabilitare/ modernizarea/ extinderea dotarea infrastructurii de servicii 
sociale fără componentă rezidenţială (centre de zi, centre „respiro”, centre de 
consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu etc.); 

o construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip 
familial, locuinţe protejate etc. 

→ Axa prioritară 9 ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităţilor 
defavorizate din mediul urban” prin prioritatea de investiţii 9.1 ”Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunităţii” sprijină următoarele tipuri de investiţii: 

o investiţiile în infrastructura de locuire - 
construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale; 

o investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale –  
construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-
socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar; 

o investiţii în amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii 
defavorizate; 

                                            
78 Conform versiunii POR 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014 
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o stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială 
(construirea de infrastructură de economie socială). 

→ Axa prioritară 10  ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale” prin prioritatea de 
investiţii 10.1 ” Investiţiile în educaţie, competenţe și învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare” sprijină următoarele tipuri 
de investiţii: 

o construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe); 

o construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale preșcolare (gradiniţe); 

o construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea 
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu (școli I - VIII); 

o reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 
școlilor profesionale și tehnice / liceelor tehnologice. 

Pentru realizarea direcţiei strategice de dezvoltare 4 raportându-se la instrumentele 
programatice, programele operaţionale menţionate şi la cadrul legislativ, au fost stabilite 
următoarele obiective specifice pentru susţinere: 

� Obiectivul specific EPIS 4.1  Acces la infrastructură și servicii educaţionale de 
calitate  

� Obiectivul specific EPIS 4.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
sănătate şi asistenţă socială 

� Obiectivul specific EPIS 4.3  Siguranţă și ordine publică 
� Obiectivul specific EPIS 4.4  Susţinerea acţiunilor promovate de societatea civilă  

 
⇒ Obiectiv strategic EPIS 4.1   Acces la infrastructură și servicii educaţionale de 

calitate 

Întocmirea unei strategii viabile de dezvoltare în domeniul resurselor umane nu se poate 
realiza fără să fie avute în vedere cadrul de susţinere a dezvoltării capitalului uman şi anume 
educaţia şi formarea profesională iniţială şi continuă. 

În acest context, elaborarea unui plan cadru, care să sublinieze necesitatea implicării tuturor 
factorilor responsabili (instituţiile statului, administraţia publică locală, mediul 
preuniversitar, agenţi economici) în politica de dezvoltare a resurselor umane, în creşterea 
gradului de ocupare şi în combaterea excluziunii sociale, se impune ca prioritate.  

Corelarea factorilor endogeni pieţei muncii şi a celor relaţionaţi (formarea şi specializarea 
resursei umane) reprezintă singurul mod în care problemele din acest domeniu pot fi adresate 
eficient.  

Realizarea unui asemenea deziderat trebuie să pornească de la identificarea de proiecte 
viabile ce pot fi realizate în parteneriat public-privat (exemplu Consiliul Local - instituţii de 
învăţământ). 

Pentru desfăşurarea unui act educativ de cea mai bună calitate este absolut necesară 
finalizarea lucrărilor de modernizare la instituţiile preşcolare/şcolare/liceale pentru care au 
fost iniţiate asemenea lucrări. Pentru investiţii majore, exemplu campusuri sau utilarea 
şcolilor cu echipamente performante, sursele de finanţare a unor asemenea proiecte, o 
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reprezintă finanţările europene. Accesarea acestor surse de finanţare depinde într-o măsură 
semnificativă de existenţa personalului pregătit cu programele europene.  

Pentru o parte din lucrările „curente” de renovare, reabilitare a unităţilor de învăţământ, se 
poate conta pe mai departe pe sursele locale sau guvernamentale.  

Măsura EPIS 4.1.1 - Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ 
în vederea asigurării unui act educaţional de calitate 

Sediile/locaţiile unităţilor de învăţământ modernizate, prevăzute cu spaţii dotate cu 
infrastructură şi echipamente noi şi performante,  reprezintă o precondiţie esenţială pentru 
desfăşurarea unui act educativ de cea mai  bună calitate. 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice identificare atât în cadrul întâlnirilor 
grupurilor de lucru, cât şi rezultate în urma sondajului de opinie realizat la nivelul 
populaţiei din orașul Tîrgu Ocna. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ găsirea de soluţii în vederea dotării corespunzătoare a laboratoarelor şi cabinetelor; 
→ reabilitarea unităţilor şcolare în conformitate cu standardele Uniunii Europene; 
→ crearea de parteneriate în vederea accesări de fonduri europene cu privire la 

reabilitarea unităţilor de învăţământ; 
→ îmbunătăţirea condiţiilor igenico-sanitare în instituţiile de învăţământ. 

 
� Obiectivul măsurii: Dezvoltarea infrastructurii educaţionale de la nivelul orașului 

Tîrgu Ocna în vederea desfăşurări unui act educativ de cea mai înaltă calitate 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Sprijinirea instituţiilor de învăţământ în accesarea de fonduri pentru 
reabilitare/extindere şi dotare; 

→ Dezvoltarea și reabilitarea clădirilor de învăţământ din localitate (inclusiv dotarea 
acestora); 

→ Realizarea unor tabere educaţionale; 
→ Realizarea unui Campus Școlar; 
→ Reamenajarea bibliotecii din oraș. 

 

Măsura EPIS 4.1.2 - Dezvoltarea infrastructurii învăţământului vocaţional şi de formare 
profesională continuă 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice legate de dezvoltarea optimă a 
resurselor umane pentru necesităţile de pe piaţa muncii.  

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ fundamentarea planului anual de şcolarizare pe baza rezultatelor studiilor şi 

prognozelor privind dinamica pieţei muncii; 
→ crearea unui cadru în care factori interesaţi (mediul preuniversitar, administraţia 

publică locală şi comunitatea de afaceri) să poată comunica; 
→ promovarea incluziuni sociale prin creşterea accesului la educaţie şi formare 

profesională  pe piaţa muncii; 
→ promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
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→ promovarea şi sprijinirea de cursuri de formare continuă. 
 

� Obiectivul măsurii - Dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale continuă ca pilon 
de susţinere a dezvoltării durabile a capitalului uman 

 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Educaţia și formarea continuă: implementarea măsurilor active pentru ocuparea forţei 
de muncă (orientare, formare și consiliere profesională, medierea locurilor de muncă); 

→ Sprijinirea şi realizarea de proiecte în parteneriat public-privat cu impact asupra 
domeniului curricular şi extracurricular; 

→ Sprijinirea şi promovarea programelor adiacente celor de instruire cât şi promovarea 
educaţiei non-formale în rândul copiilor şi tinerilor; 

→ Realizarea și susţinerea programelor de formare continuă adaptate cerinţelor pieţii 
muncii. 

 

Măsura EPIS 4.1.3  -  Realizarea, modernizarea şi dotarea structurilor de sport și 
promovarea activităţilor sportive  

Având în vedere că baza materială sportivă este insuficientă sau învechită, măsura  
urmăreşte rezolvarea problemelor specifice, prin găsirea soluţiilor optime de 
creare/modernizare a structurilor de sport. 

Deşi, la nivelul orașului Tîrgu Ocna există o opinie favorabilă faţă de practicarea sportului, 
această prezintă încă deficienţe. Programul urmăreşte găsirea de soluţii pentru promovarea 
cât mai eficientă a activităţilor sportive, atât cele de masă cât şi a celor de performanţă. 

Implementarea măsurii are în vedere:  
→ realizarea de terenuri de sport cu acces liber; 
→ realizarea unor dotări sportive specifice care lipsesc total la ora actuală în localitate 

(bike-park, skate-park, etc); 
→ parteneriate complexe între şcoli, întreprinzători privaţi şi administraţia publică pentru 

construcţia sau reabilitarea unor terenuri de sport; 
→ construirea unei sălii polivalente care să fie folosită atât pentru competiţii sportive cât 

şi pentru manifestări culturale; 
→ organizarea de evenimente anuale de promovare şi combatere a sedentarismului; 
→ susţinerea sporturilor de performanţă; 
→ creşterea gradului de accesibilitate a activităţilor sportive prin înfiinţarea de spaţii 

stradale sau în zonele verzi pentru sport. 
 

� Obiectivul programului: Dezvoltarea bazei materiale pentru activităţi sportive în 
vederea creşterii gradului de satisfacţie a locuitorilor  

 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Modernizarea sălilor de sport aflate şi dotarea cu echipamente noi; 
→ Construirea de noi săli şi terenuri de sport în zonele rezidenţiale, la standarde 

europene; 
→ Construirea unui patinoar artificial; 
→ Realizarea unui complex sportiv modern (stadion, sală polivalentă); 
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→ Iniţierea de noi manifestări sportive care să antreneze persoane de toate categoriile de 
vârstă; 

→ Susţinerea manifestărilor sportive desfăşurate în parteneriat public-privat; 
→ Amenajarea, modernizarea și dotarea terenurilor de sport în incinta Stadionului 

”Măgura” 
→ Realizarea a două terenuri de tenis de câmp și a unui patinoar în incinta Parcului 

”Măgura” 

 

⇒ Obiectiv strategic EPIS 4.2   Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de 
sănătate şi asistenţă socială 

Sănătatea şi asistenţa socială reprezintă un domeniu prioritar al politicilor publice, având 
influenţe profunde asupra dezvoltării economice. În ultimii ani s-a remarcat tendinţa de 
descentralizare a sistemului de sănătate şi social spre nivelurile administrative locale. În 
acest context este importantă elaborarea unor programe în domeniul asistenţei sociale şi de 
sănătate la nivel local, care să completeze şi să fie coroborate cu strategiile şi programele de 
la nivel judeţean, regional şi naţional. 

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri şi acţiuni realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii 
unor situaţii de dificultate, pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale. 

Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi 
de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, în condiţiile actelor normative în 
vigoare. 

Măsura EPIS 4.2.1 - Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de 
sănătate  

Pentru desfăşurarea în condiţii de succes a actului medical, realizarea, modernizarea şi 
dotarea corespunzătoare a infrastructurii de sănătate, reprezintă elementul prioritar. 
Astfel, măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice legate de infrastructura medicală 
de la nivelul localităţii. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ modernizarea staţiei de salvare; 
→ înfiinţarea unui centru medical permanent; 
→ găsirea modalităţilor  de atragere a personalului calificat, cu experienţă şi competent; 

 
� Obiectivul măsurii – Dezvoltarea infrastructurii sistemului de sănătate în vederea 

realizării unui act medical de calitate 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Modernizarea staţiei de salvare a orașului Tîrgu Ocna; 
→ Îmbunătăţirea serviciilor medicale în unităţile de învăţământ; 
→ Amenajarea centrului de permanenţă cu medicii de familie; 
→ Realizarea unui centru medical cu spitalizare de o zi; 
→ Încurajarea iniţiativelor private în domeniul sănătăţii; 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Direcţii de dezvoltare a Orașului Tîrgu Ocna 

 

200 
 

→ Înfiinţarea unui serviciu de asistenţă medicală la domiciliu pentru persoanele în vârstă; 
→ Accesibilizarea clădirilor medicale pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 

Măsura EPIS 4.2.2 - Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de 
asistenţă socială  

Pentru desfăşurarea în condiţii de succes a actului de asistenţă socială, realizarea, 
modernizarea şi dotarea corespunzătoare a infrastructurii de protecţie socială, reprezintă 
elementul prioritar. Astfel, măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice legate de 
infrastructura de asistenţă socială. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ înfiinţarea unor noi servicii de asistenţă socială sau/şi extinderea celor existente;  
→ realizarea unei cantine sociale; 
→ realizarea unui cămin pentru bătrâni; 
→ construirea de locuinţe pentru grupurile defavorizate; 
→ integrarea persoanelor de etnie rromă; 
→ construirea unui centru de zi pentru oamenii străzii; 
→ găsirea modalităţilor  de atragere a personalului calificat, cu experienţă şi competent; 
→ realizarea unui centru pentru victimele violenţei domestice, a unui centru destinat 

testării şi recuperării persoanelor dependente; 
→ crearea unui spaţiu special amenajat care să găzduiască copiii cu probleme respiratorii 

ce fac tratament în Salină; 
→ modernizarea serviciilor de asistenţă social desfășurate de autoritatea public. 

 
� Obiectivul măsurii – Dezvoltarea infrastructurii sistemului de asistenţă socială în 

vederea realizării unui act protecţie socială de calitate 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Înfiinţarea unui centru pentru persoanele victime ale violenţei domestice; 
→ Realizarea unui complex care să reunească instituţiile şi organizaţiile din domeniul 

asistenţei sociale; 
→ Accesibilizarea clădirilor pentru persoanele cu dizabilităţi; 
→ Realizarea unei cantine de ajutor social; 
→ Realizarea unui cămin pentru bătrâni; 
→ Construirea de locuinţe pentru grupurile devaforizate; 
→ Susţinerea de acţiuni de integrare a persoanelor de etnie rromă; 
→ Construirea unui centru de zi pentru oamenii străzii; 
→ Crearea unui centru de găzduire a copiilor cu probleme respiratorii ce fac tratament în 

Salină. 
 

Măsura EPIS  4.2.3 - Calitate şi eficienţă în serviciile de sănătate şi asistenţă socială 

Măsura urmăreşte rezolvarea problemelor specifice legate de calitatea şi eficienţa serviciilor 
oferite de sistemul sanitar şi de asistenţă socială. 
 
Implementarea măsurii are în vedere: 
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→ atragerea şi promovarea persoanelor calificate în domeniul medical şi de asistenţă 
socială; 

→ dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru a contribui la întărirea capacităţii 
de asistenţă socială comunitară; 

→ evaluarea nevoilor sociale existente în orașul Tîrgu Ocna în vederea acoperirii lor; 
→ concesionarea de către administraţia locală a unor servicii de asistenţă socială către 

organizaţiile acreditate; 
→ organizarea unor campanii publice de informare şi sensibilizare asupra problematicii 

consumului de alcool şi a infracţionalităţii asociate acestuia; 
→ crearea unor parteneriate şi grupuri de lucru în domeniul protecţiei copilului, 

combaterea consumului de droguri şi a criminalităţii asociate acestuia, domeniul 
violenţei domestice, cu instituţii/organizaţii publice şi private. 

 
� Obiectivul măsurii: Creşterea gradului de eficienţă din domeniului sanitar şi social în 

vederea realizării unui act medical şi de protecţie socială de calitate 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Implementarea managementului calităţii în toate serviciile de sănătate şi asistenţă 
socială de la nivelul orașului Tîrgu Ocna; 

→ Iniţierea şi sprijinirea de programe pentru combaterea abandonului şcolar și incluziunii 
sociale a grupurilor defavorizate; 

→ Promovarea voluntariatului în domeniul asistenţei sociale şi realizarea parteneriatelor 
pe probleme specifice; 

→ Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetăţenilor pentru creşterea gradului de 
acceptare a persoanelor aflate în risc de marginalizare socială. 

 

⇒ Obiectiv specific EPIS 4.3   Siguranţă și ordine publică 

În urma întâlnirilor grupurilor de lucru s-a evidenţiat faptul că sunt necesare o serie de măsuri 
de creșterea a siguranţei şi ordinii publice având în vedere numărul mare de turiști din 
sezonul cald și a faptului că la nivelul localităţii există două structuri medicale și sociale 
pentru persoane cu regim închis de detenţie. 

 Măsura EPIS 4.3.1 - Creşterea siguranţei publice  

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ montarea unor camere de supraveghere care pot vizualiza activităţile din anumite zone 

ale oraşului, pentru a descuraja actele de vandalism la adresa bunului public, jocurile 
periculoase, furturile de pe spaţiul public sau de la cetăţeni și turiști, precum şi orice 
alte acte care ar aduce prejudicii siguranţei publice; 

 
� Obiectivul măsurii: Crearea premiselor necesare pentru asigurarea siguranţei 

populaţiei în vederea creşterii nivelului de trai  

 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Îmbunătăţirea serviciilor ce asigură siguranţa cetăţeanului; 
→ Îmbunătăţirea serviciilor de supraveghere a siguranţei copiilor în şcoli şi în perimetrul 

acestora; 
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→ Implementarea unui sistem de supraveghere video în vederea scăderii criminalităţii şi 
creşterii siguranţei cetăţeanului și turiștilor. 

 

⇒ Obiectiv specific EPIS  4.4   Susţinerea acţiunilor promovate de societatea civilă 

Organizaţiile non-guvernamentale sunt caracterizate printr-o mare mobilitate în ceea ce 
priveşte modul şi direcţiile lor de acţiune. Această mobilitate reprezintă condiţia lor de 
supravieţuire, atâta vreme cât funcţionarea lor este dependentă de o corectă identificare a 
nevoilor în comunitate şi de atragerea resurselor necesare pentru abordarea acestor nevoi. 

Din ce în ce mai mult, organizaţiile neguvernamentale, nonprofit (ONG) sunt recunoscute ca o 
componentă semnificativă a societăţii civile şi ca factor care contribuie la susţinerea 
sistemului democratic de guvernare. În particular, multe organizaţii au abilitatea de a ajunge 
la cei mai săraci şi cei mai dezavantajaţi şi oferă celor care nu se fac suficient auziţi pe alte 
canale, posibilitatea de a se exprima, iar implicarea lor în elaborarea şi implementarea 
politicilor ajută la câştigarea acceptării publice. 

Măsura EPIS 4.4.1 - Susţinerea şi dezvoltarea ONG, inclusiv a parteneriatelor dintre 
acestea şi administraţia publică 

Măsura urmăreşte eficientizarea comunicării dintre organismele non-guvernamentale şi 
celelalte instituţii în vederea dezvoltări unei culturi a parteneriatului social. 

Implementarea măsurii are în vedere: 
→ crearea unui cadru instituţional de colaborare permanentă între Consiliul Local şi 

sectorul ONG; 
→ crearea unui birou specializat în relaţia cu ONG-urile în cadrul primăriei în vederea 

identificări şi satisfaceri mai eficientă a nevoilor comunităţii locale; 
→ concesionarea anumitor servicii organizaţiilor active în domenii relevante în vederea 

creşterii eficienţei utilizării fondurilor publice şi evitării dublării serviciilor la nivelul 
cetăţenilor. 

 
� Obiectivul măsurii – Îmbunătăţirea parteneriatului public-privat în vederea creşterii 

capacităţii ONG-urilor locale şi dezvoltării societăţii civile 
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Crearea unor structuri specializate în relaţia cu ONG-urile în cadrul primăriei; 
→ Realizarea în cadrul primăriei a unei baze de date cu ONG-urile din orașul Tîrgu Ocna; 
→ Concesionarea anumitor servicii din domeniul social, protecţiei mediului către ONG-

urile active; 
→ Sprijinirea înfiinţării organizaţiilor de tineret şi a activităţilor desfăşurate de acestea; 
→ Sprijinirea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile de 

către ONG-uri şi participarea în parteneriat la elaborarea şi implementarea de proiecte 
cu finanţare nerambursabilă pentru activităţi de interes public local. 
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Direcţia de dezvoltare 5 Administraţie publică locală eficientă (cod: APLE) 

Eficienţa administraţiei afectează creșterea și dezvoltarea economică a unei localităţi, prin 
urmare este necesar să se concentreze sprijinul asupra provocărilor prioritare pentru 
îmbunătăţirea potenţialului și a capacităţii administrative la nivel local.  

În prezent, relaţia cetăţenilor cu administraţia publică este caracterizată, în general, de 
proceduri greoaie, fluxuri lungi şi sinuoase ale documentelor, termene lungi de rezolvare a 
demersurilor cetăţenilor şi multitudinea de formulare, în multe situaţii redundante. Toţi 
acești factori sunt acutizaţi de lipsa unei infrastructuri de comunicaţii corespunzătoare la 
nivel naţional, care să permită dezvoltarea şi implementarea de servicii electronice moderne 
(ex. e-sănătate, e-cultură) de către autorităţile și instituţiile publice de la nivel central și 
local și să contribuie astfel în mod semnificativ la simplificarea proceselor administrative şi la 
accelerarea capacităţii de răspuns a administraţiei, în relaţia cu cetăţeanul.  

Pentru implementarea direcţiei strategice „Administraţie publică locală eficientă” şi a 
politicilor ce vizează dezvoltarea serviciilor publice locale, oportunităţile de finanţare sunt 
prezente în următoarele programe operaţionale aferente perioadei de programare 2014-2020: 

→ Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA) – Axa prioritară 2 
”Administraţie și sistem judiciar accesibile și transparent”; 

→ Programul Operaţional Regional (POR) - Axa prioritară 3 ”Sprijinirea creșterii 
eficienţei energetice în clădirile publice”. 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA)79 își propune să consolideze 
capacitatea administrativă a autorităţilor și instituţiilor publice de a susţine o economie 
modernă și competitivă, abordând provocarea 5 ”Administraţia și guvernarea” și provocarea 
2 ”Oamenii și societatea” din Acordul de Parteneriat al României1. Programul este finanţat 
din Fondul Social European, în cadrul obiectivului tematic nr. 11 ”Consolidarea capacităţii 
instituţionale a autorităţilor publice și a părţilor interesate și eficienţa administraţiei 
publice”.  

PO CA 2014–2020 are rolul de a contribui la crearea unei administraţii publice moderne, 
capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică a ţării, prin intermediul unor servicii 
publice, investiţii și reglementări de calitate, contribuind la atingerea obiectivelor strategiei 
Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administraţia publică are nevoie de resurse 
umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al cheltuielilor 
publice, o structură instituţional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, 
simple și predictibile de funcţionare. O astfel de administraţie trebuie să fie capabilă să ofere 
decidenţilor politici instrumentele necesare fundamentării și implementării unor politici 
publice în interesul cetăţenilor.  

Axa prioritară 2 ”Administraţie și sistem judiciar accesibile și transparent” prin prioritatea 
de investiţii PI 1.1.1 ”Investiţii în capacitatea instituţională și în eficienţa administraţiilor și 
a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări și a 
bunei guvernanţe” susţine dezvoltarea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni și 
mediul de afaceri la nivel local, creșterea transparenţei, integrităţii și responsabilităţii la 
nivelul autorităţilor și instituţiilor publice, și îmbunătăţirea accesului și a calităţii serviciilor 

                                            
79 Conform versiunii PO CA 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014. 
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furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparenţe și integrităţi sporite 
la nivelul acestuia. 

Axa prioritară 2 ”Administraţie și sistem judiciar accesibile și transparent” din cadrul 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă are în vedere atingerea următoarelor 
obiective specific: 

→ Oferirea de servicii publice de calitate pentru cetăţeni și mediul de afaceri la nivel 
local;  

→ Creșterea transparenţei, integrităţii și responsabilităţii la nivelul autorităţilor și 
instituţiilor publice;  

→ Îmbunătăţirea accesului și a calităţii serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv 
prin asigurarea unei transparenţe și integrităţi sporite la nivelul acestuia.  

Programul Operaţional Regional (POR) 

În cadrul celor 12 axe prioritare propuse prin PO Regional un aspect important îl ocupă 
integrarea aspectelor de mediu. Conform strategiei POR, îmbunătăţirea eficienţei energetice 
a clădirilor reprezintă un obiectiv primordial în toată Uniunea Europeană și în special, în 
economiile aflate în tranziţie din Europa, unde sunt necesare îmbunătăţiri semnificative ale 
stocului existent de clădiri.  

În cadrul POR 2014-202080 următoarele axe vizează politica de eficienţă energetică: 

→ Axa prioritară 3 – Sprijinirea creșterii eficienţei energetice în clădirile publice – 
prin intermediul DMI 3.1 ”Sprijinirea eficienţei energetice și utilizarea energiei 
regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul 
locuinţelor” programul sprijină măsurile de creștere a eficienţei energetic a clădirilor 
deţinute de autorităţile și instituţiile central și locale, respectiv: 

o îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii (pereţi exteriori, ferestre, 
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de 
consolidare a acesteia;  

o reabilitarea și modernizarea instalaţiilor pentru prepararea și transportul 
agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării;  

o implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor 
energetice: achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 
promovarea și gestionarea energiei electrice;  

o utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de 
energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  

o înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 
iluminat cu eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă;  

o orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 
proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părţile comune - 
scări, subsol, lucrări de demontare a instalaţiilor și echipamentelor montate, 
lucrări de reparaţii la faţade etc.). 

Pentru realizarea prezentei direcţii strategice de dezvoltare, ţinând cont de 
instrumentele naţionale, regionale şi locale de planificare, cadrul legislativ şi de 
programele operaţionale menţionate, au fost stabilite următoarele obiective specifice 
pentru susţinere: 

� Obiectiv specific APLE 5.1 Creșterea calităţii serviciilor publice adresate 
cetăţenilor și mediul de afaceri 

                                            
80 Conform versiunii POR 2014-2020, publicată de MFE pe site-ul oficial  în luna iulie 2014. 
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� Obiectiv specific APLE 5.2 Eficienţă energetică la nivelul autorităţii publice locale  

 
⇒ Obiectiv specific APLE 5.1  Creșterea calităţii serviciilor publice adresate 

cetăţenilor și mediului de afaceri 
 

Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite trei măsuri: 

→ Măsura APLE 5.1.1 – Revizuirea/crearea proceselor și procedurilor interne ale 
administraţiei publice locale; 

→ Măsura APLE 5.1.2 – Dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul administraţiei 
publice locale; 

→ Măsura APLE 5.1.3 -  Dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC în 
cadrul administraţiei publice locale. 

Măsura APLE 5.1.1 - Revizuirea/crearea proceselor și procedurilor interne ale 
administraţiei publice locale 

Măsura are în vedere susţinerea proiectelor de reducere a birocraţiei de la nivelul 
autorităţilor publice locale cu efect asupra creșterii calităţii serviciilor oferite de 
administraţie publică către cetăţenii și mediul de afaceri din orașul Tîrgu Ocna. 

Implementarea măsurii are în vederea: 
→ revizuirea proceselor și a procedurilor de lucru interne utilizate pentru reducerea 

timpilor de furnizare a serviciilor publice; 
→ sprijin pentru introducerea / extinderea utilizării de instrumente de fundamentare a 

deciziei la nivel local: planificare strategică, evaluarea implicaţiilor financiare ale 
deciziilor, managementul calităţii, managementul riscurilor, managementul 
performanţei, etc.  

→ implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice și de stimulare 
a colectării taxelor și impozitelor locale (mecanisme eficiente de gestiune a execuţiei 
bugetare, corelarea planificării strategice cu resursele financiare etc.);  

→ consolidarea capacităţii autorităţilor și instituţiilor publice locale de a implementa 
politicile și strategiile elaborate la nivel sectorial/naţional; 

→ Susţinerea implementării la nivel local a procedurilor administrative simplificate pentru 
cetăţean și mediul de afaceri. 

 
� Obiectivul măsurii: Proceduri și procese interne ale administraţiei publice locale 

eficiente și eficace  
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Dezvoltarea și implementarea de mecanisme pentru eficientizarea cheltuielilor publice 
și de stimulare a colectării taxelor și impozitelor locale; 

→ Revizuirea proceselor și a procedurilor de lucru interne utilizate în vederea reducerii 
timpilor de furnizare a serviciilor publice. 
 
 

Măsura APLE 5.1.2 - Dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul administraţiei 
publice locale 

Măsura are în vedere susţinerea dezvoltării personalului de la nivelul autorităţilor publice 
locale cu efect asupra creșterii calităţii serviciilor oferite de administraţie publică către 
cetăţenii și mediul de afaceri din orașul Tîrgu Ocna. 



  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014 – 2020 

Direcţii de dezvoltare a Orașului Tîrgu Ocna 

 

206 
 

Implementarea măsurii are în vederea: 
→ identificarea şi promovarea bunelor practici în ceea ce priveşte gestionarea serviciilor 

publice - schimburi de experienţă/networking-ul cu autorităţi/ instituţii/organisme ale 
administraţiilor publice naţionale și internaţionale; 

→ dezvoltarea abilităţilor personalului din autorităţile și instituţiile publice locale (inclusiv 
a factorilor de decizie la nivel politic) pe teme specifice de interes (ex. planificarea 
strategică; planificare bugetară; control managerial intern; politici publice la nivel 
local; fundamentare, elaborare, aplicare, monitorizare şi evaluare a reglementărilor de 
la nivelul administraţiei publice locale), care să ofere un cadru de lucru în care 
investiţia în oameni să fie una reală, care să asigure egalitatea de șanse, dezvoltarea 
profesională în funcţie de rezultate și care să dezvolte sentimentul de apartenenţă la 
instituţia din care face parte; 

→ dezvoltarea şi derularea de cursuri de formare în domeniul eticii şi integrităţii. 
 

� Obiectivul măsurii: Personal calificat în cadrul autorităţilor publice locale   
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Sprijinirea personalului în vederea participării la diverse cursuri de instruire și 
dezvoltare personală; 

→ Organizarea de cursuri de specializare la care să participe personal nou angajat; 
→ Sprijinirea personalului din administraţia publică locală să participe la schimburi de 

experienţă. 

 

Măsura APLE 5.1.3 - Dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC în cadrul 
administraţiei publice locale 

Măsura are în vedere dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC la nivelul 
autorităţilor publice locale în vederea creșterii calităţii serviciilor oferite de administraţie 
publică către cetăţenii și mediul de afaceri din orașul Tîrgu Ocna. 

Implementarea măsurii are în vederea: 
→ identificarea nevoilor de instrumente TIC la nivelul autorităţii publice din orașul Tîrgu 

Ocna; 
→ susţinerea măsurilor de implementare a sistemelor de ghișeu unic (one-stop-shop); 
→ sprijin pentru dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC (sisteme IT – 

dezvoltarea de software și baze de date) în furnizarea serviciilor publice. 
 

� Obiectivul măsurii: Utilizarea instrumentelor TIC la nivelul administraţiei publice 
locale în prestarea serviciilor către cetăţeni și mediu de afaceri din orașul Tîrgu 
Ocna    

 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Achiziţionarea de instrumente TIC în vederea creșterii calităţii serviciilor oferite; 
→ Sistem informatic judeţean pentru managementul eficient al solicitărilor mediului de 

afaceri  la nivelul autorităţilor locale. 
 

⇒ Obiectiv specific APLE 5.2  Eficienţă energetică la nivelul autorităţii publice locale  
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Obiectivul are în vedere propunerea de măsuri de creștere eficienţei energetice a clădirilor 
publice gestionate de administraţia publică locală.  

 

Măsura APLE 5.2.1 – Creșterea eficienţei energetice la nivelul clădirilor publice  

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor reprezintă un obiectiv primordial în toată 
Uniunea Europeană și în special, în economiile aflate în tranziţie din Europa, unde sunt 
necesare îmbunătăţiri semnificative ale stocului existent de clădiri. 

Măsura are în vedere susţinerea creșterii eficienţei energetice a clădirilor publice din orașul 
Tîrgu Ocna.   

Implementarea măsurii are în vederea: 
→ îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădiri lor publice (pereţi exteriori, 

ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol);  
→ reabilitarea și modernizarea instalaţiilor pentru prepararea și transportul agentului 

termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării;  
→ implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: 

achiziţionarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea 
energiei electrice;  

→ utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 
termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  

→ înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu 
eficienţă energetică ridicată, durată mare de viaţă. 

 
� Obiectivul măsurii: Creșterea eficienţei energetice la nivelul orașului prin 

reabilitarea clădirilor publice     
 

Pentru atingerea obiectivului măsurii au fost conturate o serie de proiecte: 

→ Reabilitarea termică a clădirilor publice. 
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V. PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Tîrgu Ocna cuprinde cinci direcţii strategice de 
dezvoltare şi o listă de proiecte a căror implementare este recomandabil să acopere o 
perioadă relativ medie de timp 2014 - 2020 cu extensie până în 2025, din care doar o parte 
sunt prioritare.  

Elaborarea listei de proiecte prioritare vine ca răspuns direct la opţiunile de dezvoltare 
menţionate de către toţi partenerii de dialog şi pe care comunitatea trebuie să le abordeze în 
următoarea perioadă: astfel, au fost luat în considerare priorităţile prezentate de mediul de 
afaceri, opinia generală şi specifică a populaţiei, oportunităţile date de continuarea accesului 
la fondurile structurale prin instrumentele operaţionale, precum şi priorităţile planurilor 
politice de la nivelul administraţiei locale. 

Ierarhizarea proiectelor şi identificarea acestei liste s-a realizat în funcţie de resursele 
financiare necesare,  sursa lor, impactul asupra comunităţii, eficienta investiţiilor etc.  

În continuare se prezintă proiectele identificate ca fiind prioritare în ordinea dată de 
direcţiile de dezvoltare strategică. Pentru fiecare proiect în parte se vor identifica 
următoarele elemente definitorii: denumire proiect, organizaţii partenere - dacă este cazul,  
sursă de finanţare, perioada de implementare: 

 

⇒ Direcţia strategică de dezvoltare 1 - Afirmarea identităţii locale prin valorificarea 
potenţialului balneoclimatic, turistic și cultural cu efecte benefice asupra cadrului 
natural local (cod: ALB) 

 

� Obiectiv specific ALB 1.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii balneare 

 

Măsura ALB 1.1.1 – Modernizarea infrastructurii balneare în vederea dezvoltării 
turistice a orașului Tîrgu Ocna 

Denumire proiect: Reabilitarea izvoarelor minerale din Parcul Măgura 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

Denumire proiect: Dotarea  bazei de tratament balnear din Parcul Măgura 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 
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Denumire proiect: ”Salina Verde” - dezvoltarea și promovarea turismului salin 

Parteneri  Public-privat, Societatea Naţională a Sării 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile,fonduri private, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

� Obiectiv specific ALB 1.2 Reabilitarea şi semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor 
turistice 

 

Măsura ALB 1.2.1 – Reabilitarea, conservarea, protejarea şi modernizarea obiectivelor 
turistice ce aparţin patrimoniului cultural, istoric şi ecumenic 

Denumire proiect: 
Consolidarea și reabilitarea Casei Borisov (monument istoric) în 
vederea transformării acesteia în muzeu și bibliotecă 

Parteneri  Consiliul Judeţean Bacău 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, buget naţional 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: 
Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice din Tg. Ocna ce 
aparţin patrimoniului istoric 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Denumire proiect: 
Reabilitarea și conservarea obiectivelor turistice din Tg. Ocna ce 
aparţin patrimoniului ecumenic 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Denumire proiect: 
Continuarea modernizării centrului vechi a orașului Tg. Ocna până la 
autogară 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016-2017 
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Măsura ALB 1.2.2 – Semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor turistice 

Denumire proiect: 
Realizarea unui sistem de punere în valoare a monumentelor istorice 
şi culturale prin iluminat arhitectural şi panoramic 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Denumire proiect: 
Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și 
informare 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

� Obiectiv specific ALB 1.3 Promovarea potenţialului turistic al oraşului 

 

Măsura ALB 1.3.1 – Valorificarea durabilă şi promovarea orașului Tîrgu Ocna ca 
destinaţie turistică 

Denumire proiect: 
Realizarea unui Ghid turistic cuprinzând obiectivele din zona 
turistică Tîrgu Ocna 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

Denumire proiect: 
Realizarea și implementarea unui calendar anual de evenimente 
cultural/sportive/turistice la nivelul staţiunii și a zonei periurbane 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

Denumire proiect: 
Editarea de materiale informative şi hărţi turistice, multilingve, în 
vederea promovării traseelor şi a obiectivelor turistice locale 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 
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Perioada de implementare:  2015-2020 

 

� Obiectiv specific ALB 1.4  Realizarea de noi investiţii în domeniul turismului 
 

Măsura ALB 1.4.1 – Realizarea și modernizarea infrastructurii de agreement și petrecere 
a timpului liber 

Denumire proiect: 
Amenajarea Parcului Măgura ca zonă de agrement (amenajare 
peisagistică, terenuri de sport, locuri de joacă) 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Denumire proiect: 
Amenajarea și punerea în valoare a Lacului „Groapa lui Burlacu” 
(“Lacul fără fund”) 

Parteneri  Consiliul Judeţean Bacău 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, buget naţional 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: 
Amenajarea malurilor râurilor Trotuș, Slănic și Vâlcica  ca zone de 
promenadă și agrement 

Parteneri  Administraţia Naţională ”Apele Române” 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, buget naţional 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: Amenajarea unui campus pentru copiii cu probleme respiratorii 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Buget local, buget naţional, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2018 

 

Denumire proiect: 
”Green Ciclo Tour” - dezvoltarea infrastructurii cicloturism în zona 
balneo Tîrgu Ocna - Slănic Moldova - Poiana Sărată 

Parteneri  Consiliul local Slănic Moldova; Consiliul local Oituz 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, bugete locale 
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Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Măsura ALB 1.4.2 – Crearea, modernizarea, extinderea structurilor de primire turistică 

Denumire proiect: Construirea de unităţi de primire turistică 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

� Obiectiv specific ALB 1.5  Stimularea turismului de afaceri 

 

Măsura ALB 1.5.1 – Dezvoltarea şi promovarea turismului de afaceri 

Denumire proiect: Sprijinirea perfecţionării personalului implicat în activităţii de turism 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

⇒ Direcţia strategică de dezvoltare 2 - Consolidarea infrastructurii urbane, protejând 
în acelaşi timp condiţiile de mediu ( cod: CIM) 

 

� Obiectiv specific CIM 2.1 Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de                              
transport 

 

Măsura CIM 2.1.1 - Extinderea, reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri locale şi 
a străzilor urbane, inclusiv pasaje şi poduri 

Denumire proiect: Realizarea şoselei ocolitoare pentru traficul greu 

Parteneri  CNADNR 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, bugetul de stat 

Perioada de implementare:  2015 - 2020 

 

Denumire proiect: Reabilitarea și modernizare DJ 116 (str. Gălean legătura cu Brătești) 

Parteneri  Consiliul Judeţean Bacău 
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Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015 - 2017 

  

Denumire proiect: Modernizarea drumului de acces către Salina 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: Modernizarea drumului de acces auto către Mănăstirea Măgura 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: Reabilitarea căilor de acces pietonal și rutier către Parc Măgura 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: 

Reabilitarea și modernizarea reţelei de străzi urbane din orașul Tîrgu 
Ocna (inclusiv lărgirea unor străzi la 2 benzi pe sens, refacere și 
lărgire pe alocuri a trotuarelor, acceselor pietonale și realizarea 
facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi) 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2019 

 

Măsura CIM 2.1.2 -  Implementarea de sisteme pentru fluidizarea traficului rutier  

Denumire proiect: 
Realizarea  unui sens giratoriu la intersecţia dintre Costache Negri și 
1 Mai în vederea fluidizării traficului în această zonă 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2016 
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Denumire proiect: Modernizare Autogara 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2016-2017 

 

Măsura CIM 2.1.3 -  Realizarea unui sistem de  transport public de călători (staţii, 
capete de trasee, sistemul de informare călători etc.) 

Denumire proiect: 
Realizarea unui sistem de transport public în comun eficient și 
ecologic 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private  

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Măsura CIM 1.3.4 - Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltării transportului ecologic 

Denumire proiect:  Amenajare piste pentru biciclişti 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016 - 2017 

 

Măsura CIM 1.3.5 - Realizare parcări care să asigure necesarul pentru fondul de 
autovehicule existent, atât în zonele turistice cât şi în zonele rezidenţiale şi de interes 
public 

Denumire proiect: Creare parcaje în zona centrală a orașului Tîrgu Ocna 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2016-2017 

 

Denumire proiect: Crearea de parcaje în zona intrării în Salină 

Parteneri  nu este cazul 
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Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

� Obiectiv specific CIM 2.2 Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de utilităţi publice 
 

Măsura CIM 2.2.1 - Extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelei cu apă potabilă 

Denumire proiect: 
Extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă 
(inclusiv realizare racorduri) 

Parteneri  S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Măsura CIM 2.2.2 - Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pentru apa uzată, 
inclusiv a capacităţii de epurare 

Denumire proiect: 
Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare – apă menajeră și apă 
pluvială 

Parteneri  S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Denumire proiect: Modernizarea sistemului de epurare ape uzate – staţie de epurare 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Măsura CIM 2.2.3 - Extindere şi modernizare reţea de gaze naturale 

Denumire proiect: 
Extindere reţele gaze naturale presiune redusă în vederea acoperirii 
tuturor zonelor rezidenţiale – inclusiv zona Gura Slănic și Păcuri 

Parteneri  E-on gaz distribuţie 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, fonduri private  
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Perioada de implementare:  2015-2018 

 

Măsura CIM 2.2.4 - Management integrat al deşeurilor 

Denumire proiect: 
Realizarea unei staţii de sortare a deșeurilor și achiziţionarea de 
echipamente specifice pentru acest demers 

Parteneri  S.C. Compania de Utilităţi Publice Tg. Ocna S.A. 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Denumire proiect: Achiziţionarea unei instalaţii de eliminare a deșeurilor 

Parteneri  S.C. Compania de Utilităţi Publice Tg. Ocna S.A. 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local  

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Denumire proiect: 
Amenajarea unui spaţiu pentru depozitarea materialelor de 
construcţii rezultate din demolări 

Parteneri  Nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local  

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Măsura CIM 2.2.5 -  Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public 

Denumire proiect: 
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat 
public 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

� Obiectiv specific CIM 2.3 Reabilitare urbană 
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Măsura CIM 2.3.1 - Reabilitarea şi modernizarea spaţiului public, inclusiv a parcurilor și 
a zonelor cu activităţi comerciale 

Denumire proiect: Continuarea modernizării centrului vechi până la Autogară 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Denumire proiect: 
Reabilitare și modernizare a întregii zone aferente Pieţei 
Agroalimentare 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2017-2018 

 

Măsura CIM 2.3.2 -  Extinderea, modernizarea şi reabilitarea fondului locativ 

Denumire proiect: 
Elaborarea şi implementarea unui plan local de izolare termică a 
clădirilor 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local 

Perioada de implementare:  2015 

 

Denumire proiect: Reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Măsura CIM 2.3.1 - Organizare urbană şi periurbană 

Denumire proiect: 
Realizarea unui regulament de design unitar a clădirilor, mobilierului 
urban şi a formelor de publicitate stradală 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local 
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Perioada de implementare:  2015 

 

Denumire proiect: Actualizarea Planului Urbanistic General 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local 

Perioada de implementare:  2014-2015 

 

� Obiectiv specific CIM 1.4 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 

 

Măsura CIM 2.4.1 - Reducerea poluării datorate traficului rutier și feroviar 

Denumire proiect: Reamenajarea zonelor tampon de spaţii verde din zona căii ferate 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2017-2018 

 

Măsura CIM 2.4.2 - Ecologizarea siturilor urbane degradate 

Denumire proiect: Realizarea decontaminării spaţiilor afectate de activităţile industriale 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

Denumire proiect: 
Reamenajarea spaţiilor verzi prin plantarea de puieţi, aranjamente 
florale și extinderea zonei verzi a orașului 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Măsura CIM 2.4.3 - Asigurarea unor măsuri suplimentare în vederea eliminării riscurilor 
naturale 
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Denumire proiect: Regularizarea albiei râurilor Trotuș și Slănic și a pârâului Vâlcica 

Parteneri  Administraţia Naţională ”Apele Române” 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, buget naţional 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: 
Dotarea cu echipamente a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016 

 

Denumire proiect: Informarea și pregătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local 

Perioada de implementare:  2016 

 

⇒ Direcţia strategică de dezvoltare 3 - Creșterea competitivităţii economice locale și 
dezvoltarea mediului de afaceri plecând de la principiul utilizării eficiente a 
resurselor și protecţia mediului (cod: CEL) 

 

� Obiectiv specific CEL 3.1 Sprijinirea creării IMM-urilor şi a dezvoltării celor existente 

 

Măsura CEL 3.1.2 - Stimularea cooperării dintre unităţile de învăţământ şi mediul de 
afaceri, în vederea realizării transferului tehnologic 

Denumire proiect: 
Dezvoltarea IMM-urilor prin achiziţia de echipamente și utilaje 
performate și eficiente care vin în acord cu principiile de eficienţă 
energetică și protecţia mediului 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Măsurii CEL 3.1.3 - Dezvoltarea performantă a activităţilor economice şi susţinerea 
accesului firmelor la sursele de finanţare 
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Denumire proiect: 
Diseminarea în rândul IMM-urilor a informaţiilor referitoare la 
standardele de calitate practicate în Uniunea Europeană 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016 

 
� Obiectiv specific CEL  3.2 Dezvoltarea şi modernizarea ofertei de produse specifice, în 

conformitate cu resursele şi oportunităţile de care dispune 
zona 

 

Măsura CEL 3.2.2  - Realizarea de campanii de promovare pentru produsele specifice 
zonei 

Denumire proiect: 
Susţinerea participării producătorilor la Tîrguri, conferinţe şi 
expoziţii interne şi internaţionale 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 
� Obiectiv specific  3.3 Sprijinirea dezvoltării resurselor umane 

Măsura CEL 3.3.1 - Sprijinirea creării/menţinerii de locuri de muncă sustenabile, 
motivante, care să atragă forţă de muncă sau să amelioreze mobilitatea forţei de 
muncă locală 

Denumire proiect: 

Corelarea cererii de pe piaţa muncii cu oferta educaţională, prin 
crearea unui cadru în care cei trei factori (unităţile de învăţământ 
preuniversitar, administraţie locală şi mediul de afaceri) să poată 
comunica şi colabora eficient 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local 

Perioada de implementare:  2016 

⇒ Direcţia strategică de dezvoltare 4 - Investiţii în educaţie, promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei (cod: EPIS) 

 

� Obiectiv specific EPIS  4.1  Acces la infrastructură și servicii educaţionale de calitate 

 

Măsura EPIS 4.1.1 - Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a unităţilor de învăţământ 
în vederea asigurării unui act educaţional de calitate 
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Denumire proiect: 
Dezvoltarea și reabilitarea clădirilor de învăţământ din localitate 
(inclusiv dotarea acestora) 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 

 

Denumire proiect: Reamenajarea bibliotecii din oraș 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015 

 

Denumire proiect: Realizarea unui Campus Școlar 

Parteneri  Inspectoratul Şcolar Judeţean / Ministerul Educaţiei 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Măsura EPIS 4.1.2 - Dezvoltarea infrastructurii învăţământului vocaţional şi de formare 
profesională continuă 

Denumire proiect: 
Realizarea și susţinerea programelor de formare continuă adaptate 
cerinţelor pieţii muncii 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2016-2017 

 

Măsura EPIS 4.1.3  -  Realizarea, modernizarea şi dotarea structurilor de sport și 
promovarea activităţilor sportive 

Denumire proiect: Modernizarea sălilor de sport şi dotarea cu echipamente noi 

Parteneri  Inspectoratul Şcolar Judeţean / Ministerul Educaţiei 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 
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Denumire proiect: 
Susţinerea manifestărilor sportive desfăşurate în parteneriat public-
privat 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: 
Amenajarea, modernizarea și dotarea terenurilor de sport în incinta 
Stadionului ”Măgura” 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private 

Perioada de implementare:  2016-2018 

 

� Obiectiv specific EPIS 4.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi 
asistenţă socială 

Măsura EPIS 4.2.1 - Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de 
sănătate 

Denumire proiect: Modernizarea staţiei de salvare a orașului Tîrgu Ocna 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: Amenajarea centrului de permanenţă cu medicii de familie 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: Realizarea unui centru medical cu spitalizare de o zi 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: Accesibilizarea clădirilor medicale pentru persoanele cu dizabilităţi 
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Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Măsura EPIS 4.2.2 - Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de 
asistenţă socială 

Denumire proiect: Realizarea unei cantine de ajutor social 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Denumire proiect: 
Crearea unui centru de găzduire a copiilor cu probleme respiratorii 
ce fac tratament în Salină 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015-2017 

 

Măsura EPIS  4.2.3 - Calitate şi eficienţă în serviciile de sănătate şi asistenţă socială 

Denumire proiect: 
Iniţierea şi sprijinirea de programe pentru combaterea abandonului 
şcolar și incluziunii sociale a grupurilor defavorizate 

Parteneri  Public-privat 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local, fonduri private 

Perioada de implementare:  2015- 2018 

 

� Obiectiv specific EPIS 4.3  Siguranţă și ordine publică 

Măsura EPIS 4.3.1 - Creşterea siguranţei publice 

Denumire proiect: 
Implementarea unui sistem de supraveghere video în vederea 
scăderii criminalităţii şi creşterii siguranţei cetăţeanului și turiștilor 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 
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Perioada de implementare:  2015 

 

� Obiectiv specific  EPIS 4.4  Susţinerea acţiunilor promovate de societatea civilă 

Măsura EPIS 4.4.1 - Susţinerea şi dezvoltarea ONG, inclusiv a parteneriatelor dintre 
acestea şi administraţia publică 

Denumire proiect: 
Realizarea în cadrul primăriei a unei baze de date cu ONG-urile din 
orașul Tîrgu Ocna 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Buget local  

Perioada de implementare:  2015 

 

⇒ Direcţia strategică de dezvoltare 5 - Administraţie publică locală eficientă (cod: 
APLE) 

 

� Obiectiv specific APLE 5.1 Creșterea calităţii serviciilor publice adresate cetăţenilor și 
mediul de afaceri 

Măsura APLE 5.1.1 – Revizuirea/crearea proceselor și procedurilor interne ale 
administraţiei publice locale 

Denumire proiect: 
Revizuirea proceselor și a procedurilor de lucru interne utilizate în 
vederea reducerii timpilor de furnizare a serviciilor publice 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

Măsura APLE 5.1.2 – Dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul administraţiei 
publice locale 

Denumire proiect: 
Sprijinirea personalului în vederea participării la diverse cursuri de 
instruire și dezvoltare personală 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

Măsura APLE 5.1.3 -  Dezvoltarea, introducerea și utilizarea instrumentelor TIC în cadrul 
administraţiei publice locale 
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Denumire proiect: 
Achiziţionarea de instrumente TIC în vederea creșterii calităţii 
serviciilor oferite 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2016 

 

Denumire proiect: 
Sistem informatic judeţean pentru managementul eficient al 
solicitărilor mediului de afaceri  la nivelul autorităţilor locale 

Parteneri  Consiliile locale din judeţul Bacău 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2014-2015 

 
� Obiectiv specific APLE  5.2 Eficienţă energetică la nivelul autorităţii publice locale 

Măsura APLE 5.2.1 – Creșterea eficienţei energetice la nivelul clădirilor publice 

Denumire proiect: Reabilitarea termică a clădirilor publice 

Parteneri  nu este cazul 

Sursă finanţare:  Fonduri nerambursabile, buget local 

Perioada de implementare:  2015-2020 
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VI. PLANUL DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

VI.1  Întărirea capacităţii instituţionale 

În vederea implementării acestei strategii, Autoritatea Publică Locală trebuie să-şi întărească 
capacitatea instituţională la toate nivelele, atât de conducere cât şi de execuţie. Datorită 
caracterului limitat al resurselor umane şi financiare, acest demers presupune de asemenea  
atragerea de resurse financiare necesare instruirii pentru creşterea nivelului de pregătire şi 
de specializare a personalului.   

Deoarece acest proces este de durată, este necesar ca administraţia locală să se mobilizeze 
imediat şi să implementeze proceduri clare de lucru, în toate compartimentele funcţionale, 
cu atenţie deosebită la structura ce va avea responsabilitatea implementării strategiei. 
Funcţionarii publici vor trebui să urmeze suficient de multe forme de instruire, fie la locul de 
muncă, fie în cadrul unor structuri de formare de scurtă sau lungă durată, ce le vor conferi 
specializările şi aptitudinile cerute de procedurile administrative ale Uniunii Europene. Dintre 
specializările cele mai importante şi necesare se pot aminti: 

→ Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

→ Impozite şi taxe locale; 

→ Dezvoltare economică locală şi regională;  

→ Achiziţii publice în contextul reglementărilor Uniunii Europene; 

→ Managementul proiectelor de investiţie. 

Accesul la fondurile Uniunii Europene este esenţial pentru implementarea proiectelor incluse 
în Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Tîrgu, pentru perioada 2014-2020. Asistenţa 
tehnică de specialitate este de asemenea necesară creşterii capacităţii instituţionale a 
structurilor aparatului de lucru al administraţie locale, cu atenţie deosebită la structura ce va 
avea responsabilitatea implementării strategiei, în special pentru asigurarea unui nivel 
reprezentativ de absorbţie a fondurilor. 

În acest plan de management se recomandă crearea unui birou specializat pentru 
implementarea direcţiilor de dezvoltare strategică, compus din persoanele cu rol activ în 
planificarea strategică şi care fac parte din aparatul propriu local.  

În continuare se vor menţine şi se vor dezvolta:  

→ Grupul de Coordonare, care îşi va păstra rolul său activ în implementarea strategiei; 

→ Grupurile Locale de Lucru (GL), ce vor fi implicate de asemenea periodic în 
implementare prin şedinţe de progres în vederea analizării necesităţii, ajustării, sau 
actualizării direcţiilor strategice, sau planului de implementare. 

În acest fel se vor asigura condiţiile de concepere, dezvoltare, implementare de proiecte 
viabile, sustenabile. Un alt rol pe care trebuie să îl joace această unitate specială este de 
promovare a comunităţii printr-un plan de marketing adecvat, astfel încât să se atragă 
investitori externi şi interni şi să se poată acorda anumite facilităţi fiscale în acest sens. 

De asemenea, comunicarea proiectelor către comunitate devine o necesitate, în special în 
zonele de intervenţie, în sensul creşterii impactului considerat, prin asigurarea suportului 
populaţiei. 
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Nu în ultimul rând trebuie să se menţioneze faptul că această construcţie instituţională 
solicită deopotrivă resurse umane şi financiare, precum şi suport politic din partea 
responsabililor locali, astfel că documentele de planificare ale implementării strategiei vor fi 
supuse spre aprobare Consiliului Local în mod oficial. În acest fel, angajamentul 
implementării strategiei devine public, precum şi una dintre priorităţile administraţiei în 
exerciţiile financiare publice următoare. 

 

VI. 2  Proiecţia financiară 
Bugetul local de venituri şi cheltuieli în perioada imediat următoare aprobării Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a orașului Tîrgu Ocna, pentru perioada 2014-2020, va reflecta noua 
abordare a managementului Administraţiei Publice Locale asupra obiectivelor strategice. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli trebuie să fie construit echilibrat, perfect capabil să ofere 
suportul financiar optim necesar dezvoltării, deoarece reprezintă punctul critic al tuturor 
activităţilor de implementare. 

Odată ce proiectele au fost dezvoltate, cel puţin la nivel incipient de prefezabilitate, se vor 
determina sumele necesare implementării proiectelor în  funcţie de importanţa lor, perioada 
de implementare, precum şi schema de coordonare a fondurilor publice şi private proprii sau 
atrase, ţintind nivele ridicate pentru factorii de multiplicare. 

Managementul financiar al proiectelor şi implicit al fondurilor presupune o construcţie 
instituţională eficientă, capabilă să implementeze şi să monitorizeze proiectele selectate. 
Această unitate special creată va fi responsabilă şi de atragerea surselor pentru 
implementarea proiectelor şi vizează: 

→ Fondurile publice locale şi/sau transferate de la nivel judeţean/naţional; 

→ Fondurile publice şi private pentru realizarea investiţiilor de anvergură care vor fi 
adresate prin parteneriat; 

→ Fondurile private de la nivelul investitorilor interni şi externi; 

→ Fondurile nerambursabile, în special a fondurilor europene structurale și de investiţii 
(FESI). 

 

VI. 3 Monitorizare şi evaluare a implementării strategiei 

Monitorizarea este un instrument al planificării strategice şi constă în evaluarea activităţilor 
de proiect, rezultatelor intermediare ale bugetului cheltuit, precum şi identificarea riscurilor 
care apar în implementarea proiectului. Scopul este de îmbunătăţire a eficienţei şi ajustare a 
activităţilor, în cazul în care nu se ating obiectivele şi scopurile stabilite. 

Evaluarea este un alt instrument de planificare strategică prin care se apreciază dacă 
obiectivul/scopul iniţial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp şi de 
buget alocat. Evaluarea se efectuează de asemenea la sfârşit, sau ulterior implementării 
proiectului, în vederea îmbunătăţirii deciziilor pentru procesul investiţional în viitor. 
Evaluarea iniţială se efectuează la momentul în care se decide asupra oportunităţii unui 
proiect.  

Rolul şi responsabilităţile de monitorizare îi revin unei structuri specifice, diferite de cea care 
este responsabilă cu implementarea ei, respectiv Comitetului Local de Monitorizare. 
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Dimensiunea Comitetului Local de Monitorizare depinde de mărimea comunităţii şi este 
recomandabil să fie limitat la maxim 3 - 5 persoane. Sarcinile curente ale comitetului sunt: 

→ analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea obiectivelor 
generale/specifice ale planului; 

→ formularea de propuneri pentru revizuirea planului de implementare (ex: înlocuire de 
proiecte în lista prioritară, modificarea activităţilor de proiect, modificare de buget 
etc.); 

→ analiza şi aprobarea rapoartelor de implementare întocmite de către organizaţiile de 
implementare a proiectelor; 

→ întocmirea  periodică de rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect în parte şi în 
ansamblu pentru planul de implementare. 

Graficul de implementare a proiectelor este utilizat în activitatea curentă de monitorizare. 
Odată aprobată strategia de dezvoltare, inclusiv cu proiectele sale prioritare, se întocmeşte 
acest grafic de implementare, deosebit de util pentru activitatea de monitorizare.  

Monitorizarea are finalitate în condiţiile în care activităţile de proiect sunt bine formulate, 
indicatorii de performantă sunt corect dimensionaţi, iar sursele de culegere a informaţiilor 
pentru verificare sunt credibile. Astfel, obiectivele specifice se vor prezenta în acest capitol 
alături de indicatorii de impact şi de monitorizare. 
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Direcţie strategică de dezvoltare 
durabilă (obiectiv strategic general) 

1 –Afirmarea identităţii locale prin valorificarea potenţialului balneoclimatic, turistic și cultural cu efecte benefice 
asupra cadrului natural local (cod: ALB) 

Obiectiv specific ALB 1.1 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii balneare 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

ALB 1.1.1 – Modernizarea 
infrastructurii balneare în vederea 
dezvoltării turistice a orașului Tîrgu 
Ocna 

Crearea unui staţiuni balneoclimatice în acord cu 
standardele europene 

→ Infrastructură balneară creată/reabilitată 
→ Nr. de dotări specifice domeniului balnear achiziţionate 

 

Obiectiv specific ALB 1.2 Reabilitarea şi semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor turistice 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

ALB 1.2.1 - Reabilitarea, conservarea, 
protejarea şi modernizarea 
obiectivelor turistice ce aparţin 
patrimoniului cultural, istoric şi 
ecumenic 

Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce 
aparţin patrimoniului istoric, cultural, ecumenic şi 
prezervarea obiectivelor naturale 
 

→ Numărul de obiective turistice reabilitate  
→ Creşterea duratei medii a sejurului pentru turişti 
→ Numărul de turişti români/străini care apelează la 

serviciile turistice ecumenice  

ALB 1.2.2 – Semnalizarea 
corespunzătoare a obiectivelor 
turistice 

Semnalizarea și punerea în valoare a obiectivelor 
turistice 

→ Sistem de iluminat arhitectural 
→ Nr. de indicatoare bilingve instalate 
→ Nr. plăcuţe de informare montate 

Obiectiv specific ALB 1.3  Promovarea potenţialului turistic al oraşului 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

ALB 1.3.1 - Valorificarea durabilă şi 
promovarea orașului Tîrgu Ocna ca 
destinaţie turistică 

Promovarea staţiunii balneoclimatice Tîrgu Ocna la 
nivel naţional şi includerea staţiunii în circuitele de 
vacanţă și turism 
 

→ Plan de marketing privind promovarea staţiunii Tîrgu 
Ocna ca zonă turistică 

→ Circuite speciale  
→ Ghiduri, pliante, broşuri realizate  
→ Oferte turistice private  

Obiectiv specific ALB 1.4  Realizarea de noi investiţii în domeniul turismului 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

ALB 1.4.1 Realizarea și modernizarea Construirea/Reabilitarea spaţiilor de agrement și → Gradul de ocupare al potenţialului de cazare, indicele de 
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infrastructurii de agreement și 
petrecere a timpului liber 

petrecere a timpului liber 
 

utilizare netă a locurilor de cazare 
→ Creşterea duratei medii a sejurului pentru turişti  
→ Creșterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor 

→ Nr. de manifestări culturale noi 
ALB 1.4.2 - Crearea, modernizarea, 
extinderea structurilor de primire 
turistică 

Realizarea /Modernizarea spaţiilor de cazare → Nr. de unităţi de cazare realizate/modernizate 
→ Gradul de ocupare al potenţialului de cazare, indicele de 

utilizare netă a locurilor de cazare 
→ Nivelul indicelui de creştere a încasărilor din turism 

Obiectiv specific ALB 1.5  Stimularea turismului de afaceri 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

ALB 1.5.1 -  Dezvoltarea şi 
promovarea turismului de afaceri 

Dezvoltarea unor pachete integrate printr-un 
management eficient al destinaţiei turistice 

→ Centru de conferinţe multifuncţional 
→ Fluxul turistic şi cererea turistică 
→ Creşterea numărului de turişti români/străini care 

apelează la serviciile turistice 
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Direcţie strategică de dezvoltare 
durabilă (obiectiv strategic general) 2 – Consolidarea infrastructurii urbane protejând în acelaşi timp condiţiile de mediu (cod: CIM) 

Obiectiv specific CIM 1.1 -   Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport  

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

CIM 2.1.1 - Extinderea, reabilitarea şi 
modernizarea reţelei de drumuri şi a 
străzilor urbane, inclusiv pasaje şi 
poduri 

Consolidare, refacere şi reabilitare drumuri şi străzi 
urbane / Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

→ Şosea de centură 
→ Nr. de km de stradă modernizată 
→ Nr. de km de trotuare reabilitate, inclusiv facilităţi 

pentru persoanele cu dizabilităţi 
→ Nr. km  de zonă pietonală 

CIM 2.1.2 -  Implementarea de 
sisteme pentru fluidizarea traficului 
rutier 

Fluidizare trafic rutier → Nr. sensuri giratorii 
→ Nr. de semnalizării rutiere 
→ Nr. de intersecţii modernizate 
→ Nr. străzi cu sensuri unice 

CIM 2.1.3 -  Realizarea unui sistem de  
transport public de călători (staţii, 
capete de trasee, sistemul de 
informare călători etc.) 
 

Implementare transport public de călători → Nr. de staţii realizate 
→ Nr. de autovehicule ecologice achiziţionate 

CIM 2.1.4 - Asigurarea infrastructurii 
necesare dezvoltării transportului 
ecologic 
 

Reducerea poluării generate de traficul rutier → Nr. piste biciclişti realizate 

CIM 2.1.5 - Realizare parcări care să 
asigure necesarul pentru fondul de 
autovehicule existent, atât în zonele 
turistice cât şi în zonele rezidenţiale 
şi de interes public 

Creşterea numărului de locuri de parcare, evitarea 
ambuteiajelor cauzate de parcările ilegale 

→ Nr. spaţii de parcare realizate 
→ Nr. spaţii de parcare modernizate 
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Obiectiv specific CIM 2.2 -  Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de utilităţi publice 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

CIM 2.2.1 - Extinderea, modernizarea 
şi reabilitarea reţelei cu apă potabilă 

Îmbunătăţirea infrastructurii de apă / Creşterea 
calităţii serviciilor publice 

→ Nr. de km de reţele construite 
→ Nr. de km de reţele reabilitate şi modernizate 
 

CIM 2.2.2 - Extinderea şi reabilitarea 
reţelei de canalizare pentru apa 
uzată, inclusiv a capacităţii de 
epurare 

Îmbunătăţirea reţelei de canalizare şi a capacităţii de 
epurare 

→ Nr. de km de reţea de apă uzată modernizată/extinsă  
→ Staţie de epurare modernizată 
 

CIM 2.2.3 - Extindere şi modernizare 
reţea de gaze naturale 

Creşterea numărului de locuinţe racordate la reţeaua 
de gaze naturale 

→ Nr. de km reţea de gaze naturale realizate/modernizate 

CIM 2.2.4 - Management integrat al 
deşeurilor 

Management eficient privind controlul şi 
monitorizarea producerii, transportării şi depozitării 
deşeurilor industriale şi menajere 

→ Nr. staţii de selectare deșeuri 
→ Nr. de puncte colectare selectivă  
→ Depozit pentru materiale de construcţii  
→ Nr. echipamente achiziţionate 

CIM 2.2.5 -  Extinderea şi 
modernizarea sistemului de iluminat 
public 

Creşterea eficienţei sistemului de iluminat public → Nr. stâlpi de iluminat public modernizaţi 
→ Extinderea reţea de iluminat public 
→ Nr. corpuri de iluminat LED 

Obiectiv specific CIM 2.3 -  Reabilitare urbană 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

Valorificarea eficientă a spaţiului public pentru 
creşterea gradului de satisfacţie a cetăţenilor  

→ Design unitar pentru mobilierul urban 
→ Creşterea spaţiului public 

Amenajarea peisagistică a spaţiilor verzi din cartiere 
şi parcuri 

→ Nr. de spaţii verzi amenajate 
→ Nr. de copaci plantaţi în parcuri 

CIM 2.3.1 - Reabilitarea şi 
modernizarea spaţiului public, 
inclusiv a parcurilor și a zonelor cu 
activităţi comerciale 

Îmbunătăţirea condiţiilor de comercializare a 
produselor 

→ Nr. de pieţe agro-alimentare modernizate 
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2.3.2-  Extinderea, modernizarea şi 
reabilitarea fondului locativ 

Plan local de izolare termică → Nr. de clădiri private reabilitate termic 
→ Design unitar faţade blocuri 

Crearea unui sistem legislativ modern şi adaptat 
noilor condiţii  

→ Nr. studii de amenajare urbană realizate CIM 2.3.3 – Organizare urbană și 
periurbană 

Actualizarea Planului Urbanistic General → Nr. de km2 incluşi în intravilan 
→ Nr. de autorizaţii de construire clădiri rezidenţiale 

Obiectiv specific CIM 1.4 -   Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

CIM 2.4.1 - Reducerea poluării 
datorate traficului rutier și feroviar 

Creşterea numărului de spaţii verzi de-a lungul 
arterelor rutiere și feroviare 

→ Nr. de perdele vegetale modernizate/extinse 

CIM 2.4.2 - Ecologizarea siturilor 
urbane degradate 

Creşterea numărului de spaţii utile  → Nr. de spaţii afectate de activităţile industriale 
decontaminate  

CIM 2.4.3 - Asigurarea unor măsuri 
suplimentare în vederea eliminării 
riscurilor naturale 

Reducerea pericolelor naturale – alunecări de teren, 
inundaţii, etc. 

→ Nr. de km  albie râu consolidată 
→ Nr. echipamente achiziţionate pentru situaţii de urgenţă  
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Direcţie strategică de dezvoltare 
durabilă (obiectiv strategic general) 

3 –Creșterea competitivităţii economice locale și dezvoltarea mediului de afaceri plecând de la principiul utilizării 
eficiente a resurselor și protecţia mediului (cod: CEL) 

Obiectiv specific CEL 3.1 Sprijinirea creării IMM-urilor şi a dezvoltării celor existente 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

Simplificarea procedurilor de autorizare, certificare, 
funcţionare şi comunicare cu mediul de afaceri 

→ Durata eliberării autorizaţiilor/certificatelor 
→ Numărul de audienţe/unitatea de timp 
→ Numărul de firme nou înfiinţate 

CEL 3.1.1 – Sprijinirea investiţiilor 
prin eliminarea barierelor birocratice 

Introducerea unor facilităţi fiscale locale pentru 
microîntreprinderi şi IMM-uri 

→ Număr de firme nou înfiinţate 
→ Valoarea investiţiilor/unitatea de timp 
→ Creşterea cifrei de afaceri/economia locală 

CEL 3.1.2 - Stimularea cooperării 
dintre unităţile de învăţământ şi 
mediul de afaceri, în vederea 
realizării transferului tehnologic 

Dezvoltarea parteneriatului administraţie publică – 
educaţie – mediul productiv în vederea creşterii 
activităţilor de inovare şi a autorizări tehnologiilor 
noi, neinvazive, în activitatea productivă 

→ Nr. de proiecte de inovaţie preluate şi implementate în 
sistemul de producţie 

→ Nr. de parteneriate între unităţile de învăţământ şi cel 
economic  

CEL 3.1.3 - Dezvoltarea performantă 
a activităţilor economice şi susţinerea 
accesului firmelor la sursele de 
finanţare 

Îmbunătăţirea accesului firmelor la surse de finanţare → Nr. de aplicaţii de finanţare 
→ Nr. de parteneriate pentru promovarea afacerilor 

încheiate 
→ Nr. de evenimente cu participare colectivă 
→ Nr. de sesiuni de informare privind standardele de 

calitate în UE 

Obiectiv specific CEL 3.2 Dezvoltarea şi modernizarea ofertei de produse specifice, în conformitate cu resursele şi oportunităţile de 
care dispune zona 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

CEL 3.2.1 - Stimularea ofertei de 
produse specifice zonei prin 
acordarea de facilităţi producătorilor 

Facilităţi fiscale locale pentru mici producători → Creşterea numărului de mici producători 
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CEL 3.2.2 - Realizarea de campanii de 
promovare pentru produsele specifice 
zonei 

Recunoaşterea produselor specifice zonei la nivel 
naţional 

→ Plan de marketing pentru promovarea produselor 
specifice Nr. de produse tradiţionale recunoscute 

Obiectiv specific CEL 3.3 Sprijinirea dezvoltării resurselor umane 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

CEL 3.3.1 - Sprijinirea 
creării/menţinerii de locuri de muncă 
sustenabile, motivante, care să 
atragă forţă de muncă sau să 
amelioreze mobilitatea forţei de 
muncă locală 

Facilitarea creşterii mobilităţii forţei de muncă → Nr. de seminarii de formare profesională 
→ Nr. de cursuri de calificare – recalificare 
→ Nr. de acţiuni de consiliere formală şi informală 
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Direcţie strategică de dezvoltare 
durabilă (obiectiv strategic general) 4 – Investiţii în educaţie, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei (cod: EPIS) 

Obiectiv specific EPIS 4.1  Acces la infrastructură și servicii educaţionale de calitate 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

EPIS 4.1.1 - Reabilitarea şi dotarea 
corespunzătoare a unităţilor de 
învăţământ în vederea asigurării unui 
act educaţional de calitate 

Îmbunătăţirea procesului educaţional prin asigurarea 
condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor 
şcolare 

→ Nr. de unităţi de învăţământ reabilitate  
→ Nr. de unităţi de învăţământ dotate cu echipamente IT  
→  

EPIS 4.1.2 - Dezvoltarea 
infrastructurii învăţământului 
vocaţional şi de formare profesională 
continuă 

Îmbunătăţirea procesului educaţional, domeniului 
curicular şi extracuricular 

→ Nr. de acţiuni/programe extraşcolare, non-formale 
realizate 

→ Nr. de acţiuni de consiliere formală şi informală 
→ Nr. de cursuri de calificare-recalificare 
→ Nr. de sesiuni de instruire 
→ Nr. de antreprenori instruiţi 

EPIS 4.1.3  -  Realizarea, 
modernizarea şi dotarea structurilor 
de sport și promovarea activităţilor 
sportive 

Creşterea interesului pentru activităţile sportive şi 
recreative ale rezidenţilor şi turiştilor 

→ Nr. de săli de sport construite/reabilitate 
→ Nr. de manifestări sportive realizate 

Obiectiv specific EPIS 4.2 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă socială 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

EPIS 4.2.1 - Construirea, reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea 
infrastructurii de sănătate 

Îmbunătăţirea infrastructurii medicale → Nr. de dispensare modernizate/înfiinţate 
→ Nr. de echipamente medicale noi achiziţionate 
→ Nr. de centre de spitalizare realizate 
→ Staţie de salvare modernizată 

EPIS 4.2.2 - Construirea, reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea 
infrastructurii de asistenţă socială 

Îmbunătăţirea infrastructurii de asistenţă socială → Cantina de ajutor realizată 
→ Nr. centre de găzduire a copiilor 
→ Nr. persoane defavorizate integrate 
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→ Nr. locuinţe sociale realizate 
 

Ameliorarea actului medical → Nr. de campanii de informare privind sănătatea publică EPIS  4.2.3 - Calitate şi eficienţă în 
serviciile de sănătate şi asistenţă 
socială Îmbunătăţirea activităţii de protecţie a persoanelor 

defavorizate 
→ Nr. de campanii de informare privind asistenţa socială 
→ Nr. de proiecte dedicate persoanelor defavorizate 
→ Nr. de acţiuni de voluntariat în domeniul asistenţei 

sociale  

Obiectiv specific EPIS 4.3  Siguranţă și ordine publică 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

EPIS 4.3.1 - Creşterea siguranţei 
publice 

Creșterea gradului de siguranţă publică  → Sistem de monitorizare video a orașului implementat 

Obiectiv specific EPIS 4.4  Susţinerea acţiunilor promovate de societatea civilă 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

EPIS 4.4.1 - Susţinerea şi dezvoltarea 
ONG, inclusiv a parteneriatelor dintre 
acestea şi administraţia publică 

Îmbunătăţirea parteneriatului public-privat în 
vederea creşterii capacităţii ONG-urilor locale şi 
dezvoltării societăţii civile 

→ Nr. de ONG-uri sprijinite 
→ Bază de date cu ONG-urile existente la nivelul localităţii, 

inclusiv cu domeniul de activitate vizat de acestea 
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Direcţie strategică de dezvoltare 
durabilă (obiectiv strategic general) 5 – Administraţie publică locală eficientă (cod: APLE) 

Obiectiv specific APLE 5.1 Creșterea calităţii serviciilor publice adresate cetăţenilor și mediul de afaceri 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

APLE 5.1.1 – Revizuirea/crearea 
proceselor și procedurilor interne ale 
administraţiei publice locale 

Proceduri și procese interne ale administraţiei publice 
locale eficiente și eficace 

→ Nr. de proceduri implementate 
→ Durata eliberării documentelor uzuale solicitate la nivel 

APL 
→ Numărul de audienţe/unitatea de timp 

APLE 5.1.2 – Dezvoltarea abilităţilor 
personalului din cadrul administraţiei 
publice locale 

Personal calificat în cadrul autorităţilor publice locale  → Nr. de seminarii de formare profesională 
→ Nr. de evenimente cu participare colectivă 
→ Nr. persoane din cadrul APL susţinute pentru a participa 

la cursuri de specializare 

APLE 5.1.3 -  Dezvoltarea, 
introducerea și utilizarea 
instrumentelor TIC în cadrul 
administraţiei publice locale 

Utilizarea instrumentelor TIC la nivelul administraţiei 
publice locale în prestarea serviciilor către cetăţeni și 
mediu de afaceri din orașul Tîrgu Ocna 

→ Nr. de instrumente TIC achiziţionate 
→ Sistem informatic judeţean implementat 

Obiectiv specific APLE 5.2 Eficienţă energetică la nivelul autorităţii publice locale 

Măsura Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

APLE 5.2.1 – Creșterea eficienţei 
energetice la nivelul clădirilor publice 

Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice     → Nr. de clădiri publice reabilitate termic 
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VII. PROCEDURA DE REALIZARE A STRATEGIEI  
 

În urma procesului de aderare la Uniunea Europeană, România face paşi importanţi în vederea 
asigurării transpunerii Acquis-ului Comunitar, iar unul dintre aceştia se referă la dezvoltarea 
regională şi locală, precondiţie pentru creşterea economică armonioasă.  

Pentru perioada de programare 2014–2020 a fost semnat Acordul de parteneriat dintre 
România și Comisia Europeană, acesta prevede priorităţile pentru utilizarea Fondurilor 
Europene Structurale și de Investiţie (FESI). Din perspectivă financiară, România va investi 43 
miliarde de euro, alocaţi de Fondurile Europene Structurale și de Investiţie, la care se adaugă 
co-finanţarea naţională, conform obiectivelor tematice ale EU 2020 și priorităţilor naţionale.  

Acordul de parteneriat prevede/stabilește cum această investiţie se va concentra asupra 
promovării competitivităţii, convergenţei – cooperării – stimulării creșterii sustenabile și 
inclusive și explică cum se poate optimiza utilizarea fondurilor structurale în vederea 
obţinerii de valoare adăugată pentru cheltuielile publice prin integrarea principiilor de 
parteneriat, egalitate între femei și bărbaţi, incluziune socială și dezvoltare sustenabilă.  

Investiţiile din FESI vor constitui unul dintre cele mai importante instrumente pentru 
reducerea disparităţilor de dezvoltare între diferitele regiuni ale României, dar și între ţara 
noastră și celelalte State Membre81. 

Instrumentul prin care se definitivează clar obiectivele şi direcţiile principale de acţiune pe 
un orizont mediu de timp, pentru o comunitate, este “Strategia locală pentru dezvoltare 
durabilă”. Strategia este un proiect deschis, capabil să răspundă rapid modificărilor mediului 
economic, constrângerilor interne şi externe, conjuncturilor existente şi celor generate de 
noul statut al României, acela de membru cu drepturi depline al comunităţii europene.  

Strategia locală pentru dezvoltare durabilă reprezintă un proiect integrat ce cuprinde 
următoarele elemente: 

→ viziune comună a dezvoltării durabile şi un ansamblu de obiective strategice; 

→ un ansamblu de mecanisme flexibile destinate atingerii obiectivelor fixate (sistem de 
informare, mijloace de comunicare şi analiză, angajare la nivel local, dispozitive 
coordonate pentru integrarea diferitelor politici, bugetarea, mecanisme de evaluare); 

→ structuri locale de lucru competente pentru coordonarea mecanismelor de evaluare a 
punerii în practică a strategiei;  

→ un cadru formal al organizării întâlnirilor regulate dintre partenerii implicaţi.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă a orașului Tîrgu Ocna constituie baza pentru dezvoltarea 
economiei locale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată din iniţiativa Primăriei 
orașului Tîrgu Ocna, Strategia de Dezvoltare Durabilă se bazează pe un proces participativ 
unic, implicând cetăţenii, autorităţile locale, mediul privat, mediul educaţional şi mediul 
non-guvernamental, prin intermediul seminariilor, sondajelor şi dezbaterilor organizate de 
către Consultant.  

 

Pentru realizarea Strategiei s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

                                            
81 http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2012-2020/doc/draft_AP_06.06.2013.pdf  
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1. Pregătirea documentaţiei pentru culegerea informaţiilor şi constituirea Grupului 
Strategic, a Grupului de Coordonare şi a Grupurilor de Lucru pentru fiecare zonă de interes 
local (urbanism şi mediu, dezvoltare economică, turism şi servicii şi social şi cultural). 

Managementul procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a fost în 
responsabilitatea Grupului Strategic. Acesta era constituit din persoane cu drept de decizie 
din cadrul instituţiilor descentralizate şi reprezentanţi ai structurilor politice locale în 
vederea stabilirii acordului la nivel de politică, pentru dezvoltarea strategică a localităţii.  

Rolul Grupului Strategic a fost acela de a defini oportunităţile şi constrângerile determinate 
de apartenenţa la Uniunea Europeană şi de a defini, într-un cadru general, direcţiile de 
dezvoltare strategică. De asemeni, Grupul Strategic a asigurat accesul echipei de 
implementare la sursele de informaţii necesare alcătuirii profilului comunităţii. 

Grupul de Coordonare a fost alcătuit din personal cu putere de decizie din cadrul serviciilor 
şi departamentelor Administraţiei Publice Locale. Astfel, participanţi au fost şefii de servicii, 
sau persoane cu un nivel profesional ridicat, delegate de către aceştia, care au pus la 
dispoziţie informaţiile disponibile de la nivelul fiecărui sector, pentru prelucrare statistică, în 
vederea elaborării profilului localităţii şi a planului strategic de dezvoltare.   

Grupul de Coordonare a dispus de un Secretariat care a asigurat comunicarea internă şi 
externă, cu celelalte structuri de lucru, cu Consultantul şi cu comunitatea.  

Grupurile de Lucru au fost alcătuite din reprezentanţi ai administraţiei, Consiliului Local, 
partidelor politice, instituţiilor descentralizate, societăţii civile, mediului de afaceri. 

Fiecare Grup de Lucru a fost coordonat de un reprezentant al Administraţiei Locale, care era 
şi membru al Grupului de Coordonare, reprezentanţi ai tuturor instituţiilor ce au activitate în 
domeniul de referinţă al Grupului de Lucru. 

Grupurile de Lucru au fost alcătuite astfel încât să fie asigurată acoperirea tuturor domeniilor 
ce necesită analiză şi intervenţie în vederea elaborării strategiei de dezvoltare durabilă: 
Dezvoltare economică, Urbanism şi Mediu, Turism şi Servicii, Social şi Cultural.   

2. Studiul asupra mediului de afaceri  a fost realizat în vederea identificării priorităţilor 
de dezvoltare şi a problemelor cu care se confruntă acesta. Studiul a fost realizat prin 
cercetare cantitativă (sondaj de opinie) pentru a avea o imagine cât mai clară a viziunii 
mediului de afaceri asupra dezvoltării localităţii. Agregarea datelor a constituit punctul de 
pornire în aprecierea situaţiei de facto.  

3. Studiu asupra cetăţenilor privind dezvoltarea economică şi socială a micro-climatului a 
fost realizat prin intermediul a cercetării cantitative (sondaj de opinie), cu scopul de a 
transpune viziunea comunităţii asupra mediului socio-economic în perspectivă. Cele două 
studii au fost realizate de o firmă specializată în domeniul realizării sondajelor de opinie și 
studii de piaţă. 

4. Analiza diagnostic a orașului Tîrgu Ocna prezintă situaţia de facto a comunităţii. A fost 
realizat un diagnostic al localităţii atât din perspectiva micro, cât și macro-economică. 
Pentru realizarea acestui demers au fost investigate aspectele economice, sociale, tehnico-
edilitare, comunicaţii, protecţia mediului etc. din perspectiva statistică, precum și din 
perspectiva planurilor și strategiilor de dezvoltare naţională și regională. Având în vedere 
obiectivele UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cel puţin cu 20% până în anul 
2020, și a faptului că România s-a aliniat la acest deziderat, în cadrul Strategiei a fost realizat 
un capitol dedicat Profilului energetic al orașului Tîrgu Ocna. Capitolul evidenţiază emisiile 
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de CO2 de la nivelul localităţii pe cele mai importante sectoare și propune o serie de măsuri 
de reducere a acestor emisii. Elaborarea capitolului s-a realizat cu sprijinului unei companii 
din Italia cu expertiză în oferirea de consultanţă în domeniul energetic și sectorul de mediu.  

5.  Analiza SWOT a oferit informaţii relevante privind situaţia existentă la nivelul orașului 
Tîrgu Ocna.  Analiza SWOT împreună cu Profilul localităţii și Profilul energetic au format 
principala etapă de constituire a Analizei situaţiei existente.  

6. Elaborarea planului de dezvoltare strategică şi determinarea cadrului de implementare 
a acestuia cu ajutorul structurilor locale.  

Identificarea direcţiilor de intervenţie strategică prin intermediul activităţii Grupurilor de 
Lucru și a Grupului de Coordonare a fost finalizează prin prezentarea în faţa Grupului 
Strategic a obiectivelor specifice pentru fiecare obiectiv strategic general, respectiv a 
măsurilor necesare pentru realizarea fiecărui obiectiv specific în parte.  

De asemenea, în cadrul fiecărei grupe de lucru au fost discutate şi analizate cele mai 
importante proiecte care antrenează comunitatea, în contextul limitat al resurselor umane şi 
financiare. Selecţia proiectelor în cadrul grupurilor de lucru cu ajutorul consultantului a fost 
posibilă prin comparaţii succesive ale caracteristicilor intrinseci, având în vedere atingerea 
obiectivelor în intervalul de timp stabilit.  

De asemenea, au fost luate în calcul şi condiţiile de eligibilitate menţionate în documentele 
programatice ale fondurilor structurale (ex: POR, POC, POIM, POCU, POCA, PNDR), astfel 
încât proiectele să se încadreze cu uşurinţă în diferitele axe şi măsuri pentru finanţare.  

Documentele finale au fost supuse aprobării Grupului Strategic. Faza finală, cea de aprobare 
în Consiliul Local, asigură premisele pentru ca documentul să devină un suport legislativ, care 
va sta la baza şi va fi punctul de reper, pentru hotărârile generale şi punctuale, ale 
administraţiei locale, ce vor avea drept scop dezvoltarea durabilă a orașului Tîrgu Ocna. 

 

 


