Cuvânt înainte

Oraşul Slănic Moldova se află în plin proces de dezvoltare, având drept susţinere imaginea glorioasă de
odinioară a Slăniclului: „Perla Moldovei”. Realizările recente, proiectele în implementare şi programele de
investiţii pe termen scurt şi mediu ne îndreptăţesc să ne stabilim drept obiectiv nu doar reafirmarea staţiunii la
nivel regional, dar şi transformarea acesteia într-o veritabilă „Perlă a turismului românesc”.
Prin elaborarea unui document strategic pe termen mediu, oraşul Slănic Moldova doreşte să îşi facă publice
aspiraţiile privind dezvoltarea sa în contextul judeţului Bacău şi al Regiunii Nord Est, corelându-şi planurile de
acţiuni cu cele judeţene şi regionale şi afirmându-şi intenţia de a susţine activ politicile şi planurile din
următoarea perioadă de programare.
Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova este realizată cu aportul semnificativ al comunităţii locale şi
reflectă dorinţele locuitorilor săi care a fost consultaţi pe toată perioada elaborării documentului. Opiniile
factorilor locali de dezvoltare se regăsesc atât în analiza situaţiei socio-economice actuale a oraşului dar şi în
formularea măsurilor şi acţiunilor şi în stabilirea proiectelor care vor fi dezvoltate până în anul 2020.
Dezvoltarea oraşului Slănic Moldova va urmări valorificarea resurselor naturale unice în lume pe care le deţine.
Se doreşte susţinerea unei economii durabile, bazată în special pe servicii turistice de nivel european, dar şi pe
diversificarea activităţilor economice locale, în contextul respectului faţă de natură şi al preocupării permanente
pentru protecţia mediului. Dorim să asigurăm condiţii bune de trai locuitorilor oraşului şi generaţiilor viitoare,
propunându-ne, pentru anii următori, să reducem migrarea locuitorilor, în mod special a tinerilor.
Pentru a reuşi să implementăm cu succes măsurile şi activităţile Strategiei, mai precis, pentru a atinge obiectivele
strategice formulate şi asumate prin acest document, este nevoie de aportul tuturor factorilor care pot determina
dezvoltarea socio-economică a oraşului: administraţia publică, instituţiile publice, mediul de afaceri, societatea
civilă, locuitorii. Ca iniţiatori ai documentului, Consiliul Local şi Primăria Oraşului Slănic Moldova se angajează
să depună toate eforturile necesare transformării în bine a Oraşului şi a Staţiunii, asumându-şi mai mult decât
oricând rolul de catalizator al dezvoltării locale durabile.
Primarul oraşului Slănic Moldova,
Ec. Andrei ŞERBAN
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AUDITUL DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE
A ORAŞULUI SLĂNIC MOLDOVA

Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
perioada 2010-2020

Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova

indicator
populaţia stabilă (locuitori)
evoluţia populaţiei
2000-2010 (%)
ponderea intravilanului în supraţa totală (%)
densitatea populaţiei (loc./km2)
densitatea urbană (loc./km2 intravilan)
fondul locativ (locuinţe)
suprafaţa medie a unei locuinţe (m2)
suprafaţa locuibilă ce revine unui locuitor
(m2)

Slănic
Moldova

jud. Bacău,
mediul urban

4.933

324.017

-8%

-14%

3,4%
43,2
1.261,6
1.923
37,2

15,6%
477,4
3.050,1
123.647
36,7

14,4

13,9

Cireşoaia

Cerdac

Slănic Moldova

Capitolul I

DEZVOLTARE URBANĂ

Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova

Context
Oraşul
balneo-climateric
Slănic
Moldova este amplasat în partea de
sud-vest a judeţului Bacău, în
culoarul format în partea estică a
munţilor Nemira de râul Slănic.
Slănic Moldova este staţiune balneoclimaterică de interes naţional, cea
mai importantă din Regiunea NordEst din prisma proprietăţilor curative
şi ambientale.
Oraşul este amplasat de-a lungul
râului Slănic, pe o distanţă de
aproximativ 12 km pe cursul superior
al acestuia şi are în componenţă
localităţile Slănic Moldova, Cerdac şi
Cireşoaia.
Din prisma volumului demografic,
oraşul Slănic Moldova este cel mai
mic centru urban din judeţul Bacău,
numărând doar 4.933 locuitori.
Principala cale de comunicaţie a
oraşului
este
drumul
naţional
secundar DN12B, care traversează
localitatea de-a lungul cursului
pârâului Slănic Moldova şi care face
legătura cu DN 12A Miercurea CiucOneşti în oraşul Tg. Ocna. DN12B se
continuă în partea de sud-vest a
oraşului cu drumul judeţean DJ116A
care
traversează
munţii
spre
localitatea Poiana Sărată din comuna
Oituz şi face legătura cu drumul
DN11 Oneşti-Braşov. Însă, DJ116A
este greu accesibil transportului
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Dezvoltare urbană
rutier, legătura cu Transilvania fiind
făcută pe ruta Tg. Ocna – Oneşti Braşov.

Distribuţia teritorială a locuitorilor
oraşului indică localitatea Cireşoaia
ca având cel mai mare volum
demografic, deţinând circa 38% din
populaţia oraşului. în localitatea
Slănic Moldova îşi are domiciliul
aproximativ 35% din populaţia
stabilă a oraşului, localităţii Cerdac
revenindu-i circa 27% din totalul
populaţiei.

Demografie
Sub aspect demografic, oraşul Slănic
Moldova a înregistrat o involuţie
continuă începând cu anul 2002
(anul ultimului recensământ general
al populaţiei) după ce, în perioada
1992-2002, modificările anuale ale
populaţiei stabile au fost pozitive.

Distanţele rutiere spre principalele
repere din judeţ şi din ţară sunt:
Tg. Ocna: 17 km;
Oneşti: 31 km;
Comăneşti: 37 km;
Bacău: 81 km;
Braşov: 159 km;
Iaşi: 210 km;
Bucureşti: 322 km;
Cluj-Napoca: 429 km;
Constanţa: 442 km.

Scăderile populaţiei din Slănic
Moldova se înscriu în trendul
involutiv general al întregului judeţ şi
a mediului urban băcăuan. Totuşi,
scăderea demografică a oraşului
Slănic Moldova în perioada 19902010 (-7,8%) este mai puţin severă
faţă de urbanul judeţean (-9,8%).

Slănic Moldova nu dispune de
infrastructură feroviară, cea mai
apropiată staţie CFR fiind staţia Salina
din oraşul Tg. Ocna, situată pe
magistrala CF501 Adjud-Siculeni.

Distribuţia pe sexe a populaţiei
oraşului arată o situaţie destul de
echilibrată, cu o uşoară superioritate
numerică a populaţiei feminine. În
ultimii ani, procentul populaţiei
feminine
a
înregistrat
creşteri
constante, depăşindu-l pe cel al

Populaţia oraşului Slănic Moldova pe localităţi, la 1 ianuarie 2010
total
masculin
feminin
localitatea
%↓
pers.
Slănic Moldova
1.744*
35,3%
Cerdac
1.307*
26,5%
Cireşoaia
1.882*
38,2%
Total
4.933
100%
*estimări Addvances pe baza datelor INS;

Cel mai apropiat aeroport este
Aeroportul Internaţional G. Enescu
din Bacău, situat la 81 km. Oraşul nu
dispune
de
infrastructură
sau
amenajări aeroportuare.

pers.
852*
644*
964*
2.460

%→
48,9%
49,3%
51,2%
49,9%

pers.
%←
892*
51,1%
663*
50,7%
918*
48,8%
2.473
50,1%
Sursa datelor: INS;

Evoluţia demografică a mediului urban din judeţul Bacău şi a oraşului Slănic Moldova
în perioada 1990 - 2010*

8,0%

5,4%

6,0%

4,2%

4,0%

2,3%

1,6%

2,0%

0,7%

0,0%
-0,7%

-2,0%

-2,0%

-4,0%

-2,7%

-5,6%

-4,5%

-6,0%

-4,4%

-7,8%

-8,0%

-7,7%

-10,0%

-9,8%

-12,0%
1990

1991

1992

1993

1994

*modificări procentuale, baza=1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Jud. Bacău, urban

2001

2002

2003

Slănic Moldova

2004

2005

2006

2007

Jud. Bacău, total

2008

2009

2010

Sursa: INS
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Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova
populaţiei masculine care era
majoritară (51,2% în 1991, 50,05%
în 2008).
Densitatea demografică totală a
oraşului este de 43,2 loc/km2, iar
densitatea urbană (populaţie totală
raportată la suprafaţa intravilană) este
de 1.261,6 loc/km2. Aceste valori se
situează sub nivelul mediu al
localităţilor urbane din judeţ (477,4
loc/km2, respectiv 3.05.0 loc/km2),
explicaţia fiind ponderea mare a
pădurilor din suprafaţa totală a
oraşului, regimul de înălţime al
locuinţelor şi suprafaţa relativ mare
ocupată de clădiri cu altă destinaţie
decât locuirea.
Soldul schimbărilor de domiciliu
(inclusiv migraţia externă) este
negativ pe toată perioada analizată.
În fapt, cu excepţia anului 1992, s-au
înregistrat mai multe plecări decât
sosiri cu domiciliul. Cu excepţia
anului 1990, când s-au înregistrat
cele mai multe plecări cu domiciliul
din oraş (136), valori mari ale acestui
indicator s-au mai înregistrat în anii
1996 (130) şi 2008 (95). Fenomenul
migraţionist s-a manifestat însă mai
acut
în
2008,
când
soldul
schimbărilor de domiciliu a fost de 49 persoane.
În perioada 1990-2009, soldul total al
schimbărilor de domiciliu este de
-585 persoane (11% din totalul
populaţiei
stabile
din
1990).
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Zonarea teritoriului
Suprafaţa totală a unităţii teritorialadministrative Slănic Moldova este
de 11.413 ha (114,13 km2). Suprafaţa
intravilană este de 391 ha, ocupând
doar 3,43% din fondul funciar al
oraşului.
Majoritatea suprafeţei administrative
a oraşului este ocupată de păduri
(78,46%) şi teren agricol (13,2%).
Suprafaţa agricolă este reprezentată
preponderent de păşuni şi fâneţe, iar
cea mai mare parte este situată în
extravilan.

Zonele destinate construcţiilor de
locuinţe şi dependinţe ocupă cea mai
mare parte din suprafaţa intravilană a
oraşului Slănic Moldova. Datorită
construirii pe cursul pârăului Slănic şi
limitării versanţilor muntoşi, suprafaţa
destinată strict locuirii ocupă, totuşi,
doar 34,15%, procent redus în
comparaţie cu mediile în domeniu
(40-60%).
Suprafaţa agricolă ocupă aproximativ
29% din intravilan, în special datorită
suprafeţelor mari din localităţile
Cerdac şi Cireşoaia, care au un
puternic aspect rural.

Dezvoltare urbană
Zona
destinată
instituţiilor
şi
serviciilor publice (administraţie,
şcoli, instituţii locale etc.) deţin o
pondere mică din intravilan şi este
concentrată în special în localitatea
Slănic
Moldova.
Administraţia
publică locală a oraşului este
amplasată în localitatea Slănic
Moldova. În localităţile Cerdac şi
Cireşoaia se găsesc în general
instituţii de învăţământ.
Zona balneară (staţiunea) este
amplasată exclusiv în localitatea
Slănic
Moldova,
ocupând
aproximativ o treime din suprafaţa
acesteia. Zona balneară cuprinde
suprafeţele aferente unităţilor de
tratament, unităţilor de cazare cu
dotările aferente, zona cu izvoare
naturale, spaţiile verzi, zonele de
circulaţie şi parcaje, platforme

gospodăreşti. Zona izvoarelor este
compactă, ocupând o suprafaţă de
5,5 ha, pe o lungime de circa 1 km.
Zona spaţiilor verzi pentru agrement,
promenadă şi activităţi sportive este
concentrată în special în localitatea
Slănic Moldova, în proximitatea
zonei balneare. Cea mai mare parte a
spaţiilor verzi intravilane
este
amplasată în partea de sud-est a
localităţii. Pârtia de schi este o zonă
în curs de amenajare, investiţia
necesară
fiind
realizată
prin
accesarea unor fonduri din surse
nerambursabile europene.

destul de reduşi ca număr, sunt
localizaţi în zona de locuit. Lipsesc o
serie de servicii pentru populaţie şi
pentru turişti, printre care un centru
comercial modern şi o staţie de
carburanţi.
Principala
activitate
economică din oraş este turismul,
care se desfăşoară în zona staţiunii.

Oraşul Slănic Moldova nu are o zonă
destinată activităţilor economice.
Agenţii economici locali (de obicei
ateliere de prelucrare a lemnului şi a
pietrei şi servicii prestate populaţiei),
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Aspecte ale locuirii
Numărul de locuinţe existente în
oraşul Slănic Moldova este de 1.923
unităţi (dec. 2009), totalizând o
suprafaţă locuibilă de 71,5 mii m2
arie desfăşurată. Astfel, suprafaţa
medie a unei locuinţe este de 37,2
m2, iar suprafaţa locuibilă ce revine
în medie unui locuitor este de 14,4
m2.
În perioada 2001-2009, numărul de
locuinţe din oraş a crescut, dar nu
foarte mult, creşterea procentuală
nedepăşind 2%. Creşterea fondului
de locuinţe a generat o creştere mai
mare a suprafeţei locuibile, ceea ce
denotă că locuinţele noi sunt mai
spaţioase decât majoritatea celor deja
existente, situaţie dovedită şi de
ritmul mai accelerat de creştere al
suprafeţei medii al unei locuinţe.
Evoluţia suprafeţei locuibile medii ce
revine unui locuitor este mult mai

spectaculoasă faţă de modul în care sau modificat valorile celorlalţi
indicatori analizaţi, cu toate că are o
legătură directă cu aceştia. Explicaţia
este dată de scăderea populaţiei
stabile, astfel că procentul de creştere
a suprafeţei locuibile medii pe cap de
locuitor
este
influenţat
direct
proporţional de creşterea suprafeţei
locuibile totale şi invers proporţional
de scăderea volumului demografic.
Comparativ cu mediile judeţene,
indicatorii referitori la numărul de
locuinţe şi la suprafaţa locuibilă
raportate la efectivul populaţiei au
valori apropiate de medie sau chiar

Anul 2009
localitatea

mai ridicate. Astfel, în Slănic
Moldova o suprafaţa medie a unei
locuinţe (37,2 m2) este sensibil egală
cu media judeţeană (37,3 m2) dar mai
mare decât media localităţilor urbane
băcăuane (36,7 m2).
Suprafaţa
locuibilă medie ce revine unui
locuitor (14,4 m2) este mai mare faţă
de celelalte două medii analizate
(13,8 m2, respectiv 13,9 m2).
Analizată pentru ultima perioadă de
timp, evoluţia indicatorilor referitori
la locuinţe nu înregistrează creşteri la
fel de mari în Slănic Moldova
comparativ cu trendul judeţean sau al
urbanului din judeţ. În plus, regimul

Indicatori ai locuirii în Slănic Moldova şi judeţul Bacău
Slănic Moldova
Jud. Bacău

Locuinţe existente
Suprafaţa locuibilă
Suprafaţa medie a unei locuinţe
Suprafaţa locuibilă / locuitor
Locuinţe terminate

UM

total

total

urban

locuinţe

1.923
71.543
37,2
14,4
4

265.122
9.876.342
37,3
13,8
1.264

123.647
4.543.528
36,7
13,9
339

m2
m2
m2/pers
locuinţe

Evoluţia numărului de locuinţe şi a suprafeţei locuibile în oraşul Slănic Moldova în perioada 2002
- 2009*

15,00%
10,00%

8,60%

5,00%
1,35%

9,42%

8,59%

4,75%

13,74%

4,77%

3,27%

2,69%

0,00%
-5,00%

-4,90%

-3,25%

-5,62%

-5,14%

-7,89%

-10,00%
2002

Locuinţe existente

2003

2004

Suprafaţa locuibilă

*modificări procentuale, baza=2001
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2005

2006

Suprafaţa medie a unei locuinţe

2007

2008

Suprafaţa locuibilă / locuitor

2009

locuitori

Sursa: INS

Dezvoltare urbană
de înălţime al clădirilor de locuinţe
din oraş este scăzut, iar dimensiunea
medie a unei gospodării nu este mai
redusă faţă de mediile din judeţ. Cu
toate acestea, valorile indicatorilor
analizaţi calculate pentru Slănic
Moldova sunt mai mari faţă de cele
două medii de referinţă. Situaţia este
explicată de numărul relativ mare şi
de suprafeţele locuibile mari ale
caselor de vacanţă din oraş care sunt
înregistrate oficial drept locuinţe.
În perioada 2002-2009, în oraşul
Slănic Moldova au fost eliberate
autorizaţii de construire pentru 73 de
clădiri
rezidenţiale
individuale.
Suprafaţa medie a unei locuinţe
pentru care s-a obţinut autorizaţia de
construire în această perioadă a fost
de 144,2 m2. Numărul locuinţelor
terminate în intervalul analizat a fost
de doar 46 de unităţi.
Efectivul total de locuinţe al oraşului
Slănic Moldova a crescut după anul
2002 (inclusiv) cu 29 de unităţi, sold
determinat de numărul de locuinţe
terminate şi de numărul de demolări.
În mod asemănător, suprafaţa
locuibilă totală a crescut cu 2.338
m2.

67,8%

67,8% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de suficienţa
spaţiului locuibil existent în propria locuinţă.
Cei mai mulţumiţi de acest aspect sunt locuitorii
din localitatea Cerdac, aceştia declarându-se în
proporţie de 72,5% mulţumiţi şi foarte mulţumiţi
de spaţiul locuibil pe care îl au la dispoziţie.
Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

Privitor la disponibilitatea utilităţilor
gospodăreşti în locuinţele din oraş, în
urma sondajului de opinie realizat în
rândul populaţiei a reieşit că 85,8%
dintre
gospodăriile
din
oraş
beneficiază de reţea curentă de apă
potabilă, 58,2% utilizează sisteme de
încălzire sau de preparare a hranei pe
bază de gaze naturale, iar 39,3%
dintre acestea dispun de sisteme de
evacuare a apelor uzate menajere.

pentru prepararea hranei sau pentru
încălzirea locuinţei, procentul aferent
localităţii Slănic Moldova fiind de
81%.
Gradul de disponibilitate al utilităţilor
gospodăreşti în oraşul Slănic Moldova şi în
localităţile componente
39,3%

Total oraş

85,8%
58,2%
7,6%

Analizată în profil teritorial, dotarea
cu utilităţi a gospodăriilor reliefează
diferenţe mari în ceea ce priveşte
racordarea la sisteme de canalizare,
utilitate de care dispun doar 14,3%
dintre locuitorii din Cerdac şi 7,6%
din locuitorii din Cireşoaia, în timp
ce gradul de racordare în localitatea
Slănic Moldova este de 83,5%.
Aproximativ 43% din gospodăriile
din Cerdac şi 45% din cele din
Cireşoaia utilizează gaze naturale

Cireşoaia

89,5%

44,8%
14,3%

Cerdac

72,5%
42,9%
83,5%

Slănic
Moldova

92,1%
80,3%
0,0%

20,0%

40,0%

canalizare

80,0%

100,0%

gaze naturale

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Locuinţe terminate în cursul anului şi autorizaţii de construire emise în oraşul Slănic Moldova
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Locuinţe terminate
Autorizaţii de construire eliberate
Suprafaţa medie a unei locuinţe pentru care s-a
obţinut autorizaţie de construire (m2)

60,0%

apă potabilă

2009

Total

17
13

16
6

3
4

1
1

19

15

5
8

4
7

46
73

106,5

106,2

116,3

82,0

155,8

146,1

166,5

210,9

144,2

Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;
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Peisajul antropic
Arhitectura oraşului nu este unitară,
la fel şi peisajul urban al localităţilor
componente ale oraşului Slănic
Moldova. În timp ce construcţiile din
localitatea Slănic Moldova (staţiune)
au un nivel de înălţime mediu,
existând şi clădiri înalte (hoteluri) şi
un aspect arhitectural deosebit, cele
din localităţile Cerdac şi Cireşoaia
sunt de acela mai multe ori
construcţii în regim parter. De altfel,
localităţile Cerdac şi Cireşoaia au un
puternic aspect rural, datorită atât
arhitecturii
locuinţelor
dar
şi
dependinţelor acestora, multe dintre
gospodării practicând agricultura şi
zootehnia pentru consum propriu.
În staţiune se regăsesc mai multe
stiluri arhitecturale reprezentative
pentru mai multe perioade istorice
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(începând cu sec. al XIX-lea) şi chiar
pentru zone diferite, conferind un
aspect distinct şi cochet zonei. O
parte dintre acestea sunt chiar
emblematice pentru staţiune, clădiri
precum cea a Cazinoului sau a
Pavilionului central Racoviţă apărând
foarte des în materialele de
prezentare ale staţiunii. Clădirea
Cazinoului datează din anul 1894 şi
a fost declarată monument istoric de
interes naţional (categoria A). O serie
de vile în care funcţionează unităţi de
cazare turistică şi instituţii, între care
şi Primăria oraşului, sunt incluse în
lista monumentelor istorice de interes
local (categoria B).

Opiniile populaţiei
Conform rezultatelor sondajului de
opinie întreprins în rândul populaţiei
în perioada decembrie 2010 –
ianuarie 2011, cea mai mare parte a
locuitorilor oraşului Slănic Moldova
sunt mulţumiţi de oraşul în care
trăiesc (74,9%) de zona de reşedinţă
(74%) şi de locuinţa proprie (79,3%).
Aprecierea generală a modului de trai
este caracterizată de un grad de
mulţumire de doar 41,2% (mulţumiţi
şi foarte mulţumiţi). Diferenţa faţă de
gradul de mulţumire referitor la oraş
dovedeşte delimitarea corectă între
aspectele ce ţin de nivelurile diferite
ale administraţiei publice.
Aproximativ jumătate din locuitorii
oraşului (53,6%) se arată mulţumiţi şi
chiar foarte mulţumiţi de veniturile

Dezvoltare urbană

Din punctul de vedere al sectorului
turistic, locuitorii consideră că cel
mai mare potenţial de dezvoltare îl
au activităţile sportive, activităţile de
agrement şi divertisment, activităţile
de turism montan şi activităţile
agroturistice (în Cerdac şi Cireşoaia).

Oraşul
Slănic
Moldova

74,9%

Zona de
reşedinţă

74,0%

Locuinţa
proprie

60%

80%

79,3%

Veniturile
familiei

53,6%

Locul de
muncă

44,6%

100%

9,1%

40%

12,7%

20%

16,0%

0%

30,3%

14,9%

8,0%

Întrebaţi care ar fi primul lucru pe
care l-ar întreprinde în oraşul Slănic
Moldova, dacă ar avea pârghiile
necesare, participanţii la studiu au
răspuns că ar crea mai multe locuri
de muncă, ar demara proiecte pentru
dezvoltarea turismului, ar construi o
pârtie de schi, ar consulta în
permanenţă locuitorii cu privire la
problemele oraşului şi ar extinde
reţeaua de canalizare.

Cele mai importante trei resurse pe
care le deţine oraşul Slănic Moldova,
în opinia locuitorilor săi, sunt:
izvoarele minerale, infrastructura
pentru tratament şi spaţiile de cazare.
Alte menţiuni cu frecvenţe ridicare de
apariţie sunt şi munţii (peisajul
montan), aerul curat şi obiectivele
turistice.

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă
de aspecte generale ale locuirii

13,4%

În opinia populaţiei, cele mai
importante trei probleme ale oraşului
Slănic Moldova sunt: lipsa locurilor
de muncă, lipsa reţelei de canalizare
(gradul redus de acoperire) şi lipsa
serviciilor medicale de urgenţă.

Cele mai apreciate aspecte ale
oraşului sunt: parcul din staţiune
(amenajare, întreţinere),
curăţenia
oraşului şi izvoarele minerale
(amenajare, proprietăţi curative).

12,4%

familiei, în timp ce gradul de
mulţumire faţă de propriul loc de
muncă este mai redus (44,6%).

15,5%

26,7%

Mulţumit şi foarte mulţumit
nici mulţumit, nici nemulţumit
Nemulţumit şi foarte nemulţumit

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Analiza SWOT
-

-

-

Puncte tari
Poziţionarea geografică relativ centrală la nivel naţional, la
limita Regiunii Moldovei cu Transilvania şi Muntenia;
Distanţa redusă între Slănic Moldova şi oraşele importante
de la nivel naţional: Bucureşti (322 km), Bacău (81 km), Iaşi
(210 km), Braşov (159 km), Cluj-Napoca (429 km),
Constanţa (442 km), etc.;
Lipsa aglomerării populaţiei la nivel local; densitatea
demografică totală a oraşului şi densitatea urbană se
situează sub nivelul mediu al localităţilor urbane de la nivel
judeţean: 43,2 loc/km2 (de peste 10 ori mai redusă),
respectiv 1.261,6 loc/km2 (de peste 2 ori mai redusă);
Trendul uşor ascendent al numărului de locuinţe în
perioada 2001-2009 (+2%);
Valoarea mai ridicată a suprafeţei locuibile medii ce revine
unui locuitor (14,4 m2), în comparaţie cu situaţia de la
nivelul mediului urban băcăuan (13,9 m2);
Valoarea ridicată a suprafeţei spaţiilor verzi amenajate pe
cap de locuitor (52 m2/cap de locuitor);
Curăţenia oraşului;

-

-

Oportunităţi
Extinderea suprafeţei intravilanului stabilit prin Planul
Urbanistic General elaborat în anul 2000 în zona dintre
camping şi izvoare, pe malul stâng al Slănicului;
Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile
destinate dezvoltării urbane durabile (reabilitarea
infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane);
Programele naţionale referitoare la construirea de locuinţe
sociale şi pentru tineri;
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe prin
intermediul programelor naţionale de finanţare;
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-

Puncte slabe
Scăderea volumului demografic cu 7,8 procente în perioada
1990-2010;
Soldul negativ al schimbărilor de domiciliu în perioada 19902009 (-11% din totalul populaţiei stabile din 1990);
Caracterul puternic rural al localităţilor componente Cerdac şi
Cireşoaia, atât din cauza arhitecturii locuinţelor şi dependinţelor
acestora, cât şi din cauza practicilor agricole şi zootehnice;
Concentrarea zonelor destinate agrementului şi activităţilor
sportive în special în localitatea Slănic Moldova, în proximitatea
zonei balneare;
Lipsa unităţii arhitecturale la nivel local;
Lipsa unor refugii amenajate pentru staţiile mijloacelor de
transport în comun;
Nerespectarea zonificării în ceea ce priveşte folosirea terenurilor
(autorizarea construcţiilor în zona destinată parcajului, pe strada
Nicolae Bălcescu, lângă piaţa agroalimentară);
Existenţa unor construcţii cu structură nedurabilă, cu finisaje
simple, în localităţile componente;
Trama stradală nemodernizată din localităţile componente, care
dă aspectul unor drumuri rurale;
Insuficienţa spaţiilor de parcare în special în sezonul estival;
Încadrarea oraşului în zona de gradul 8 de seismicitate;
Insuficienţa zonelor de agrement;
Insuficienţa spaţiilor de joacă pentru copii;
Trendul descendent al suprafeţei spaţiilor verzi amenajate în
perioada 1993-2009 (reducere de aproape 4 ori a suprafeţei
spaţiilor verzi amenajate);
Lipsa unor servicii pentru populaţie şi pentru turişti(staţie de
carburanţi, spălătorie auto, centru comercial modern etc);
Inexistenţa cadastrului edilitar şi a cărţii funciare;
Ameninţări
Criza economică şi lipsa locurilor de muncă poate avea ca efect
migrarea populaţiei din mediul urban în zonele rurale ale
judeţului;
Ritmul haotic al construcţiilor care poate afecta potenţialul
natural al staţiunii;
Creşterea disparităţilor existente între localităţile componente
ale oraşului Slănic Moldova;
Tendinţa de creştere a preţurilor la materiale de construcţii sub
influenţa cursului valutar leu-euro poate avea ca efect reducerea
investiţiilor în domeniul dezvoltării urbane;

Dezvoltare urbană
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Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
perioada 2010-2020
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indicator
gradul de modernizare al străzilor (%)
densitatea străzilor (km/km2 intravilan)
consum casnic de apă potabilă din consum
total (%)
consum mediu lunar individual de apă
potabilă în anul 2009 (m3/locuitor)
consum mediu lunar individual de gaze
naturale în anul 2009 (m3/locuitor)
km reţea de canalizare / 1 km reţea de apă

Slănic
Moldova

jud. Bacău,
mediul urban

87,0%
11,76
60,0%

61,7%
6,8
63,1%

Aprecierea* locuitorilor faţă de aspecte legate
de situaţia infrastructurii locale
0

2

4

7,16

Trotuare şi alei

1,8

2,8

12

18,1

0,324

0,618

8

Străzi

6,34

Parcări

5,92

Locuri de joacă
pentru copii

5,63

Iluminat public

5,47

Calitatea apei
furnizate
Sistemul de
canalizare

18

6

4,31
3,13

* punctaj între 0 (minim) şi 10 (maxim)

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Infrastructura rutieră
Lungimea totală a străzilor orăşeneşti
(drumuri naţionale, judeţene şi locale
care fac legătura între părţi ale
oraşului) din oraşul Slănic Moldova
este de 46 km. Dintre aceştia, 40 de
km de drum sunt modernizaţi, gradul
de modernizare corespunzător fiind
de 87%.
În perioada 1990-2009, lungimea
străzilor din oraş a crescut cu 5 km.
Gradul de modernizare al drumurilor
s-a menţinut în limita a 57-60% până
în anul 1999, după care a scăzut la
48,8%, până în 2003. Începând cu
anul 2004, gradul de modernizare al
străzilor din oraşul Slănic Moldova
este de 87%.
Gradul de modernizare al străzilor
orăşeneşti din Slănic Moldova s-a
încadrat în trendurile urbanului
judeţean în prima jumătate a
perioadei 1990-2009. Începând cu
anul 2004, ritmul de creştere al

procentului aferent oraşului Slănic
Moldova a fost mult mai ridicat faţă
de cel al mediului urban din judeţ,
surclasându-l cu circa 25 puncte
procentuale. De altfel, gradul de
modernizare al străzilor din Slănic
Moldova influenţează cu 1,7 pp.
valoarea totală a urbanului judeţean.
Densitatea străzilor din oraşul Slănic
Moldova este destul de ridicată, pe o
suprafaţă de 1 km2 de intravilan
aflându-se în medie 11,76 km de
şosea. Comparativ, acelaşi indicator
calculat pentru mediul urban din
judeţ are o valoare de 6,8 km/km2.

Gradul ridicat de modernizare al
străzilor orăşeneşti nu denotă şi o
stare
tehnică
foarte
bună
a
drumurilor. Totuşi, având în vedere
că aproximativ jumătate din lungimea
drumurilor au fost modernizate de
mai puţin de 10 ani, starea generală a
drumurilor din oraş este bună. Există,
însă, zone în care apar probleme
referitoare la infrastructura rutieră. În
interiorul localităţilor, o parte dintre
drumuri necesită reparaţii şi/sau
modernizări.
Principalele drumuri care asigură
accesibilitatea oraşului sunt DN12B
Slănic Moldova – Tg. Ocna şi

Lungimea şi gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti
Slănic Moldova
jud. Bacău, mediul urban
1990
2000
2009
1990
2000
2009
străzilor
41
41
46
634
701
741

Lungimea
(km)
Lungimea
străzilor
modernizate (km)
Gradul
de
modernizare (%)

24

20

58,5%

48,8%

40

371

369

457

87,0%
58,5%
52,6%
61,7%
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;

Evoluţia gradului de modernizare a străzilor orăşeneşti din judeţul Bacău şi din oraşului Slănic Moldova
în perioada 1990 - 2009

87,0%

87,0%

90,0%

78,6%

80,0%
70,0%
60,0%

60,0%
58,5%

54,0%

52,6%

57,1%

61,7%

60,3%

58,5%
58,4%

50,0%
48,8%
40,0%
30,0%
1990

1991

1992

1993

jud. Bacău, urban
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1994

1995

1996

1997

1998

Slănic Moldova

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sursa: INS

2009

Infrastructură
DJ116A Slănic Moldova. Starea
tehnică precară a DJ116A îl face greu
accesibil, astfel că DN12B reprezintă
principala cale de acces a oraşului.
DJ116A este drum de clasă tehnică
IV, acoperit cu un strat provizoriu de
balast, degradat periodic de apele
care se scurg de pe versanţi.
Drumul naţional secundar DN12B se
află într-o stare tehnică generală
bună. Totuşi, sunt porţiuni de drum
pe care circulaţia este îngreunată de
alunecări de teren sau de degradări
ale stratului asfaltic. Având în vedere
condiţiile actuale de trafic rutier, în
special în sezon, şi în perspectiva
creşterii numărului de turişti care vor
ajunge în staţiune cu autovehicule (în
special
autoturisme),
apare
necesitatea redimensionării suprafeţei
carosabile a drumului. În plus, există
zone (zonele locuite din imediata
apropiere a drumului, zonele în care
se află şcoli şi grădiniţe etc.) în care
circulaţia
pietonilor
impune
construirea unor variante de evitare a
traversării carosabilului în perioadele
aglomerate.
Drumul judeţean DJ116A începe de
la limita oraşului şi continuă prin
munţi până în comuna Oituz unde se
intersectează cu DN11 Bacău-OneştiBraşov. Condiţiile tehnice actuale ale
drumului îl fac impracticabil, deşi
poate asigura accesul direct al
oraşului spre Transilvania. Un posibil
efect al operaţionalizării acestui drum
ar fi creşterea fluxului de turişti în

Locuitorii oraşului Slănic Moldova notează
starea generală a drumurilor cu 7,16 puncte, din
maxim 10. Cel mai redus punctaj se înregistrează
în Cireşoaia (6,73 puncte), iar cel mai mare în
Slănic Moldova (7,56 puncte). Starea drumurilor
este mai apreciată faţă de situaţia trotuarelor
(6,34 p) şi a parcărilor (5,92 p).

7,16

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

staţiune, avantajul fiind scurtarea cu
aproximativ 40 de km a traseului
Slănic Moldova – Braşov şi evitarea
traversării unui număr însemnat de
localităţi, printre care şi două oraşe
(Oneşti şi Tg. Ocna). Dezavantajele
utilizării acestui drum pentru traficul
larg derivă din poluarea creată de
autovehicule şi din aglomerarea
traficului cauzată de circulaţia de
tranzit (oraşul ar prelua tot traficul
dinspre valea Trotuşului spre Braşov).
Un argument foarte important
împotriva includerii proiectului de
reabilitare a DJ116A în următoarea
perioadă de programare este costul
extrem de ridicat al lucrărilor, generat
de condiţiile de relief, necesitatea
desproprietăririlor etc.

Sistemul de distribuţie a apei
potabile
Oraşul Slănic Moldova este alimentat
cu apă potabilă provenind din două
surse, una subterană şi una de
suprafaţă. Sursa de suprafaţa este
reprezentată de o priză de mal
amplasata pe malul stâng al pârâului
Slănicel; apa provenind din această
sursă este supusă unui procedeu
complex de tratare. Sursa subterană
constă într-un dren de filtraţie dispus
de-a lungul râului Slănic, pe o
lungime de 788,5 m. Apa captată din
această sursă este clorinată şi
înmagazinată în rezervoare totalizând
un volum de 2.350 m3. În vederea
alimentării cu apă a localităţilor
Cerdac şi Cireşoaia, instalaţiile de

Indicatori ai sistemului de distribuţie a apei potabile în Slănic Moldova şi în mediul
urban din jud. Bacău
Slănic
jud. Bacău,
Moldova
mediul urban
Lungimea totală a reţelei de distribuţie (km)
50
766,3
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei (m3/zi)
2.160
93.336
Apă potabila distribuită consumatorilor (mii m3)
180
17.112
din care, casnic (mii m3)
108
10.790
(%)
60,0%
63,1%
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;
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captare au fost suplimentate cu un
foraj în zona de captare a
Slănicelului. Apa este înmagazinată
într-un
rezervor
din
zona
complexului Cerdac, cu o capacitate
de stocare de 100 m3.
Capacitatea actuală a instalaţiilor de
producere a apei potabile din Slănic
Moldova este de 2.160 m3/zi. În
condiţiile actuale de consum este
utilizat un procent de 22,8% din
capacitatea maximă de producere a
apei.
Reţeaua de distribuţie a apei potabile
din oraş totalizează conducte în
lungime simplă de 50 km. Cea mai
mare parte a reţelei urmăreşte trama
stradală din oraş şi este dispusă în
continuarea reţelelor de aducţiune.
În anii 2008 şi 2009 au fost daţi în
funcţiune 31,3 km de reţea. De altfel,
reţeaua a fost extinsă în ultimii 10 ani
cu aproape 40 de km, astfel încât se

Doar 43,1% dintre locuitorii oraşului Slănic
Moldova sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de
calitatea apei potabile distribuite de reţeaua
publică locală. Cei mai nemulţumiţi de acest
aspect sunt locuitorii din Cireşoaia, unde gradul
de mulţumire este de doar 32,4%.

43,1%

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

poate considera că 80% dintre
conducte sunt încă în stare foarte
bună. Mai există, totuşi, o porţiune
de reţea învechită care cauzează
pierderi de apă şi afectează calitatea
apei furnizată consumatorilor finali,

situaţie reflectată şi de sondajul de
opinie întreprins în rândul populaţiei.
Calitatea apei furnizate populaţiei
mai este influenţată şi de o serie de
probleme ale sistemului de furnizare,

Consumul casnic de apă potabilă în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
consumul casnic,
consum individual lunar
% din consumul total
(m3/locuitor)
medie
2000
2004
2009
2000 2004 2009 2002-2009
Jud. Bacău, total
70,7%
56,5%
67,4%
4,0
1,9
1,6
2,3
Jud. Bacău, urban
70,4%
55,1%
63,1%
7,8
3,7
2,8
4,3
Slănic Moldova
15,2%
25,2%
60,0%
1,6
1,1
1,8
1,6
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;

Evoluţia lungimii reţelei de distribuţie a apei potabile din mediul urban al judeţului Bacău şi din oraşul Slănic
Moldova în perioada 1990 - 2009
500,0%
449,5%

450,0%
400,0%
350,0%
300,0%
250,0%
201,1%

200,0%
150,0%

50,0%

5,7%

0,0%
1991

1992

1993

jud. Bacău, urban
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15,4%

1994

1995

1996

1997

1998

Slănic Moldova

1999

13,0%

6,1%

-2,2%

-50,0%
1990

105,5%

87,9%

100,0%

47,8%

32,2%

21,9%

-2,2%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Sursa: INS

2009

Infrastructură
printre care se numără neamenajarea
albiilor în amonte de punctele de
colectare,
debite
reduse
ale
instalaţiilor
de
producere
în
perioadele secetoase, înfundarea
filtrelor staţiei de tratare în perioadele
ploioase etc.
Până în anul 2003, reţeaua de
distribuţie a apei se limita la teritoriul
staţiunii şi nu depăşea 10 km în
lungime. După acest an, reţeaua a
fost extinsă, iar lungimea cumulată a
conductelor a înregistrat o creştere
spectaculoasă.
În
anul
2009,
lungimea reţelei era cu 450% mai
mare faţă de anul 1990. În perioada
analizată,
evoluţia
similară
a
mediului urban judeţean a fost
pozitivă, iar în ultimii ani a avut
procente de creştere semnificative
faţă de anul 1990, dar de aproape 10
ori mai reduse faţă de Slănic
Moldova.
Consumul casnic de apă potabilă a
însemnat, până în anul 2009, un
procent destul de redus din cantitatea
totală de apă distribuită în oraşul
Slănic Moldova. Odată cu extinderea
reţelei şi cu oferirea accesului la
această utilitate unui procent mult
mai mare de populaţie, consumul
casnic a început să deţină din
consumul
total
o
pondere
comparabilă cu valorile înregistrate la
nivel judeţean şi în mediul urban din
judeţ. Totuşi, consumul
lunar
individual de apă potabilă este foarte
redus, în Slănic Moldova faţă de

mediile judeţene. Astfel, în perioada
2000-2009, consumul mediu lunar
de apă pe cap de locuitor a fost de
doar 1,6 m3, în timp ce în oraşele din
judeţ se înregistrează un consum de
aproximativ 4,3 m3/locuitor. Această
situaţie se explică parţial prin faptul
că cea mai mare parte a reţelei este
nouă, respectiv, o mare parte dintre
consumatori sunt recent racordaţi la
reţea, neavând finalizate instalaţiile
pentru consumul menajer al apei
potabile, până la momentul raportării
datelor. De altfel, sub aspectul
consumului de apă, anul 2009 nu
este unul reprezentativ pentru oraşul
Slănic Moldova, deoarece în acest an
furnizarea apei potabile a fost
influenţată
de
lucrările
de
extindere/reabilitare a reţelei de
distribuţie. Se aşteaptă ca datele
pentru anii ulteriorii anului 2009 să
reflecte o creştere considerabilă a
consumului casnic individual de apă
potabilă.

Lungimea reţelelor de canalizare în judeţul
Bacău şi în oraşul Slănic Moldova (km)
2000
2008
2009
Jud. Bacău, total
485,3 718,9 607,4
Jud.
Bacău,
urban
447,8 611,1 473,9
Slănic Moldova
13,4
13,4
16,2
Sursa datelor: INS;

Sistemul de evacuare a apelor
uzate
Reţeaua publică de canalizare a
oraşului Slănic Moldova deserveşte
doar zona staţiunii. Cu excepţia
porţiunii date în folosinţă după anul
2008, conductele sunt vechi iar staţia
de epurare este subdimensionată faţă
de necesarul de perspectivă al
oraşului.
Conform
datelor
statistice
disponibile, până în anul 2008,
lungimea conductelor de canalizare
din oraş era de 13,4 km. Din anul
2009 au mai fost daţi în exploatare
încă 2,8 km de reţea, astfel că s-a
ajuns la un total de 16,2 km.
Majoritatea
gospodăriilor
din
localităţile Cerdac şi Cireşoaia care
dispun de reţele de evacuare a apelor
menajere
(şanţuri
şi
canale)
deversează apele uzate direct în
albiile
apelor
curgătoare,
fără
epurare, râul Slănic fiind colectorul
final.
Construcţiile
noi
sunt
prevăzute, de obicei, cu fose
vidanjabile.
În perspectiva extinderii reţelei de
canalizare, se impune construirea
unei staţii de epurare suplimentare
pentru
localităţile
Cerdac
şi
Cireşoaia. Staţia de epurare din Slănic
Moldova are capacitate de epurare
suficientă, dar necesită lucrări de
reabilitare şi modernizare.
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Situaţia locurilor de joacă (suficienţa
acestora, amplasarea în teritoriu şi
amenajarea celor existente) este
caracterizată de locuitorii oraşului cu
un coeficient de 5,63 puncte.
Cea mai nemulţumitoare situaţie este
provocată de sistemul de canalizare,
respectiv acoperirea insuficientă a
teritoriului.
Locuitorii
care
au
locuinţele racordate la sistemul
public de canalizare sunt destul de
mulţumiţi de raportul calitate/preţ al
Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă de
raportul calitate/preţ al utilităţilor

apă

Consumul casnic de gaze naturale în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
consumul casnic,
consum individual lunar
% din consumul total
(m3/locuitor)
2000 2004
2009
2000 2004 2009 medie 2002-2009
Jud. Bacău, total
36,1% 9,4% 38,0%
10,9 8,8
8,8
11,7
Jud. Bacău, urban 35,3% 9,0% 36,9%
20,7 17,7 18,1
23,5
Slănic Moldova
33,6% 44,3% 42,4%
22,0 21,0 12,0
22,6
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;
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canalizare

40%

56,9%

52,0%

60,6%

60%

80%

24,5%

gaze
naturale

20%

26,4%

0%

22,0%

Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor
naturale în judeţul Bacău şi în oraşul
Slănic Moldova (km)
1990 2000 2009
Jud. Bacău, total
305,9 608,1 831,9
Jud. Bacău, urban 258,5 479,6 606,3
Slănic Moldova
3,1
20,5 27,2
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;

O parte importantă dintre locuitorii
oraşului Slănic Moldova folosesc
aparate de gătit şi instalaţii de
încălzire a locuinţei bazate pe lemne
sau gaz lichefiat îmbuteliat.

Locuitorii oraşului se arată mulţumiţi
de starea generală a drumurilor,
acordându-i un punctaj de 7,16
puncte. Amenajarea trotuarelor şi
aleilor pietonale este evaluată cu
6,34 puncte, iar situaţia parcărilor
(suficienţă, amenajare) este descrisă
de un punctaj mediu de 5,92 puncte.

17,0%

Consumul casnic de gaze naturale
reprezintă 42,4% din consumul total
al oraşului (2009), mai ridicat cu
aproximativ 6,7% faţă de nivelul
mediului urban din judeţul Bacău. Ce
mai mare pondere a consumului
casnic din consumul total de gaze
naturale s-a înregistrat în anul 2006
(62,7%), iar minimul în 2002
(30,2%). Media perioadei 2000-2009
este de 42,4%, pentru Slănic
Moldova şi de 24,8% pentru mediul
urban din judeţul Bacău. Situaţia este
explicată de faptul că în Slănic
Moldova nu există mari consumatori

Evoluţia consumului de gaze naturale
în oraşul Slănic Moldova, în perioada
2000-2009 nu a respectat o evoluţie
liniară, atât consumul total cât şi cel
casnic prezentând oscilaţii anuale
importante. În mod asemănător,
consumul casnic lunar individual nu
s-a menţinut într-un interval fix,
variind între o maximă de 46,7
m3/locuitor (2008) şi o minimă de
11,4 m3/locuitor (2007). În perioada
analizată, unui locuitor din oraşul
Slănic Moldova îi revine, în medie,
un consum lunar de 22,6 m3. Nivelul
consumului mediu din oraşul Slănic
Moldova se apropie de media
oraşelor băcăuane.

Opiniile populaţiei

15,2%

Reţeaua publică de distribuţie a
gazelor naturale din oraşul Slănic
Moldova măsoară 27,2 km, cu 6,7
km mai mult faţă de anul 2000.

industriali, agenţii economici fiind în
majoritate hoteluri şi pensiuni
turistice.

12,6%

Sistemul de distribuţie a gazelor
naturale

mulţumit şi foarte mulţumit
nici mulţumit, nici demulţumit
nemulţumit şi foarte nemulţumit
NS/NR

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

100%

Infrastructură
serviciului, gradul de mulţumire fiind
de 60,6%. Desigur, gradul de
mulţumire este influenţat de însăşi
racordarea la acest serviciu.

Astfel,
persoanele
care
sunt
mulţumite şi foarte mulţumite de
sistemul public de iluminat stradal
din Slănic Moldova resimt un grad de
siguranţă ridicat şi foarte ridicat.
Persoanele care au notat situaţia
iluminatului public cu un punctaj
redus şi foarte redus au declarat că nu
se simt în siguranţă sau nu se simt
deloc în siguranţă pe străzile zonei
de reşedinţă, pe timp de noapte. Cel
mai mare grad de nesiguranţă este
perceput în localitatea Cireşoaia,
unde şi aprecierea faţă de sistemul de
iluminat public înregistrează cel mai
mic punctaj (4,68 din maxim 10
puncte).

Calitatea apei furnizate provoacă o
serie de nemulţumiri în rândul
populaţiei,
menţionate
de
participanţii la sondajul de opinie.
Această situaţie este reflectată şi în
nivelul destul de redus al punctajului
acordat de locuitori calităţii apei
(4,31, din maxim 10 puncte), dar şi în
evaluarea raportului calitate/preţ al
apei.

Situaţia
iluminatului
public
influenţează în mod evident gradul
de
siguranţă
al
locuitorilor.
Rezultatele sondajului de opinie
efectuat în oraşul Slănic Moldova
arată că între gradul de mulţumire
faţă de iluminatul public şi nivelul de
siguranţă resimţit de locuitori în zona
de reşedinţă, pe timp de noapte,
există o legătură directă puternică.

0

5

10

Străzi

7,16

Trotuare şi alei

6,34

Parcări

5,92

Locuri de joacă
pentru copii

5,63

Iluminat public

5,47

Calitatea apei
furnizate

4,31

Sistemul de
canalizare

3,13

* punctaj între 0 (minim) şi 10 (maxim)

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Aprecierea* locuitorilor faţă de iluminatul public versus
gradul de siguranţă resimţit
gradul de apreciere faţă de iluminatul public

Iluminatul public obţine un punctaj
mediu de 5,47 puncte, dar este
evaluat de locuitorii din Cerdac şi
Cireşoaia cu valori sub 5 puncte,
arătând o stare de nemulţumire faţă
de acest serviciu. Din opiniile
analizate reiese că problemele legate
de iluminatul public sunt atât lipsa
acestuia din anumite zone dar şi
faptul că nu funcţionează pe toată
perioada nopţii.

Aprecierea* locuitorilor faţă de aspecte
legate de situaţia infrastructurii locale

10,0
9,0
8,0

7,6
6,4

7,0

5,3

6,0
5,0

4,6

4,0

2,6

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

Complet în
siguranţă

Destul de în
siguranţă

* punctaj între 0 (minim) şi 10 (maxim)

Nici, nici

Nu prea în
siguranţă

Deloc în siguranţă

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Posibilitatea accesului în Slănic Moldova atât prin
intermediul căilor rutiere (DN12B), cât şi prin intermediul
Aeroportului Internaţional George Enescu din Bacău;
- Gradul ridicat de modernizare a străzilor orăşeneşti (87%) în
comparaţie cu situaţia din mediul urban al judeţului Bacău
(61,7%); oraşul Slănic Moldova este a doua localitate urbană
din Regiunea Nord-Est (după Municipiul Roman) ca pondere
a străzilor orăşeneşti modernizate;
- Densitatea ridicată a străzilor orăşeneşti din Slănic Moldova,
în comparaţie cu situaţia din mediul urban judeţean (11,76
km de şosea/km2 faţă de 6,8 km de şosea/km2;
- Alimentarea oraşului prin două surse de apă: una subterană şi
una de suprafaţă;
- Gradul ridicat de racordare la reţeaua de furnizare a apei
potabile în toate localităţile componente ale oraşului Slănic
Moldova;
- Creşterea cu 82,5% a lungimii conductelor de furnizare a
apei potabile în anul 2009, faţă de anul anterior;
- Ponderea ridicată a conductelor de apă potabilă aflate în stare
bună (circa 80%);
- Existenţa reţelei de distribuţie a gazelor naturale;
- Consumul mediu lunar redus de apă potabilă pe cap de
locuitor, faţă de situaţia din mediul urban din judeţul Bacău
(1,6 m3/locuitor, faţă de 4,3 m3/locuitor);

- Lipsa legăturii directe cu DN 11 Oneşti - Oituz Braşov, care
ar facilita o legătură rapidă cu oraşele din Transilvania;
- Lipsa infrastructurii feroviare, cea mai apropiată staţie CFR
fiind cea din oraşul Târgu Ocna;
- Starea tehnică precară a DJ116A, şoseaua fiind acoperită cu
un strat provizoriu de balast, degradat periodic de apele care
se scurg de pe versanţi;
- Trama stradală nemodernizată din localităţile componente,
care dă aspectul unor drumuri rurale;
- Existenţa unor intersecţii cu vizibilitate redusă la nivel local;
- Îngreunarea circulaţiei rutiere pe anumite porţiuni din cauza
alunecărilor de teren şi a degradării stratului asfaltic;
- Existenţa unei porţiuni de reţea de apă potabilă (circa 20%
din reţeaua totală) învechită, ceea ce duce la pierderi de apă
şi a afectarea calităţii apei;
- Gradul scăzut de conectare a populaţiei la reţeaua de
canalizare (39,3% la nivelul întregului oraş) în special în
localităţile componente Cerdac (14,3%) şi Cireşoaia (7,6%);
- Gradul ridicat de uzură fizică şi morală a infrastructurii de
canalizare;
- Subdimensionarea staţiei de epurare a oraşului;
- Deversarea apelor uzate neepurate direct în albiile apelor
curgătoare de pe teritoriul oraşului, în special de către
gospodăriile din localităţile Cerdac şi Cireşoaia;
- Lipsa infrastructurii de iluminare stradală în anumite zone, în
special din localităţile Cerdac şi Cireşoaia;
- Lipsa unei staţii de transformare, fapt ce determină lipsa
siguranţei în exploatare prin căderi de tensiune la capătul
liniei;
- Nefuncţionarea iluminatului stradal pe toată perioada nopţii
în anumite cartiere;
- Neamenajarea corespunzătoare a văii Slănicului în amonte
de baraj, fapt ce determină proasta funcţionare a staţiei de
tratare în perioada ploioasă prin colmatarea filtrelor cu
aluviunile transportate;

Oportunităţi

Ameninţări

- Construirea unei staţii de epurare suplimentare pentru
localităţile Cerdac şi Cireşoaia;
- Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea şi

- Deteriorarea infrastructurii rutiere pe fondul condiţiilor
meteorologice extreme;
- Fondurile nerambursabile pentru infrastructură sunt reduse,
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Infrastructură
modernizarea infrastructurii rutiere;
- Existenţa Master Planului pentru Sectorul Apă şi Apă Uzată la
nivel judeţean;
- Disponibilitatea fondurilor europene pentru dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare, unul dintre programele
existente fiind Programul Operaţional Regional, Axa 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale;

pentru următoarea perioadă;
- Fondurile disponibile pentru modernizarea drumurilor
publice limitate (insuficiente comparativ cu necesităţile
existente);
- Tendinţa de creştere a preţurilor la resursele energetice sub
influenţa cursului valutar leu-euro;
- Fondurile insuficiente alocate la nivel naţional pentru
dezvoltarea drumurilor judeţene;
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indicatori ai întreprinderilor locale active economic
întreprinderi locale active economic
salariaţi (persoane)
cifra de afaceri (milioane euro)
au realizat profit (%)
densitatea IMM (IMM/1.000 locuitori)

indicatori ai forţei de muncă
salariaţi (persoane)
şomeri (persoane)
rata de ocupare
rata şomajului

2009
79
179
2,94
40,5%
16

Structura economiei locale după cifra de afaceri a
întreprinderilor locale active
alte sectoare
economice
10,0%

industrie
prelucrătoare
13,4%

2009
618
91
44,7%
6,3%

hoteluri şi
restaurante
18,5%

comerţ
58,1%

Capitolul III

ECONOMIE
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Statistica agenţilor economici
În trimestrul I al anului 2010 erau
înregistraţi la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bacău 188 agenţi economici activi
din punct de vedere juridic cu sediul
în oraşul Slănic Moldova. Dintre
aceştia, 110 erau persoane juridice
iar 78 aveau statut de persoane fizice.
Raportat la totalul judeţului, în oraşul
Slănic Moldova erau înregistraţi 0,7%
dintre agenţii economici din judeţ,
respectiv 1% dintre cei care figurau
activi din punct de vedere juridic în
localităţile urbane ale judeţului.
În

perioada

2005-2010,

numărul

societăţilor comerciale care figurau
active juridic în Slănic Moldova a
înregistrat o involuţie semnificativă.
Faţă de anul 2005, la începutul lui
2010 figurau cu 32,5% mai puţine
persoane
juridice.
Scăderile
înregistrate în Slănic Moldova se
încadrează în trendul general al
evoluţiei numerice a societăţilor din
mediul urban al judeţului Bacău, dar
procentele de scădere sunt mai mari
la nivel local. Numărul persoanelor
juridice active juridic în judeţ a
scăzut în perioada studiată, dar
procentual, diferenţele anuale nu
sunt la fel de mari cum sunt în cazul
mediului urban şi al oraşului Slănic
Moldova.

Spre
deosebire
de
numărul
societăţilor
comerciale,
cel
al
întreprinzătorilor
privaţi
(agenţi
economici cu statut juridic de
persoane fizice) a crescut în perioada
studiată, atât în oraşul Slănic
Moldova cât şi în judeţul Bacău.
Astfel, în Slănic Moldova erau active
din punct de vedere juridic 78 de
persoane fizice autorizate, cu 7
unităţi (9,9%) mai multe faţă de anul
2005 şi cu 14 (21,9%) mai multe faţă
de anul 2008.
Deşi evoluţia numărului de agenţi
economici activi juridic în perioada
2005-2010 a fost una negativă, criza
economică şi financiară recentă nu
poate fi indicată drept o cauză a

Agenţi economici activi juridic în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
persoane juridice
persoane fizice autorizate
Jud. Bacău, total
Jud. Bacău, urban
Slănic Moldova
*Trim. I

0,0%

2005
18.525
14.849
163

2006
2007
2008
2009 2010*
15.914 17.768 17.898 14.617 14.366
11.708 11.435 9.929 11.200 10.952
111
110
105
113
110

2005
2006
9.548 10.173
5.710 5.584
71
68

2007
10.643
5.362
64

2008
11.413
5.140
64

2010*
2009
12.428 12.805
7.595
7.788
76
78
Sursa datelor: ONRC

Evoluţia* numărului de agenţi economici activi juridic în judeţul Bacău şi în Slănic Moldova în
perioada 2005 - trim. I 2010
-4,1%

-5,0%
-10,0%

-3,4%

-14,1%

-15,0%
-21,1%

-20,0%
-25,0%

-23,0%
-24,6%
-33,1%

-30,0%
-35,0%

-31,9%

2005

-26,2%
-32,5%

-35,6%
2006

Slănic Moldova

*modificări procentuale, baza=2005

30

-30,7%

-32,5%

-40,0%

Mediul urban

-22,5%

-21,2%

2007

2008

2009

2010

Total Judeţ

Sursa: ONRC

Economie
reducerii
numărului
unităţilor
economice din oraş. Astfel, cea mai
puternică scădere numerică a
agenţilor economici (-31,9% faţă de
2005) a fost înregistrată în anul 2006.
În anul 2007 se observă o scădere cu
doar o unitate faţă de anul precedent.
În anul 2008, la sfârşitul căruia se
consideră că a început criza, s-a atins
minimul de unităţi active juridic
(105), dar acest fapt nu poate fi
considerat o dovadă a manifestării
crizei. Mai mult, în anul 2009,
considerat a fi primul an de criză, se
înregistrează cel mai mare număr de
agenţi economici de după 2005, mai
mare cu 8 unităţi (7,6%) faţă de anul
anterior. La începutul anului 2010,
numărul agenţilor economici activi
juridic era de 110 unităţi, egal cu cel
înregistrat în anul 2007, încadrânduse într-un interval mediu pentru
perioada 2006-2010.
O situaţie care poate fi cu adevărat
atribuită efectelor crizei economice
este cea a scăderii numărului de
operaţiuni
de
înmatriculare
a
agenţilor economici, atât în oraşul
Slănic Moldova cât şi la nivelul
întregului judeţ. După maximul
anului 2005, când s-au înregistrat 23
de înmatriculări de persoane juridice

Jud. Bacău, total
Jud. Bacău, urban
Slănic Moldova
*Trim. I

65% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
consideră că una dintre principalele probleme
ale comunităţii locale este lipsa locurilor de
muncă. dacă ar avea pârghiile necesare, 24,5%
dintre respondenţi spun că primul lucru pe care
l-ar face în oraş ar fi să creeze noi locuri de
muncă pentru localnici.

65,0%

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

şi 12 înmatriculări de persoane fizice,
în
anii
2006-2008
au
fost
înmatriculate în medie 13 societăţi
comerciale pe an. De asemenea, cu
excepţia anului 2008, în anii 2006 şi
2007 au fost înmatriculate 6,
respectiv 7 persoane fizice autorizate.
În anul 2009 se observă o scădere
importantă a înmatriculărilor de
societăţi comerciale, cu 8 unităţi
(57,1%) mai puţin faţă de anul
precedent, urmând ca, în primele trei
luni ale anului 2010 să se
înmatriculeze o singură societate cu
sediul în oraş.
Scăderile de efectiv înregistrate de
agenţii economici locali se înscriu în
situaţia generală de scădere observată
la nivel judeţean. În acest fel,
numărul locurilor de muncă pentru
locuitorii oraşului Slănic Moldova,
care activau profesional şi în oraşele

învecinate, sunt din ce în ce mai
insuficiente. De altfel, locuitorii
oraşului consideră că una dintre cele
mai mari probleme ale comunităţii
este lipsa locurilor de muncă.
La începutul anului 2010, unui
eşantion de 1.000 de locuitori, în
oraşul Slănic Moldova reveneau, în
medie, 22,3 societăţi comerciale
active juridic. Raportul aferent
mediului urban din judeţ este de 33,8
societăţi la 1.000 de locuitori.
Diferenţa
este
cu
atât
mai
semnificativă cu cât în Slănic
Moldova nu activează unităţi mari
angajatoare de forţă de muncă
(conform datelor de bilanţ pe anul
2009, cel mai mare număr de
angajaţi al unei unităţi economice
locale este de 19 persoane).

Operaţiuni de înmatriculare a agenţilor economici în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
persoane juridice
persoane fizice autorizate
trim I
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2.251
1.944 2.214 2.178 1.222
305
1.718 1.094
893
1.314
1.689
1.447 1.656 1.544
840
216
933
661
606
908
23
16
10
14
6
1
12
6
7
1

trim I
2009
2010
1.594
425
922
272
2
1
Sursa datelor: ONRC
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Societăţi comerciale active
economic
Conform datelor de bilanţ, figurează
ca fiind active în anul 2009 un număr
de 79 de societăţi comerciale active
din punct de vedere economic.
Acestea au raportat un număr de 179
de angajaţi şi o cifră de afaceri totală
de 12,4 milioane de lei, echivalentul
a circa 2,94 milioane euro.
Raportat la situaţia demografică
locală, cei 179 de angajaţi declaraţi
de întreprinderile locale reprezintă
un procent de 8,75% din populaţia
activă (2.045 persoane, cf. INS) şi
12,4% din populaţia ocupată a
oraşului (1439 persoane, cf. INS),
valori care demonstrează insuficienţa
locurilor de muncă locale faţă de
necesarul existent.
Toate societăţile comerciale din oraş
sunt IMM-uri, 8 dintre acestea (10%)
încadrându-se
în
categoria
întreprinderilor mici, restul (90%)
fiind
microîntreprinderi.
Microîntreprinderile angajează 116
persoane, reprezentând un procent
de 64,8% dintre salariaţii raportaţi la
nivel local.
Cea mai mare parte (57,1%) a cifrei
de afaceri de la nivelul oraşului este
generată de societăţile care se
încadrează
în
categoria
întreprinderilor mici. O astfel de
societate a raportat o cifră de afaceri
medie de 888,5 mii lei (210,1 mii

32

euro),
în
timp
ce
o
microîntreprindere a obţinut o cifră
de afaceri medie de 74,9 mii lei (17,7
mii lei).
Cifra de afaceri care revine în medie
unul salariat este de 69,4 mii lei (16,4
mii euro). O microîntreprindere a
raportat o cifră de afaceri medie de
45,9 mii lei / salariat (10,8 mii euro),
iar o întreprindere mică a obţinut
112,8 mii lei/salariat (26,7 mii euro).

Structura economiei locale
Sectorul economic preponderent în
oraşul Slănic Moldova este comerţul,
care deţine o pondere de 58,1% din
cifra de afaceri totală şi 40,5% din
efectivul unităţilor locale active
economic.

Dintre cele 79 de firme active, doar
32 (40,5%) au obţinut profit în anul
fiscal 2009. Dintre acestea, 5 intră în
categoria întreprinderilor mici.

Sectorul turistic, reprezentat de
hoteluri şi restaurante, deţine 18,5%
din cifra de afaceri locală şi 17,7%
din unităţile active. Faţă de aceste
procente, este posibil ca o parte
dintre agenţii economici care declară
ca activitate principală comerţul să
activeze tot în turism.

Comparativ cu anul 2008, numărul
societăţilor
comerciale
active
economic din anul 2009 a scăzut cu
10 unităţi (-11,2%).
Numărul
salariaţilor a scăzut cu 94 persoane,
în 2009 faţă de anul precedent,
reprezentând o scădere de 34,4%.

Pe lângă cele 12 hoteluri şi
restaurante, în Slănic Moldova sunt
înregistrate şi 3 unităţi care
desfăşoară
activităţi
specifice
agenţiilor turistice şi care sunt incluse
în sectorul serviciilor administrative şi
al serviciilor suport.

Cifra de afaceri raportată de unităţile
economice active din oraşul Slănic
Moldova a scăzut cu 43,7% în 2009
faţă de 2008 (preţuri curente).
Scăderile raportate, care pot fi
considerate cu un grad ridicat de
certitudine ca fiind efecte ale crizei
economice globale, au afectat în
special microîntreprinderile, a căror
cifră de afaceri cumulată s-a redus cu
58,3% în anul 2009, faţă de 2008. În
aceeaşi perioadă, contracţia cifrei de
afaceri a întreprinderilor mici este de
23,4%.

Sectorul industrial este reprezentat în
oraş în special de unităţile de
prelucrare a lemnului, predominând
atelierele de mici dimensiuni de
dulgherie şi fabricarea mobilei. Cele
15 unităţi industriale reprezintă
18,9% din numărul total al
societăţilor locale şi deţin 13,4% din
cifra de afaceri totală.
Activităţile de construcţii sunt
reprezentate la nivel local de 7
societăţi comerciale care contribuie

Economie
cu 5,3% la formarea cifrei de afaceri
totală a oraşului.
Ierarhia sectoarelor economice în
funcţie de numărul de angajaţi este
dominată tot de comerţ, sector în
care sunt angajaţi 38% dintre
salariaţii unităţilor economice locale.
În hoteluri şi restaurante activează
30,1% dintre salariaţii locali, iar
activităţile de construcţii cuprind
12,8% din totalul salariaţilor. În
unităţile cu profil industrial sunt
cuprinşi 10,6% din salariaţii raportaţi
de societăţilor comerciale din oraş.
Faţă de anul 2008, în 2009 s-au
produs o serie de modificări notabile
ale indicatorilor referitori la structura
economiei locale. O parte dintre

sectoarele de activitate aferente
serviciilor şi-au sistat complet
activitatea. Această categorie care, în
2008, deţinea 9,6% din economia
locală,
cuprinde
tranzacţiile
imobiliare,
activităţile
ştiinţifice,
activităţile de spectacole şi alte
activităţi de servicii.

Hotelurile
şi
restaurantele
au
înregistrat cele mai mari pierderi în
anul 2009, acest sector raportând o
cifră de afaceri mai mică faţă de anul
precedent cu 52,6% şi cu 38 de
salariaţi mai puţin (-41,3%). Numărul
agenţilor economici din acest sector a
scăzut cu 2 unităţi.

Distribuţia pe categorii de întreprinderi a întreprinderilor locale active în oraşul Slănic
Moldova
2008
2009
cifră de
cifră de
unităţi
afaceri
salariaţi
unităţi
afaceri
salariaţi
Microînreprinderi
71
116
82
12.297.053 134
5.323.993
Întreprinderi mici
8
63
7
8.932.981
139
7.108.519
Întreprinderi mijlocii
0
0
0
0
0
0
Întreprinderi mari
0
0
0
0
0
0
Total
89
21.230.034 273
79
12.432.512
179
Sursa datelor: INS, ONRC, MF;

Indicatorii întreprinderilor locale active economic în oraşul Slănic Moldova, pe secţiuni CAEN
2008
2009
Modificări 2008-2009
cifra de afaceri
cifra de afaceri
cifră de
sector economic
unităţi salariaţi
afaceri*
lei
lei
unităţi salariaţi
%
unităţi salariaţi
%
agricultură, silvicultură
2
3
44.582 0,2%
industrie prelucrătoare
19
34
962.302 4,5%
construcţii
8
28
680.569 3,2%
comerţ
35
90
12.328.215 58,1%
transport şi depozitare
1
1
9.550 0,0%
hoteluri şi restaurante
12
92
4.663.841 22,0%
tranzacţii imobiliare
1
11
1.871.631 8,8%
activităţi profesionale, ştiinţifice
şi tehnice
3
2
137.801 0,6%
activităţi de servicii
administrative şi activităţi de
servicii suport
4
10
485.838 2,3%
sănătate şi asistenţă socială
1
1
26.872 0,1%
activităţi
de
spectacole,
culturale şi recreative
2
1
16.050 0,1%
alte activităţi de servicii
1
0
2.783 0,0%
Total
89
273 21.230.034 100%
*modificări procentuale, raportat la preţuri curente

2
15
7
32
2
14

2
19
23
68
2
54
0

119.370 1,0%
1.664.007 13,4%
661.513 5,3%
7.225.554 58,1%
82.610 0,7%
2.298.601 18,5%
0 0,0%

0
-4
-1
-3
1
2
-1

-1
-15
-5
-22
1
-38
-11

157,5%
66,3%
-6,5%
-43,6%
731,8%
-52,6%
-100,0%

1

2

0

0,0%

-2

0

-100,0%

5
1

8
1

350.248
30.609

2,8%
0,2%

1
0

-2
0

-30,7%
9,5%

0
0
79

0
0
179

0 0,0%
-2
-1
-100,0%
0 0,0%
-1
0
-100,0%
12.432.512 100%
-10
-94
-43,7%
Sursa datelor: ONRC, MF, INS; Calcule: Addvances
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Un impact major asupra economiei
locale l-a avut şi involuţia activităţilor
de comerţ. Afectate semnificativ de
scăderea puterii de cumpărare şi de
modificarea comportamentului de
consum al populaţiei, societăţile de
comerţ au înregistrat pierderi de
43,6% din cifra de afaceri şi au
disponibilizat 22 de salariaţi (24,4%).
Faţă de anul precedent, în 2009
activau în comerţ cu 3 societăţi mai
puţin.
Deşi tendinţa generală a economiei
locale a fost de scădere, există şi
sectoare de activitate care raportează
creşteri ale cifrei de afaceri. Cea mai
importantă creştere este cea aferentă
industriei prelucrătoare, sector care,
deşi înregistrează o scădere de 4
societăţi şi 15 salariaţi, raportează o
creştere a cifrei de afaceri cu 66,3%
faţă de anul precedent. În contextul
scăderilor generale dar şi datorită
valorilor mari de creştere, procentul
deţinut de industrie din cifra de
afaceri locală a crescut de la 4,5%, în
2008, la 13,4%, în 2009.
Creştere procentuale mari, dar mai
puţin semnificative pentru economia
oraşului, au înregistrat şi firmele din
agricultură şi silvicultură (157,5%) şi
din
transporturi
şi
depozitare
(731,8%).
Notă: valorile indicatorilor prezentaţi
anterior se referă strict la unităţile
economice locale.
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Deşi
studiile
naţionale
şi
internaţionale
demonstrează
şi
caracterizează zona nefiscalizată a
economiei româneşti, dimensiunea
acesteia din economia locală şi, mai
ales, dinamica anuală a acesteia este
imposibil de demonstrat. Există
posibilitatea ca o parte importantă
din scăderile raportate să fie absorbită
de zona „neagră”, cu atât mai mult cu
cât
domeniile
specifice
sunt
predispuse la acest lucru. Totuşi, se
poate afirma, analizând procentele
importante de scădere raportate de
sectoarele de activitate la nivel local,
că economia oraşului Slănic Moldova
resimte puternic efectele crizei
economice. Activităţile turistice au
fost rapid şi puternic afectate de
criză, situaţie resimţită la nivel local
prin scăderi severe ale rezultatelor
financiare
din
turism
şi
disponibilizarea unei părţi importante
din personal, din după ce, până în
2008, hotelurile şi restaurantele
deţineau cea mai mare pondere din
totalul salariaţilor oraşului.
Pentru Slănic Moldova, impactul
contracţiilor din activitatea turistică
este cu atât mai mare cu cât turismul
este sectorul prioritar şi esenţial
pentru economia oraşului.

Forţa de muncă
Populaţia activă a oraşului Slănic
Moldova totaliza, în anul 2009,
2.045 persoane, echivalentul unei
rate de activitate de aproximativ
59,5%. Populaţia ocupată este
reprezentată de 1.439 persoane, cu o
rată de ocupare a forţei de muncă
echivalentă de 44,7%. Numărul total
de salariaţi înregistraţi la nivelul
oraşului în anul 2009 era de 618
persoane (salariaţi ai agenţilor
economici locali, ai instituţiilor
publice, ai companiilor naţionale
care activează la nivel local etc.),
însemnând 42,9% din populaţia
ocupată şi 30,2% din populaţia
activă. Comparativ, la
nivelul
judeţului, numărul de salariaţi
reprezintă 47,1% din populaţia
activă.
Faţă de anul 2008, numărul de
salariaţi din Slănic Moldova a scăzut
în
2009
cu
202
persoane,
reprezentând o scădere de 24,6%. În
mediul urban al judeţului, scăderea
echivalentă a fost de 10,7%, iar la
nivelul judeţului de 9,2%. Din
scăderea
observată
la
nivelul
oraşului, 46,5% revine mediului de
afaceri local (94 persoane).

Indicatori ai forţei de muncă în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
rata de ocupare
salariaţi
populaţia activă
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Jud. Bacău, total 235,6* 236,1* 235* 48,5% 48,2% 45,6% 121,8* 122* 110,7*
Jud. Bacău, urban
98,7* 99,4* 88,7*
Slănic Moldova
2104 2065 2045 45,8% 46,0% 44,7% 720
820
618
* mii pers.
Sursa datelor: INS, DJS Bacău; Calcule: Addvances;
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Numărul şomerilor înregistraţi la
sfârşitul lunii în evidenţele Agenţiei
Judeţene de Ocupare a Forţei de
Muncă era, în ianuarie 2011, de 124
persoane, în scădere începând cu
luna aprilie 2010.

Faţă de mediile înregistrate la nivelul
judeţului, evoluţia ratei şomajului
estimată pentru Slănic Moldova a
urmat un trend asemănător, dar
valorile efective au fost mai reduse cu
aproximativ
1,5-2
puncte
procentuale. Diferenţele sa-u redus
considerabil începând cu luna iulie
2009, pentru ca, în luna martie 2010,
raţa şomajului din Slănic Moldova să
o depăşească pe cea a judeţului. Din
luna mai 2010, rata şomajului estimat
pentru oraş a redevenit mai redusă
faţă de cea judeţeană. În ianuarie
2011, valoarea estimată a ratei
şomajului din Slănic Moldova era cu
1,7 puncte procentuale mai redusă
faţă de nivelul judeţean.

Numărul
maxim
de
şomeri
înregistraţi în Slănic Moldova a fost
de 186 persoane şi este aferent lunii
martie 2010. Valoarea de minim s-a
înregistrat în aprilie 2008.
Valoarea estimată de compania
Addvances a ratei şomajului în oraşul
Slănic Moldova era, la începutul
anului 2011, de 6,1%, aflându-se pe
o pantă descendentă după ce, în
perioada octombrie 2008 – martie
2010 a înregistrat o creştere
vertiginoasă, de la 3,2% la 9,1%.

bazează pe numărul de şomeri
înregistraţi în evidenţele agenţiilor de
ocupare a forţei de muncă, mai precis
nu iau în calcul şi persoanele fără
ocupaţie şi aflate în căutarea unui loc
de muncă care fie nu şi-au declarat
statutul de şomeri fie le-a expirat
perioada de şomaj. De aceea,
numărul persoanelor care nu reuşesc
să îşi găsească un loc de muncă este
foarte probabil să fie mai mare decât
cel indicat de datele oficiale.
Notă: estimările ratei şomajului
înregistrat la sfârşitul lunii au fost
realizate de compania Addvances în
baza datelor privind numărul de
şomeri în perioada ian. 2008 – ian.
2011 şi populaţia activă a oraşului în
perioada 2002-2009, furnizate de
INS şi DJS Bacău.

Metodologiile
de
calcul
ale
indicatorilor statistici cu privire la
situaţia şomajului înregistrat se

Evoluţia ratei şomajului înregistrat la sfărşutul lunii în judeţul Bacău şi în Slănic Moldova în
perioada ianuarie 2008 - ianuarie 2010
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Sursa: INS; Estimări Addvances pe baza datelor INS şi DJS Bacău;
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Veniturile familiei sunt considerate
mulţumitoare de 53,6% dintre
locuitorii oraşului,iar procentul celor
nemulţumiţi este destul de redus:
15,5%.
Gradul de mulţumire faţă de actualul
loc de muncă este de 44,6%, iar
nivelul de nemulţumire faţă de acest
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Procentul celor care au o abordare
optimistă este de 43,7%. Aceştia
consideră că peste un an vor trăi mai
bine decât în prezent sau că situaţia
actuală, de care sunt mulţumiţi, nu se
va înrăutăţi.

0%

modul de trai, în
prezent

veniturile familiei

locul de muncă

50%

41,2%

27,2%

53,6%

44,6%

100%

31,3%

30,3%

26,7%

15,5%

Privitor la modul în care vor trăi peste
un an, comparativ cu situaţia actuală,
45,3% dintre locuitorii oraşului au o
abordare pesimistă. Aceştia se
aşteaptă ca peste un an fie să trăiască
mai rău decât în prezent, fie ca
situaţia actuală de care sunt
nemulţumiţi să se înrăutăţească.

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă
de aspecte generale ale nivelului de trai

13,9%

Un procent de 41,2% dintre
locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi faţă
de modul în care trăiesc în prezent,
conform rezultatelor sondajului de
opinie care a fost realizat în perioada
decembrie 2010 – ianuarie 2011.
31,3% sunt nemulţumiţi şi foarte
nemulţumiţi faţă de acest aspect, iar
27,2% nu sunt nici mulţumiţi, nici
nemulţumiţi.

aspect este de 26,7%. Un procent de
13,9% dintre participanţii la studiu
nu au răspuns la această întrebare,
unul dintre motive fiind faptul că nu
au un loc de muncă. Procentul
şomerilor din totalul respondenţilor
activi profesional a fost de 6,09%.

14,9%

Opiniile populaţiei

mulţumit şi foarte mulţumit
nici mulţumit, nici nemulţumit
nemulţumit şi foarte nemulţumit
nu ştiu / nu răspund

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Economie
În opinia locuitorilor săi, oraşul
Slănic Moldova trebuie să se dezvolte
prin valorificarea din punct de vedere
turistic a resurselor naturale de care
dispune. Cea mai importantă resursă
este considerată a fi reprezentată de
izvoarele minerale din staţiune care,
împreună cu munţii/peisajul montan
şi aerul curat reprezintă valorile
ofertei turistice locale. Privite tot ca
resurse de către participanţii la
studiu, infrastructura pentru tratament
şi spaţiile de cazare reprezintă
avantaje reale pe care oraşul le poate
fructifica pentru a se dezvolta în
perioada următoare.

Abordarea locuitorilor faţă de
modul în care vor tăi peste un an
moderată
11%

optimistă
43,70%
pesimistă
45,30%

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Principalele resurse pentru dezvoltarea oraşului Slănic Moldova, în opinia locuitorilor săi
resursa
% din total răspunsuri
izvoarele minerale
43,9%
infrastructura de tratament
15,3%
spaţiile de cazare
10,1%
munţii / peisajul montan
9,0%
aerul curat
7,2%
alt răspuns
14,5%
Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Creşterea numărului de persoane fizice autorizate în anul
2009 cu 21,9% faţă de anul anterior;
- Trendul descendent al numărului şomerilor înregistraţi la
AJOFM începând cu luna aprilie 2010;
- Existenţa unor resurse ale subsolului precum: gipsul,
gresia de la cariera de piatră, sare, hidrocarburi, etc.
- Posibilitatea dezvoltării sectorului turistic datorită
resurselor naturale şi antropice existente;
- Existenţa filialelor bancare la nivel local;

- Insuficienţa locurilor de muncă faţă de necesarul existent;
populaţia angajată în societăţile comerciale de la nivel local
reprezintă 8,75% din populaţia activă
şi 12,4% din
populaţia ocupată a oraşului;
- Involuţia semnificativă a numărului societăţilor comerciale
active din punct de vedere juridic în perioada 2005-2010 (32,5% în anul 2010, faţă de anul 2005);
- Reducerea numărului de societăţi comerciale active din
punct de vedere economic în anul 2009 cu 11,2% faţă de
anul anterior);
- Reducerea numărului de înmatriculări de societăţi
comerciale în anul 2009 cu 57,1% faţă de anul precedent;
- Densitatea societăţilor comerciale active din punct de
vedere juridic este inferioară densităţii societăţii comerciale
din mediul urban judeţean (22,3‰, faţă de 33,8‰);
- Ponderea scăzută a firmelor active care au obţinut profit în
anul fiscal 2009 (40,5%);
- Scăderea cu 43,7 procente a cifrei de afaceri a unităţilor
economice din Slănic Moldova în anul 2009 faţă de anul
anterior;
- Reducerea numărului de salariaţi din societăţile comerciale
active economic cu 34,4% în anul 2009 faţă de anul 2008;
- Slaba diversitate a economiei locale; comerţul este sectorul
economic predominant din Slănic Moldova, deţinând o
pondere de 40,5% din unităţile locale active din punct de
vedere economic;
- Numărul redus de salariaţi pe unitate economică: 3,1
salariaţi/societate comercială în anul 2008 şi 2,3
salariaţi/societate comercială în anul 2009;
- Scăderea cu 10,7% a productivităţii muncii (cifra de
afaceri/salariaţi) în anul 2009, comparativ cu anul precedent;
- Rata de activitate a resurselor umane din Slănic Moldova
este inferioară celei de la nivel naţional (59,5% faţă de
65,7%);
- Rata de ocupare a resurselor umane din Slănic Moldova
(44,7%) este inferioară celei de la nivel regional (51,3%) şi
naţional (60,6%);
- Concentrarea unităţilor economice în localitatea Slănic
Moldova, în detrimentul localităţilor componente Cireşoaia
şi Cerdac;
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- Ponderea redusă a societăţilor comerciale cu participare
străină la capital (circa 5% din societăţile comerciale active
din punct de vedere juridic);
- Ponderea ridicată a păşunilor şi fâneţelor din totalul
suprafeţei agricole a oraşului Slănic Moldova (89,1%);
- Predominanţa solurilor montane podzolice şi brune acide de
pădure formate, puţin productive în sectorul agricol;
- Utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice în agricultură;
- Parcelarea excesivă a exploataţiilor agricole, ceea ce
conduce la un grad redus de valorificare;
- Practicarea predominantă a agriculturii de subzistenţă;
- Parcul de utilaje şi maşini agricole învechit;
- Lipsa infrastructurii pentru conferinţe/reuniuni ale mediului
de afaceri;

Oportunităţi

Ameninţări

- Existenţa în judeţul Bacău a centrelor de recoltare şi

- Migrarea forţei de muncă de sex masculin către municipiul
Oneşti, datorită restrângerii activităţii agenţilor economici de
pe platforma Borzeşti;
- Migraţia forţei de muncă calificată în afara graniţelor ţării;
- Scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor
umane;
- Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie excesivă;
- Lipsa lichidităţilor poate conduce la falimentarea unităţilor
locale active de tip microîntreprinderi şi chiar a celor medii;
- Blocarea creditării din cauza crizei economice şi a
blocajelor financiare;
- Creşterea concurenţei din cauza liberalizării pieţelor
comerciale odată cu obţinerea titlului de stat al Uniunii
Europene în anul 2007;
- Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi cofinanţarea proiectelor europene;
- Instabilitate legislativă;
- Instabilitatea cererii/fluctuaţia cererii pentru anumite servicii
turistice, fapt ce poate duce la creşterea ratei de mortalitate a
întreprinderilor;
- Reforma administrativă (reducerea numărului de salariaţi
bugetari sau reducerea veniturilor acestora) poate duce la
scăderea puterii de cumpărare a localnicilor (sectorul
bugetar asigură un procent semnificativ din numărul de
locuri de muncă);

-

-

valorificare a fructelor de pădure şi ciupercilor, recoltate
inclusiv din zona forestieră a oraşului Slănic Moldova;
Colaborarea între mediul de afaceri şi instituţiile de
învăţământ în vederea formării forţei de muncă pe
domenii cerute pe piaţă;
Promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul
potenţialilor investitori români şi străini;
Dezvoltarea comunicării între reprezentanţii mediului de
afaceri şi reprezentanţii autorităţilor publice locale;
Dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat;
Fondurile europene care sprijină dezvoltarea mediului
antreprenorial;
Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a
sectorului IMM;
Existenţa Universităţii „V. Alecsandri” Bacău care poate
oferi pregătire superioară populaţiei şi poate constitui
sursă de specialişti;
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Slănic
Moldova

indicator
procentul acoperit de păduri din suprafaţa
totală a oraşului (%)
suprafaţa totală a spaţiilor verzi amenajate în
intravilanul oraşului (ha)
suprafaţa medie de spaţiu verde ce revine
unui locuitor (m2/locuitor)
Situri Natura 2000 SCI
Creasta Nemirei
Sărărie-Slănic

Utilizarea fondului funciar al oraşului
alte
destinaţii
9,77%

78,46
26
52,4

suprafaţă
(ha)

% ocupat din
suprafaţa UAT

3.550
1.392

9%
9%

păşuni şi
fâneţe
11,77%

păduri
78,46%

Capitolul IV

PROTECŢIA SI CONSERVAREA MEDIULUI
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Condiţii geologice şi climatice
Teritoriul administrativ al oraşului
Slănic este amplasat pe flancurile
estice ale munţilor Nemira, ce face
parte din lanţul Trotuş – Oituz .
Relieful din jurul văii în care este
amplasat oraşul este dominat de
altitudini medii, în jur de 1.000 m, ce
se desprind din culmea principală a
Munţilor Nemira. Cea mai mare
altitudine o are vârful Păltiniş (1015
m).
Din punct de vedere geologic, oraşul
Slănic Moldova se găseşte în zona
flişului
Subcarpaţilor
Orientali.
Structura litologica a zonei este
extrem
de
complexă
şi
se
caracterizează printr-o alternanţă pe
orizontală de roci mai dure (gresii) cu
roci mai moi şi friabile (şisturi
disodilice).
Zona băilor se afla la marginea
aureolei mofetice. Din această cauză,
chimismul apelor minerale din zonă
este mai complex. Pe lângă
mineralele din depozitele locale este
prezent şi un important adaos de
dioxid de carbon .
Din punct de vedere seismic, oraşul
Slănic Moldova se găseşte în zona de
gradul 8 (opt) de seismicitate.
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Clima este specifica munţilor cu
altitudine mijlocie din Carpaţii
Orientali. Durata de strălucire a
soarelui variază între 1900 ore pe an
la înălţimi de peste 1300 m şi 1800
ore pe an pe fundul văii Slănicului.
Diferenţa este datorată plafonului de
nori stratiformi formaţi la limita
stratului de inversiune termică.
Nebulozitatea (în sistemul 0-10)
variază între 6,5 – 7 în ianuarie şi 6–
6,5 în iunie şi 1900 ore/an. Presiunea
atmosferica este in general redusa,
media anuala este de 720 mm .
Temperatura medie anuala creste
odată cu scăderea altitudinii de, la
30C pe culmile cele mai înalte ale
Munţilor Nemira la 7–80 C către valea
Trotuşului. Temperaturile sub 00 C
persistă
pe
culmile
muntoase
aproximativ şase luni pe an, primul
îngheţ înregistrându-se în septembrie,
iar ultimul la începutul lunii mai.
Anotimpul rece, cu temperaturi sub 50C durează cca. 160 zile. În timpul
verii, temperatura medie în zonă este
de cca. 170C. Primăvara şi toamna,
regimul termic este moderat, fără
amplitudini termice majore.
Vântul de vest este dominant în zona
înaltă
în
toate
anotimpurile,
înregistrând valori maxime vara
(40%). Vara, vântul este cald şi uscat.
Vântul din direcţia nord este mai
frecvent iarna şi primăvara, iar cel din
nord-vest la sfârşitul primăverii şi
vara.

Iarna, vântul este foarte rece: o
ramura locala a Crivăţului trece peste
culmea montană, fiind numită de
localnici Nemira.
Regimul
pluviometric
corelaţie cu regimul
circulaţia aerului.

este
termic

în
şi

Umiditatea relativă a aerului variază
între 72 şi 81% iar precipitaţiile
atmosferice înregistrează o medie
anuală ce variază între 900 şi 1100
mm în zona mai înaltă şi sub 1000
mm în zonele joase de pe vale, în
bazinetele depresionare. La altitudini
sub 1200 m, precipitaţiile cad sub
formă de zăpadă (stratul de zăpadă
acoperă solul timp de 100 - 120
zile/an). Lunile mai si august sunt
cele mai ploioase (75 – 100 l/mp) .
Climatul în zona Slănic Moldova este
un climat de adăpost de depresiune
montană,
datorat
adăpostului
orografic oferit de culmile montane
ce mărginesc valea cu frecvente
inversiuni termice.
Sursa: P.U.G. Slănic Moldova

Flora şi fauna
Vegetaţia zonei este caracteristică
ramurii
orientale
a
Carpaţilor
româneşti,
cu
particularităţi
decurgând din condiţiile climatice şi
pedologice. Pădurile acoperă mai
ales suprafeţele situate la peste 600 m
altitudine. Etajul molidişurilor se

Mediu
situează de la peste 800 – 900 m în
sus. Sub aceste altitudini apar
pădurile de amestec al molidişurilor
cu fagul iar la altitudinile cele mai
scăzute din bazinul hidrografic al
Slănicului apar pădurile din fag pur
sau în amestec cu carpen. Pot apărea
şi inversiuni de vegetaţie pe fundul
văilor ca urmare a condiţiilor create
de inversiunile termice.
În suprafeţele defrişate sau instalat
păşuni cu numeroase plante cu flori.
La înălţimi mai mici de 700-500 m se
întâlnesc numeroşi arbuşti de alun,
corn, măceş şi porumbar.
În zona înaltă, spre culmea Nemirei,
se întâlnesc plantele ocrotite papucul
doamnei şi sângele voinicului.
În afara localităţilor trăiesc specii
faunistice ale căror exemplare
coboară până în apropierea vetrelor
aşezărilor umane. Printre acestea se
numără iepurele, vulpea, mai rar
viezurele şi mistreţul.
La altitudine de peste 700 m urcând
până la etajul subalpin, la limita
vegetaţiei jepilor se poate întâlni
râsul, animal ocrotit prin lege. Până
la primul război mondial, prin
pădurile din zonă vieţuiau cerbul şi
zimbrul, animale acum dispărute.
Dintre reptile se întâlnesc: şarpele
orb, şopârla şi guşterul, iar dintre
amfibieni, specii de broaşte şi tritoni.

Sunt foarte numeroase şi diversificate
speciile de insecte şi gasteropode.
Avifauna
este
prezenta
prin
numeroase specii de columbide
(porumbelul de scorbura, turturica,
mierla,
piţigoii,
sticletele,
privighetoarea, ciocănitoarea, graurul
şi dumbrăveanca). De asemenea, se
întâlnesc şi cocoşul de munte
(monument al naturii) şi găinuşa de
alun.
In apele repezi de munte sunt
prezenţi peşti precum păstrăvul şi
lipanul.
Sursa: P.U.G. Slănic Moldova

Zonele naturale protejate
Zonele declarate situri de importanţă
comunitară, parte a reţelei Natura
2000, care cuprind şi părţi din
teritoriul administrativ al oraşului
Slănic Moldova sunt:
- Creasta Nemirei, cu
o
suprafaţă totală de 3550 ha,
cu localizare în Dărmăneşti,
Dofteana si Slănic Moldova ;
- Slănic (Sărărie), cu suprafaţa
de 1392 ha, cu localizare în
Dofteana şi Slănic Moldova.
Fiecare dintre cele două situri ocupă
9% din teritoriul administrativ al
oraşului Slănic Moldova.
Rezervaţia
Naturală
Nemira
(„Plaiurile şi stâncăriile Nemirei”) este
declarată arie protejată de interes
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naţional, fiind o rezervaţie naturală
complexă, constituită dintr-o porţiune
de teren unde cresc specii rare ca
floarea de colţ, pinul oriental şi
arboretul de tisă. Vârful Nemira
atinge o înălţime de 1.648 m. Tot aici
se mai găsesc două lacuri mici de
baraj natural numite Bălţile Nemirei.
Suprafaţa rezervaţiei este de 3.491
ha.
În staţiunea Slănic Moldova se
găseşte şi un important parc
dendrologic.
Sursa: P.U.G. Slănic Moldova, APM
Bacău;

Apa
Sub aspectul hidro-geologic structural
din zonă se întâlnesc două tipuri de
acumulări de ape subterane:
- acumulări reduse de apă
dulce, localizate neuniform în
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depozitele deluviale de pe
versanţi;
- acumulări de ape subterane
arteziene,
localizate
în
sistemele
fisurale
ale
complexelor
rocilor
calcaroase.

zona Slănic Moldova este foarte
mare. Au fost captate şi amenajate 21
de izvoare minerale cu debite
suficient de mari şi constante. Provin
din apele meteorice care se
infiltrează fiind captate de-a lungul
unor linii de dislocaţie.

Din
punct
de
vedere
al
caracteristicilor hidrogeologice şi al
dinamicii apelor subterane, există
două sisteme:
- sistem acvifer mineralizat
superior, cu posibilităţi de
înmagazinare şi debitare sub
- presiune mai mare (2 - 6 l/sec
şi 0,4 - 0,6 atm.);
- sistem acvifer mineralizat
inferior cu posibilităţi de
înmagazinare şi debitare sub
presiune mai mare (2 - 6l/sec
şi 0,4 - 0,6 atm.).

Fenomenul de mineralizare al apelor
din zona Slănic este complex şi se
datorează atât mineralelor preluate
din depozitele locale cat şi adaosului,
în unele cazuri, de bioxid de carbon
din aria mofetica. Izvoarele minerale
sunt carbogazoase, slab sulfuroase,
clorurate,
sodice,
hipertone,
hipotone,
unele
oligominerale.
Mineralizata totala variază între
197,36 mg/l la Izvorul 300 scări şi
276 mg/l la Izvorul nr.12.

Mineralizarea apelor subterane în

Principalul râu colector din zonă este
râul Slănic care curge pe o lungime
de 28 km până la vărsarea, la Tg.

Mediu
Ocna, în râul Trotuş. Suprafaţa
bazinului hidrografic al râului Slănic
este de 126 km2. Slănicul izvorăşte
din Muntii Nemirei (sub vf. Şandrul
Mare) şi intră în zona staţiunii în
dreptul Popasului turistic Slănic
Moldova.
In anul 2009, starea de calitate a
râului Slănic, sursă de apă brută
pentru alimentarea cu apă potabilă a
2.585 locuitori ai oraşului, a fost de
clasa a II-a (bună) de calitate,
conform APM Bacău.
În amonte de zona zăcământului
hidromineral a fost construit un baraj
de retenţie pe cursul râului Slănic,
pentru protecţia hidrologică şi
sanitară a zonei (posibilele acumulări
de reziduuri petroliere sau alte
materiale poluante pot fi oprite).
Alimentarea cu apă a oraşului Slănic
Moldova se realizează printr-un dren

de filtraţie (subteran) în lungul
pârâului Slănic şi printr-o priză de
mal (suprafaţă) amplasată pe malul
stâng al pârâului Slănicel, afluent de
stânga al Slănicului.
Consiliul Local al oraşului Slănic
Moldova
a
demarat
proiectul
Reabilitare captare apă potabilă din
drenuri localitatea Slănic Moldova în
valoare de 434 838,50 lei, finanţat de
Fondului pentru Mediu.
Sistemul public de evacuare a apelor
uzate din oraşul Slănic Moldova
acoperă
doar
parţial
teritoriul
intravilan al oraşului, doar zona
staţiunii dispunând de această
utilitate.
Staţia de epurare a oraşului are o
capacitate de prelucrare de 2.110
mc/zi (36 l/s), cantitate suficientă
pentru necesarul staţiunii. Staţia

necesită lucrări de modernizare
tehnologică şi reabilitare.
Apele
uzate
rezultate
din
gospodăriile
individuale
din
localităţile Cerdac şi Cireşoaia ajung
în apele curgătoare şi în apele
freatice fără epurare. O parte dintre
construcţiile rezidenţiale noi deţin
fose vidanjabile pentru evacuarea
apelor uzate menajere.
Sursa: P.U.G. Slănic Moldova, APM
Bacău;

Aerul
Slănic Moldova are un climat
temperat continental de tranziţie între
climatul de dealuri şi cel subalpin, cu
veri nu prea călduroase (17,8°C în
iulie) şi ierni blânde (-4,2°C media în
ianuarie). Orientarea de la sud-vest la
nord-est a Văii Slănicului şi
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deschiderea bazinului în zona unde
s-a dezvoltat staţiunea fac ca însorirea
şi luminozitatea să fie mai multe ore
pe zi.

La nivel inferior, sub limita solurilor
brune acide, sub pădurile de fag şi
fag în amestec cu gorunul se
întâlnesc soluri brune – gălbui.

Localitatea beneficiază de un procent
relativ ridicat de calm (cca. 290 zile
anual), vântul având în general viteze
până la 2 m/sec. şi frecvenţe reduse.

Solurile aluviale şi aluviunile (clasa
solurilor neevoluate) ocupă lunca
îngustă a Slănicului, mai ales la
nivelul bazinetelor depresionare şi în
aval de staţiune

Presiunea atmosferică este în general
redusă, media anuală fiind de 720
mmHg.

Sursa: P.U.G. Slănic Moldova;

Nebulozitatea este relativ scăzută, cu
150 de zile senine anual, 115 cu cer
parţial acoperit şi 100 de zile
noroase.
Media
anuală
a
precipitaţiilor este de 750 mm. Lunile
mai şi august sunt cele mai ploioase
(75 - 100 l/mp).

Conform normelor pe care România
şi le-a asumat pentru integrarea în

Spaţiile verzi

suprafaţă de spaţiu verde amenajat de
cel puţin 26 m2. În anul 2009, în
oraşul Slănic Moldova, valoarea
acestui indicator era de 52,4
m2/locuitor, în timp ce în celelalte
oraşe ale judeţului, media înregistrată
era de doar 16 m2/locuitor.
Parcul din staţiune este foarte
apreciat de locuitorii oraşului Slănic
Moldova pentru modul în care este
amenajat şi întreţinut. Parcul are o
suprafaţă de 4,16 ha şi oferă
posibilitatea atât localnicilor dar şi
turiştilor de a petrece timpul liber
într-un cadru civilizat şi încântător,

Sursa: P.U.G. Slănic Moldova;

Solul
Teritoriul administrativ al oraşului
Slănic Moldova este amplasat pe
flancurile estice ale munţilor Nemira,
ce face parte din lanţul Trotuş Oituz. Predomină solurile montane
podzolice şi brune acide de pădure,
formate în special pe gresii şi luturi.
Sunt caracterizate prin procese de
pseudogleizare şi drenaj insuficient.
În regim de umiditate corespunzător
favorizează dezvoltarea molidişurilor,
a speciilor în amestec şi a pajiştilor
montane.
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Uniunea Europeană, administraţia
publică din mediul urban trebuie să
asigure unui locuitor, în medie, o

contribuind, în acelaşi timp,
imaginea pozitivă a staţiunii.

la

Mediu
Cea mai mare parte (90,45%) a
teritoriului administrativ al oraşului
este ocupat de spaţii verzi, fie
antropizate, fie naturale. Pădurile
deţin o pondere de (78,46%), iar
zonele care au fost defrişate au fost
transformate în fâneţe şi păşuni
(11,8%). Suprafaţa totală a spaţiilor
verzi amenajate din intravilan este de
26 ha, reprezentând 6,7% din arealul
locuibil al oraşului.
Un aspect mai puţin favorabil al
staţiunii vis-à-vis de spaţiile verzi este
insuficienţa
amenajărilor
pentru
picnic, camping şi pentru agrement
în natură. Un efect nociv asupra
mediului care este cauzat de acest
neajuns este poluarea zonelor
naturale din staţiune cu deşeuri
generate de turişti, în special de
turiştii de week-end.

Surse de poluare
O caracteristică importantă (şi
definitorie)
a
oraşului
Slănic
Moldova, promovată cu prioritate
pentru atragerea turiştilor, este tocmai
lipsa poluării, mai precis nivelul
foarte scăzut de poluare. De altfel,
Slănic Moldova nici nu face parte din
reţeaua de monitorizare a calităţii
aerului.
Totuşi, se identifică o serie de surse
de poluare a mediului (aer, apă sol),
printre care:
- deşeurile menajere depozitate
necontrolat;

86,3% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de întreţinerea
spaţiilor verzi, iar 83,6% sunt mulţumiţi şi foarte
mulţumiţi faţă de amenajarea acestora. Gradul de
mulţumire nu este la fel de ridicat în cazul
distribuţiei spaţiilor verzi pe localităţi
componente ale oraşului (53,6%).

86,3%

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

- deşeurile
(dejecţiile)
animaliere;
- deşeurile
provenite
din
prelucrarea lemnului şi a
pietrei;
- noxele autovehiculelor care
tranzitează oraşul;
- deşeurile generate de turişti;
- apele
uzate
menajere
evacuate
fără
epurare
prealabilă;
- reziduurile
petroliere
provenite
din
scurgeri
accidentale;
- emisiile de gaze şi fum
provenite de la instalaţiile de
încălzire
individuală
a
locuinţelor;
- etc.
Cantitatea de deşeuri municipale
generată şi colectată în oraşul Slănic
Moldova este de aprox. 340 m3/luna.

Deşeurile
sunt
colectate
şi
transportate cu mijloace proprii ale
Consiliului Local. Până la finalizarea
lucrărilor de la staţia de transfer din
Comăneşti, depozitarea deşeurilor se
face temporar în platforma din oraşul
Dărmăneşti.
În anul 2009, APM Bacău a raportat
poluarea accidentală a unei suprafeţe
de 11.662 m2 (1,16 ha) din teritoriul
administrativ al oraşului Slănic
Moldova cu hidrocarburi petroliere şi
cloruri provenite din activităţi
industriale de extracţie, prelucrare,
depozitare şi transport al petrolului.
Siturile sunt poluate istoric şi ocupă
suprafeţe de teren aflate atât în
proprietate publică cât şi privată. Cea
mai recentă poluare înregistrată
datează din anul 1973.

Situri contaminate cu reziduuri petroliere pe teritoriul oraşului Slănic Moldova
Localizarea sitului
Suprafaţa
Tipul de proprietate
Vârsta poluării
contaminat
contaminată (mp)
asupra terenului
Cerdac
456
proprietate privată
1963
Slănic Moldova
791
proprietate privată
1966
Slănic Moldova
415
domeniu public al statului
1973
Cerdac
10.000
proprietate privată
1964
Sursa datelor: APM Bacău;
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Atât întreţinerea spaţiilor verzi cât şi
amenajarea/dotarea
acestora
şi
suficienţa lor pentru oraş au
înregistrat grade de mulţumire de
peste 80%. Însă, distribuţia teritorială
a spaţiilor verzi, mai exact prezenţa
acestora preponderent în localitatea
Slănic Moldova, a înregistrat un grad
de mulţumire de doar 53,6%, cu
valori sub 50% în Cireşoaia şi
Cerdac.
Sub aspectul poluării, cel mai
stringent factor de nemulţumire
pentru locuitorii oraşului
este
depozitarea necontrolată a deşeurilor,
care generează atât aspectul neplăcut
şi poluarea spaţiilor comune din
interiorul zonei locuite cât şi zonele
naturale ale oraşului, cel mai des
afectate fiind apele curgătoare.
Nemulţumirea faţă de situaţia

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nivelul de afectare resimţit de locuitorii
oraşului din cauza poluării (interval 0-10)

86,3%

Amenajare/dotare

83,6%

Suficienţă

81,4%

Distribuţie teritorială

7,7%
5,9%

3,7

Întreţinere

53,6%

3,9

Total oraş

5,6
6

9,6%
6,8%

Gradul de mulţumire al populaţiei
faţă de situaţia spaţiilor verzi din oraş
este foarte ridicat. De altfel,
participanţii la sondajul de opinie
efectuat în perioada decembrie 2010
– ianuarie 2011 în rândul populaţiei
au indicat cel
mai frecvent
„amenajarea şi întreţinerea parcului
din staţiune” ca fiind unul dintre
punctele tari ale oraşului.

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă de
aspecte legate de spaţiile verzi din oraş

9,0%
9,5%

Opiniile populaţiei

3,9
4,1

Cireşoaia

6,2
6,5
4

22,0% 24,4%

Mulţumit şi foarte mulţumit
nici mulţumit, nici nemulţumit
Nemulţumit şi foarte nemulţumit

4

Cerdac

5,9
6,4

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

deşeurilor pare să nu fie generată de
activitatea serviciilor publice locale
de resort. De altfel, unul dintre
primele trei puncte tari ale oraşului,
în opinia locuitorilor săi, este
curăţenia oraşului, iar 55,5% dintre
locuitori se declară mulţumiţi şi
foarte mulţumiţi de activitatea
serviciului local de salubritate.
Problemele
sunt
cauzate
de
comportamentul locuitorilor care
aruncă deşeurile în albia râurilor sau
deversează
apele
menajere
şi
dejecţiile zootehnice în apele
curgătoare. Alt factor generator de
deşeuri este reprezentat de turişti, în
special cei care vin în staţiune la
picnic sau care campează în zonă. O
altă sursă de deşeuri indicată este
activitatea de prelucrare a lemnului.

3,3

Slănic
Moldova

3,6
4,8

5,2
0

2

4

6

8

poluarea aerului
poluarea sonoră
poluarea apelor
depozitarea necontrolată a deşeurilor

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Autovehiculele
care
tranzitează
oraşul, în special cele ale turiştilor
care vin în staţiune creează disconfort
locuitorilor prin poluarea sonoră şi
prin poluarea aerului cauzată de
noxe.
Alte surse de poluare identificate de
locuitori sunt şi scurgerile accidentale
de reziduuri petroliere, deversarea
fără epurare a apelor uzate menajere
etc.

Cele mai frecvente modalităţi de poluare care afectează locuitorii oraşului Slănic Moldova
problema
depozitarea necontrolată a deşeurilor
poluarea apelor cu deşeuri menajere şi zootehnice
poluarea mediului cauzată de deşeurile provenite din prelucrarea lemnului
noxele şi zgomotul produs de autoturismele şi maşinile de tonaj care tranzitează oraşul

% din total răspunsuri
21,6%
20,3%
10,3%
9,9%

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Mediu

Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Ponderea ridicată a fondului forestier din totalul suprafeţei
administrative a oraşului (78,5%);
- Curăţenia oraşului;
- Valoarea ridicată a suprafeţei spaţiilor verzi amenajate pe cap
de locuitor (52 m2/cap de locuitor);
- Existenţa unor resurse ale subsolului precum: gipsul, gresia
de la cariera de piatră, sare, hidrocarburi, etc.
- Diminuarea nivelului de poluare a aerului datorită închiderii
sau retehnologizării unor agenţi poluatori;
- Existenţa izvoarelor minerale a căror calităţi terapeutice sunt
comparabile cu apele din renumitele staţiuni europene:
Vichy, Marienbad, Karlsbad, etc.
- Existenţa pe teritoriul oraşului Slănic Moldova a unor situri de
importanţă comunitară parte a reţelei Natura 2000: Creasta
Nemirei şi Slănic (Sărărie);
- Rezervaţia Naturală Nemira („Plaiurile şi stâncăriile Nemirei”)
declarată arie protejată de interes naţional se situează pe
teritoriul localităţii;
- Existenţa unui parc dendrologic;
- Existenţa Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Slănic Moldova;

- Deversarea apelor uzate neepurate direct în albiile apelor
curgătoare de pe teritoriul oraşului, în special de către
gospodăriile din localităţile Cerdac şi Cireşoaia;
- Depozitarea deşeurilor solide în spaţii neamenajate pentru acest
scop, în special în localităţi Cerdac şi Cireşoaia;
- Degradarea fondului funciar agricol în zona perimetrelor
societăţilor de foraj şi extracţie petrol;
- Utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice în agricultură;
- Nerespectarea condiţiilor impuse în perimetrele de protecţie
sanitară şi hidrogeologică a zonei zăcământului hidromineral;
- Poluarea accidentală a unei suprafeţe de 11.662 m2 (1,16 ha) din
teritoriul administrativ al oraşului Slănic Moldova cu
hidrocarburi petroliere şi cloruri;
- Alunecările de teren produse din cauza ploilor intense şi
prelungite ce produc supra-umezirea deluviului şi eroziunea în
adâncime;
- Inundaţiile provocate de revărsările apelor, cauzate în principal
de neamenajarea albiei majore şi de eroziunea malurilor;
- Practicarea defrişărilor necontrolate;
- Existenţa unor depozite necontrolate de rumeguş, în special în
zonele Cerdac si Ciresoaia;
- Amenajarea necorespunzătoare a carierei de piatră de la
Cireşoaia;

Oportunităţi

Ameninţări
- Lipsa de colaborare a populaţiei pentru colectare selectivă a

- Implicarea populaţiei în activităţile de educaţie ecologică;
- Dezvoltarea de parteneriate în vederea protecţiei mediului;
- Fondurile disponibile din surse europene sau naţionale
pentru susţinerea proiectelor de mediu;
- Disponibilitatea finanţărilor prin Fondul de Mediu pentru
susţinerea şi realizarea cu prioritate a proiectelor cuprinse în
Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului;
- Introducerea surselor regenerabile de energie;
- Înnoirea parcului auto prin intermediul programului Rabla şi
reducerea poluării cauzate de autoturismele vechi;
- Amenajarea zonelor de camping şi agrement, astfel încât să
se minimalizeze impactul acestor activităţi asupra mediului;

deşeurilor;
- Schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la
inundaţii şi alunecări de teren;
- Creşterea necontrolată a traficului, fapt ce poate avea efecte
negative prin emisiilor de gaze;
- Degradarea cadrului natural (flora şi fauna) în cazul dezvoltării
necontrolate a turismului;
- Condiţii meteo nefavorabile, calamităţi naturale (inundaţii,
alunecări de teren);
- Insuficienţa fondurilor europene şi naţionale comparativ cu
nevoile existente în profil teritorial (existenţa solicitanţilor care
nu beneficiază de finanţări);
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Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
perioada 2010-2020

Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova
numărul de turişti cazaţi în Slănic Moldova
în perioada 2001-2010
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Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova

Context
Staţiunea balneo-climaterică Slănic
Moldova se numără printre cele mai
importante staţiuni de acest gen din
ţară.
În Regiunea Nord-Est, cele mai
importante staţiuni balneo-climaterice
sunt Vatra Dornei şi Slănic Moldova
şi
acestora
alăturându-li-se
şi
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staţiunile Durău, Bălţăteşti (Neamţ),
Tg. Ocna şi Băile Nicolina (Iaşi), de o
anvergură mai redusă.
În imediată apropiere de Slănic
Moldova se află staţiunea Tg. Ocna,
vizată în special de turişti care vin la
tratament balnear. Staţiunea Soveja,
aflată în apropiere de Slănic
Moldova, este mai puţin dezvoltată,
fiind staţiune de interes local.

Din prisma amplasării şi al căilor de
comunicaţie, accesibilitatea staţiunii
Slănic Moldova nu este la fel de
facilă cum este cazul altor staţiuni cu
renume din ţară (ex: Sinaia, Băile
Felix, Amara etc.). Singurul drum de
acces în staţiune este DN12B, drum
naţional secundar care face legătura
cu DN 12A Oneşti-ComăneştiMiercurea Ciuc.

Turism
Cel mai apropiat oraş de talie mare
este municipiul Bacău, situat la
aproximativ 81 km (circa 1,5 ore).
Accesul din Bacău se face fie pe
segmentele de drum naţional DN2G
Bacău-Moineşti-Comăneşti, DN12A
Comăneşti-Tg. Ocna, DN12B Tg.
Ocna-Slănic
Moldova,
fie
pe
segmentele
E574
Bacău-Oneşti,
DN12A Oneşti-Tg. Ocna, DN12B Tg.
Ocna-Slănic Moldova. Carosabilul pe
segmentul E574 Bacău-Oneşti din
cea de-a doua rută se află într-o stare
tehnică proastă, turiştilor fiindu-le
recomandată prima rută.
Cel mai mare oraş din regiune,
municipiul Iaşi, este situat la 210 km
(circa 3 ore) de Slănic Moldova, cu
40 km mai mult faţă de staţiunea
Durău.
Turişti cazaţi în principalele staţiuni balneoclimaterice din ţară, în anul 2009
0

50.000

100.000

150.000

Faţă
de
Bucureşti,
principalul
emiţător de turişti din ţară, staţiunea
Slănic Moldova este amplasată la 322
km (circa 5 ore). Accesul se face pe
segmentele E60 Bucureşti-Urziceni,
E85 Buzău-Focşani-Adjud, DN11A
Adjud-Oneşti, DN12A Oneşti-Tg.
Ocna, DN12B Tg. Ocna-Slănic
Moldova.
Dintre cele mai renumite staţiuni
balneo-climaterice din ţară, cu
excepţia celor de pe litoral, a fost
extras un eşantion de 15 unităţi.
După indicatorii activităţii turistice,
staţiunea Slănic Moldova se situează
în jumătatea a doua a clasamentului,
fiind devansată de staţiuni precum
Sinaia, Băile Herculane, Băile
Olăneşti, Sovata etc.

Înnoptări în structuri de primire turistică din
principalele staţiuni balneo-climaterice din
ţară, în anul 2009
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Staţiunea Slănic Moldova se situează
între Vatra Dornei şi Geoagiu Băi, cu
31.215 turişti. După numărul de
înnoptări, în prima jumătate a
clasamentului se menţin aceleaşi
staţiuni. Slănic Moldova pierde un
loc în favoarea staţiunii Geoagiu-Băi.
Staţiunile Băile Govora, Băile
Tuşnad, Slănic Prahova şi băile
Herculane raportează cele mai mari
durate de şedere turistică, tipice
turismului de tratament şi odihnă. Pe
măsură ce alte tipuri de turism sunt
prezente (în special cel de weekend),
durata medie de şedere în staţiunile
analizate scade. Astfel, deşi are de
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departe cei mai mulţi turişti, Sinaia
are o durată medie de şedere de doar
2,4 zile.

-

turismul de odihnă
relaxare;
turismul montan;
turismul sportiv;
turismul de week-end;
turismul de evenimente;
etc.

şi

Durata medie a sejurului în Slănic
Moldova este de 4,4 zile, valoare
apropiată de mediile din Sovata şi
Vatra Dornei. O medie de 4-5 zile de
şedere turistică arată faptul că sunt
prezente atât tipurile de turism cu o
durată mare de şedere (balnear, de
odihnă şi relaxare) cât şi cele care
implică puţine zile de cazare
(turismul de week-end, turismul de
circuit, turismul de evenimente etc.).

Un potenţial deosebit de dezvoltare îl
are
agroturismul.
Din
prisma
dezvoltării viitoare a oraşului,
agroturismul poate fi una dintre
opţiunile viabile pe care le pot
fructifica localităţile Cerdac şi
Cireşoaia.

În anul 2009, dintre biletele acordate
de CNPAS în staţiuni, altele decât
cele de pe litoral, în staţiunea Slănic
Moldova au fost repartizate 4,3% din
biletele de odihnă şi 1,6% din cele
de tratament.

Aflată deja în fazele incipiente,
amenajarea pârtiei de schi din oraş va
impulsiona activitatea turistică din
staţiune prin dezvoltarea sporturilor
de iarnă, sporind numărul de turişti şi
reducând sezonalitatea turistică.

Tipuri de turism practicabile

Un alt tip de turism cu potenţial de
dezvoltare este turismul culturalistoric, valorificând însemnătatea
deosebită a luptelor purtate în zonă
în primul război mondial.

Staţiunea Slănic Moldova este
renumită pentru izvoarele sale
naturale, pentru aerul deosebit de
curat şi pentru frumuseţea peisajului
montan în care este amplasată. Astfel,
turiştii staţiunii vin deopotrivă pentru
tratamente balneare, pentru odihnă şi
deconectarea de la activităţile
cotidiene, pentru drumeţii, pentru
agrement (în special în weekend) etc.
Printre tipurile de turism practicabile
în Slănic Moldova se numără:
turismul balnear;
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Având în vedere existenţa ariilor
naturale protejate şi a resurselor
faunistice şi florale din zonă, se pot
dezvolta activităţi turistice precum
cercetarea
naturii,
observarea
plantelor şi a păsărilor, fotografierea
peisajelor naturale etc. Aceste
activităţi sunt cu atât mai importante
cu cât prezintă o mare atractivitate
pentru turiştii străini.

Structuri turistice
În statisticile oficiale, în oraşul Slănic
Moldova sunt înregistrate 6 unităţi
turistice cu funcţiuni de cazare, dintre
care 3 hoteluri, 2 vile şi 1 pensiune
agroturistică. Capacitatea de cazare a
celor 6 unităţi este de 722 de locuri.
În anul 2009, capacitatea de cazare
în funcţiune a fost de 259.040 de
locuri-zile, însemnând o capacitate
medie zilnică de cazare de 710
locuri. Oraşul Slănic Moldova deţine
26,2% din capacitatea de cazare
existentă a judeţului şi 30% din
capacitatea de cazare în funcţiune.
Indicele de utilizare netă a capacităţii
de cazare în funcţiune a fost, în anul
2009, de 46,5%, mai redusă faţă de
anul 2008 (50,2%), dar şi faţă de anul
2010 (54,6%). Indicele de utilizare
netă a capacităţii de cazare din Slănic
Moldova este superior mediei
judeţene. În anii 2008 şi 2009, cel
mai ridicat grad de ocupare l-au
prezentat vilele turistice. În anul
2010, hotelurile au raportat cel mai
ridicat indice de utilizare a capacităţii
de cazare.
După anul 1990, unităţile de cazare
din Slănic Moldova înscrise în
statisticile oficiale au scăzut foarte
mult, atât ca efectiv dar şi din punctul
de vedere al capacităţii de cazare.
Totuşi, scăderea observată este
influenţată şi de metodologiile
utilizate în înregistrarea unităţilor.

Turism

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
cabane turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

1990
64
41
2
37
1
1
:

2000
38
11
3
8
:
:
:

2004
40
8
2
3
:
1
2

2005
41
8
3
3
:
:
2

2006
38
6
2
3
:
:
1

2007
35
6
2
3
:
:
1

2008
34
6
3
2
:
:
1

2010
2009
34
34
6
6
3
3
2
2
:
:
:
:
1
1
Sursa datelor: INS

Capacitatea de cazare existentă în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

1990

2000

2004

2005

2006

2007

2008

7.042
3.330
708
2.317
280
:

4.116
948
618
330
:
:

3.318
853
600
100
103
50

3.401
804
654
100
:
50

3.188
688
558
100
:
30

2.858
694
564
100
:
30

2.783
736
636
70
:
30

2009

2010

2.736
2.756
722
722
622
622
70
70
:
:
30
30
Sursa datelor: INS

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

2001
1.179.029
303.476
224.110
64.646
14.720
:

2002

2003

2004

2005

2006

1.018.633 933.006 940.959 976.484 941.284
295.612 284.798 272.720 290.507 243.608
224.110 224.478 211.434 238.817 198.720
41.342
36.500 36.600 36.500 33.938
23.560
9.300
6.386
:
:
6.600
14.520 18.300 15.190 10950

2007
933.654
236.668
194.588
31.910
:
10170

2008

2009

894.746 847.807
259.040 248.984
222.440 212.484
25.620 25.550
:
:
10980 10950
Sursa datelor: INS

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

33,5%
50,0%
58,9%
29,5%
3,5%
:

40,2%
63,0%
72,5%
55,8%
1,7%
3,4%

44,1%
64,2%
70,2%
58,0%
15,5%
18,5%

39,2%
61,9%
69,0%
51,1%
15,8%
17,0%

36,0%
55,3%
60,7%
37,2%
:
14,7%

38,9%
64,2%
70,5%
42,0%
:
17,6%

35,5%
50,2%
50,7%
58,7%
:
13,7%

2008

2009

34,7% 32,4%
46,5% 54,6%
46,8% 57,7%
61,1% 49,0%
:
:
8,1%
8,0%
Sursa datelor: INS
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În evidenţele Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului figurau, la
începutul anului 2011, 22 de unităţi
cu funcţiuni de cazare turistică
clasificate în oraşul Slănic Moldova.
Dintre acestea , 6 sunt hoteluri, 7
sunt pensiuni turistice, 3 sunt
pensiuni turistice urbane, 1 este
popas turistic iar 5 sunt vile turistice.
Capacitatea totală de cazare a acestor
unităţi este de 1.225 locuri.
După categoria hotelieră, 2 unităţi de
cazare sunt clasificate cu o stea, 7 cu
2 stele, 10 cu 3 stele şi 3 cu 4 stele.
Cele mai multe locuri de cazare
(54% din total) sunt disponibile în
unităţi clasificate cu 2 stele. Unităţile
de 4 stele, dintre care 2 hoteluri şi o
pensiune turistică, deţin o capacitate
cumulată de 156 de locuri, jumătate
din capacitatea de cazare de 4 stele a
judeţului.
Unitatea cu cea mai mare capacitate
de cazare din Slănic Moldova este un
hotel cu 494 de locuri, clasificat cu 2
stele. Alte 4 hoteluri au o capacitate
de cazare între 61 şi 150 de locuri,
restul unităţilor având capacităţi de
cazare sub 60 de locuri.

Structuri de primire turistică clasificate în anul 2011 în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic
Moldova
1 stea
2 stele 3 stele 4 stele Total
tipuri structuri
Judeţul Bacău
total
10
40
50
8
108
Slănic Moldova
2
7
10
3
22
total
din care:
0
2
2
2
6
hoteluri
0
1
5
1
7
pensiuni turistice
1
2
0
0
3
pensiuni turistice urbane
1
0
0
0
1
popasuri turistice
0
2
3
0
5
vile turistice
Sursa datelor: MDRT
Capacitatea cazare turistică a unităţilor clasificate în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
pensiuni turistice
pensiuni turistice urbane
popasuri turistice
vile turistice

1 stea

2 stele

3 stele

159
26
0
0
10
16
0

1.802
662
562
14
16
0
70

1.617
309
3.887
381
156
1.225
192
116
870
93
40
147
0
0
26
0
0
16
96
0
166
Sursa datelor: MDRT

4 stele

Total

Unităţi de cazare clasificate în oraşul Slănic Moldova, după capacitatea de cazare
număr locuri
tipuri structuri
total
hoteluri
pensiuni turistice
pensiuni turistice urbane
popasuri turistice
vile turistice

sub 10
5
0
2
3
0
0

11-30
6
0
3
0
1
2

31-60
6
1
2
0
0
3

61-150
peste 150
4
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Sursa datelor: MDRT

Unităţi turistice de alimentaţie publică clasificate în oraşul Slănic Moldova

12 din cele 19 unităţi de alimentaţie
publică din Slănic Moldova sunt
clasificate cu 2 stele, 5 au 3 stele iar
2 sunt înregistrate cu 4 stele. Cele
mai multe unităţi sunt restaurante
(13) iar 6 sunt baruri de zi.
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tipuri structuri
total
bar de zi
restaurant clasic
restaurant pensiune

2 stele

3 stele

12
3
7
2

5
2
3
0

4 stele

Total

2
19
1
6
1
11
0
2
Sursa datelor: MDRT

Turism

Activitatea turistică
În anul 2009, numărul turiştilor sosiţi
şi cazaţi în unităţile turistice din
Slănic Moldova a fost de 31.215
persoane, însemnând 36,6% din
totalul turiştilor din judeţul Bacău.
Din total, 88,2% dintre turişti au fost
cazaţi în hoteluri, 9,8% au fost cazaţi
în vile, pensiunile atrăgând doar 2%
dintre turiştii din staţiune. În perioada
2001-2009, numărul turiştilor cazaţi
în vile turistice a scăzut constant, de

la 5873 de turişti, în 2001, la 3.069,
în 2001. În anii 2008 şi 2009, acest
tip de structuri de cazare a înregistrat
cele mai mari scăderi anuale, 941
turişti (19,5%) în 2008 şi 814 (20,9%)
în 2009.
Aproape jumătate din înnoptările
turistice din judeţul Bacău de pe
parcursul anului 2009 au fost
înregistrate în unităţile din Slănic
Moldova (136.053 zile). Ponderea a
crescut faţă de perioada 2001-2008,

când înnoptările din Slănic Moldova
au reprezentat, în medie, 42% din
totalul judeţului. Explicaţia este dată
de creşterea înregistrată de oraşul
Slănic Moldova în 2009, pe fondul
scăderii
indicatorului
la
nivel
judeţean.
Durata medie a unui sejur în Slănic
Moldova este de 4,4 zile, superior
nivelului mediu al judeţului (3,2
zile). Excluzând activitatea turistică
din Slănic Moldova, durata medie de

Numărul de sosiri în unităţile turistice din judeţul Bacău şi din oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

118.800 110.239 108.837 113.758 121.449 118.174 112.328 104.724 85.145
25.244 24.827 26.076 33.097 46.183 38789 30.072 27.913 31.215
19.177 18.746 19.591 26.396 40.018 32952 24.155 23.347 27.542
5.873
5.555
5.036
5.362
4.449
4661
4.824
3.883
3.069
194
361
789
291
:
:
:
:
:
:
165
660
1.048
1.716
1.176
1.093
683
604
Sursa datelor: INS

Numărul de înnoptări în unităţile turistice din judeţul Bacău şi din oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

394.423
151.633
132.049
19.073
511
:

409.638
186.129
162.427
23.070
410
222

411.166
182.788
157.474
21.181
1.445
2.688

368.593
168.696
145.845
18.719
1.012
3.120

351.525
160.708
144.900
13.574
:
2.234

366.301
156.386
140.193
14.261
:
1.932

331.865
118.781
98.644
18.739
:
1.398

2008

2009

310.064 274.621
120.547 136.053
104.001 122.664
15.654 12.508
:
:
892
881
Sursa datelor: INS

Durata medie de şedere turistică în judeţul Bacău şi în oraşul Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
din care:

tipuri structuri
total
total
hoteluri
vile turistice
campinguri
pensiuni agroturistice

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3,3
6,0
6,9
3,2
2,6
:

3,7
7,5
8,7
4,2
1,1
1,3

3,8
7,0
8,0
4,2
1,8
4,1

3,2
5,1
5,5
3,5
3,5
3,0

2,9
3,5
3,6
3,1
:
1,3

3,1
4,0
4,3
3,1
:
1,6

3,0
3,9
4,1
3,9
:
1,3

2008

2009

3,0
3,2
4,3
4,4
4,5
4,5
4,0
4,1
:
:
1,3
1,5
Sursa datelor: INS
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şedere turistică înregistrată în judeţ
este de 2,6 zile. Cea mai scăzută
durată de şedere este înregistrată de
turiştii din pensiuni, care se cazează
în staţiune pentru 1-2 zile, perioadă
tipică turismului de week-end sau de
tranzit.
În perioada 2001-2009, valorile
indicatorilor turistici ai oraşului
Slănic
Moldova
au
fluctuat
semnificativ. Evoluţia numărului de
turişti are un trend ascendent, dar
numărul de înnoptări înregistrează o
involuţie generală, astfel că durata
medie de şedere a scăzut foarte mult.
Cel mai mare număr de turişti ai
staţiunii s-a înregistrat în anul 2005
(46.183), iar cel mai mic în anul
2002 (24.827). În prima jumătate a
perioadei 2001-2009, numărul de
turişti a crescut mult şi accelerat,
ajungând în 2005 să fie mai mare cu
82,95% faţă de anul 2001. Începând
cu anul 2006, numărul sosirilor a
scăzut destul de mult faţă de anul
2005, dar s-a menţinut superior
valorii înregistrate în 2001. Anul
2008 a fost punctul de minim, în anul
2009 înregistrându-se creştere cu
aproximativ 11,8% faţă de anul
anterior.
Tendinţa
generală
a
evoluţiei
numărului de înnoptări în structurile
de cazare din Slănic Moldova este
una regresivă, pe toată perioada
2001-2009. Involuţia este cu atât mai
nefavorabilă pentru staţiune cu cât
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cele mai mari procente de scădere se
înregistrează în anii cu cele mai mari
creşteri ale numărului de turişti.
Această situaţie implică scăderea
duratei de şedere şi explică, pe de o
parte, scăderea sejurului turiştilor
care au venit în staţiune pentru
tratament şi odihnă şi/sau posibila
scădere a numărului acestora turişti
şi, pe de altă parte, dezvoltarea altor
tipuri de turism care implică o durată
mai mică de şedere turistică.
Durata medie de şedere a scăzut
foarte mult în perioada analizată.
După ce, în anul 2001, a fost de 6
zile şi a crescut în anul 2002 la 7,5
zile, un sejur a avut în anul 2009, în
medie, 4,4 zile. Cea mai mică
valoare a fost înregistrată în anul
2005, când creşterea foarte mare a
numărului de turişti nu a fost
susţinută de o creştere pe măsură a
numărului de înnoptări.
Comparativ cu mediile judeţene,
indicatorii turistici ai oraşului Slănic
Moldova urmăresc aceleaşi tendinţe
evolutive, dar fluctuaţiile anuale sunt
mai accentuate. În anul 2009 este
singurul în care numărul de turişti şi
numărul de înnoptări din Slănic
Moldova cresc faţă de anul anterior,
în timp ce valorile judeţene
înregistrează scăderi notabile.

Ponderea turiştilor cazaţi în Slănic
Moldova din totalul judeţului Bacău

Slănic
Moldova
36,7%
restul
localităţilor
din judeţ
63,3%

Anul 2009

Sursa: INS

Ponderea înnoptărilor turistice
înregistrate în Slănic Moldova din
totalul judeţului Bacău

restul
localităţilor
din judeţ
50,5%

Anul 2009

Slănic
Moldova
49,5%

Sursa: INS

Turism

Evoluţia principalilor indicatori turistici din judeţul Bacău şi din oraşul Slănic Moldova
în perioada 2001 - 2009
sosiri*
100,00%
82,95%

80,00%
60,00%
40,00%

23,65%

20,00%

10,57%
2,23%

-1,65%

0,00%

-7,21%

-20,00%

-11,85%
-28,33%

-40,00%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

înnoptări*
30,00%

22,75%

20,00%
10,00%

3,86%

3,13%

0,00%
-10,00%
-10,88%

-20,00%

-7,13%

-20,50%
-21,67%

-30,00%

-10,27%

-21,39%
-30,37%

-40,00%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4,0

3,9

2008

2009

durata medie de şedere
8,0
7,0
6,0

7,5
7,0

6,0

5,1

5,0

3,5

4,0
3,0 3,3

3,7

3,8

2,0

3,2

4,3

4,4

2,9

3,1

3,0

3,0

3,2

2005

2006

2007

2008

2009

1,0
0,0
2001

2002

*modificări procentuale, baza=2001

2003

2004

jud. Bacău

Slănic Moldova

Sursa: INS
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Activitatea turistică a staţiunii Slănic
Moldova este puternic afectată de
sezonalitate. Lunile cu cei mai mulţi
turişti sunt cele din sezonul cald, cu
maximul în august. În trimestrele I şi
IV, numărul de turişti scade foarte
mult, de obicei. Numărul de luni
afectate depinde, în special, de
condiţiile meteorologice, astfel că
perioada de activitate scăzută poate
să înceapă mai târziu sau să dureze
mai mult.
În anul 2009, activitatea turistică din
ţară s-a contractat semnificativ faţă de
anul anterior, cea mai plauzibilă
cauză fiind criza economică. În
Slănic Moldova, anul 2009 a fost
unul de creştere, contrar tendinţelor
naţionale şi judeţene, declinul
observându-se abia în anul 2010.
Totuşi, analizând lunar evoluţia
indicatorilor turistici ai staţiunii, se
observă că scăderea numărului de
turişti a început chiar din septembrie
2009, ritmul de scădere crescând
spre sfârşitul anului. În luna februarie
2010 s-a atins valoarea de minim a
turiştilor cazaţi în staţiune: 245
persoane. De altfel, în fiecare lună
din 2010, numărul de turişti
înregistraţi a fost foarte scăzut faţă de
aceleaşi luni din 2009 şi 2008.
Scăderea totală a numărului de turişti
ai staţiunii în 2010 a fost de 53%.
Cele mai reduse durate medii ale
perioadei de şedere turistică în
staţiunea Slănic Moldova sunt
aferente primelor două luni din an.
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57,3% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt nemulţumiţi de activitatea turistică din
staţiune. Printre cauzele nemulţumirilor se
numără lipsa facilităţilor pentru sporturile de
iarnă, insuficienţa spaţiilor pentru agrement,
promovarea insuficientă, ofertă scăzută a
posibilităţilor de distracţie pentru tineri etc.

57,3%

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

Exceptând anul 2010, cele mai
scăzute valori au fost înregistrate în
februarie 2008 (1,8 zile) şi în ianuarie
2009 (2,9 zile). În lunile decembrieianuarie
durata
sejurului
este
influenţată de perioada sărbătorilor,
în sensul că în decembrie este
afectată pozitiv, iar în ianuarie este
diminuată.
Ultimele luni din sezonul cald sunt
cele care raportează cele mai mari
durate de şedere, explicaţia fiind în
axarea în special pe turismul balnear,
care implică un sejur mult mai lung
faţă de alte tipuri de turism.
În anul 2010, cele mai mari valori ale
duratei medii de şedere sunt
înregistrate în lunile mai-iunie şi
septembrie-octombrie, adică în lunile
în care au sunt alocate biletele de
tratament de către Casele Judeţene de
Pensii. Pe fondul unui număr redus
de turişti, în general, beneficiarii
biletelor gratuite de tratament au
influenţat în mod evident durata
medie a sejurului în aceste perioade.
În lunile iulie şi august, în perioadele
concediilor de odihnă, când o parte

importantă a turiştilor a practicat alte
tipuri de turism, durata medie a
sejurului a scăzut până la 3 zile.
Turiştii străini care se cazează în
Slănic Moldova pe parcursul unui an
reprezintă aproximativ 2-3% din
totalul turiştilor staţiunii. Evoluţia
numărului
turiştilor
străini
în
perioada
2008-2010
a
urmat
tendinţele de creştere-descreştere
generale observate la nivelul staţiunii.
Luna ianuarie înregistrează valori
maxime ale turiştilor străini. Aceştia
sunt, în mare parte, cetăţeni din
Republica Moldova care celebrează
în luna ianuarie sărbătorile de iarnă
pe stil vechi (după calendarul Iulian).

Turism

Evoluţia principalilor indicatori turistici ai oraşului Slănic Moldova
în perioada ianuarie 2008 - decembrie 2010
sosiri (număr de turişti cazaţi)
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Opiniile populaţiei
Mai mult de jumătate (57,3%) dintre
locuitorii oraşului Slănic Moldova
consideră că dezvoltarea actuală a
turismului local nu se ridică la nivelul
real al potenţialului existent.
În opinia populaţiei, principala
problemă a sectorului turistic din oraş
şi, implicit, al staţiunii, în general,
este lipsa unei pârtii de schi. După
cum a reieşit din analiza sezonalităţii
turismului, această afirmaţie este
susţinută de argumente reale, în
perioada de iarnă numărul turiştilor
scăzând considerabil.
O altă problemă identificată de
locuitorii oraşului este lipsa zonelor
de agrement, răspuns care indică atât
insuficienţa facilităţilor pe care le
pune la dispoziţie oraşul/staţiunea
pentru agrement dar şi amenajarea
necorespunzătoare sau insuficientă a
celor existente.
Promovarea insuficientă a staţiunii
este un alt aspect care nemulţumeşte
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Principalele probleme ale turismului din oraşului Slănic Moldova, în opinia locuitorilor săi
problema / categoria de probleme
% din total răspunsuri
lipsa unei pârtii de schi
20,5%
gradul nesatisfăcător de dezvoltare a staţiunii
18,9%
lipsa zonelor de agrement
14,6%
promovarea insuficientă a staţiunii
10,3%
turişti prea puţini
4,3%
lipsa facilităţilor pentru activităţi sportive
4,9%
lipsa posibilităţilor de distracţie
6,5%
amenajarea insuficientă a izvoarelor
7,0%
atracţii turistice insuficiente
7,0%
infrastructură turistică slab dezvoltată
5,9%
Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

populaţia din Slănic Moldova, cu atât
mai mult cu cât, în ultima perioadă,
promovarea
atracţiilor
turistice
naţionale şi internaţionale este din ce
în ce mai prezentă pe canalele media
naţionale.
Alte probleme identificate sunt lipsa
facilităţilor pentru activităţi sportive,
lipsa posibilităţilor de distracţie (în
special în scopul atragerii turiştilor
tineri), amenajarea insuficientă a
izvoarelor cu apă minerală din
staţiune,
insuficienţa
atracţiilor
turistice (oferta scăzută pentru
petrecerea timpului liber, servicii
turistice insuficient dezvoltate etc.) şi

dezvoltarea
insuficientă
infrastructurii turistice.

a

Cea mai importantă resursă pentru
dezvoltarea oraşului Slănic Moldova
(nu doar a staţiunii), în opinia
locuitorilor, este constituită de
izvoarele minerale cu proprietăţi
curative recunoscute. Munţii /
peisajul montan reprezintă o altă
resursă care, conform părerilor
locuitorilor,
trebuie
valorificată
pentru
dezvoltarea
oraşului,
împreună cu aerul curat al staţiunii.
Aproape
oraşului

77% dintre locuitorii
consideră
că
pentru

Turism
dezvoltarea turismului din Slănic
Moldova
ar
trebui
susţinute
activităţile turistice cu caracter
sportiv,
incluzând
în
această
categorie
sporturile
de
iarnă,
pregătirea fizică a sportivilor de
performanţă, sporturile montane etc.
Populaţia consideră că şi activităţile
de agrement şi divertisment trebuie
dezvoltate în staţiune, atât pentru
turişti dar şi pentru localnici.
Având în vedere resursele montane
ale zonei, o altă activitate considerată
ca având potenţial de dezvoltare este
turismul montan.

Principalele resurse pentru dezvoltarea oraşului Slănic Moldova, în opinia locuitorilor săi
resursa
% din total răspunsuri
izvoarele minerale
43,9%
infrastructura de tratament
15,3%
spaţiile de cazare
10,1%
munţii / peisajul montan
9,0%
aerul curat
7,2%
alt răspuns
14,5%
Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Principalele activităţi turistice care ar trebui dezvoltate în Slănic Moldova, în opinia
locuitorilor oraşului
activitatea / categoria de activităţi
% din total răspunsuri
activităţi sportive
76,9%
activităţi de agrement / divertisment
13,3%
activităţi turistice montane
4,8%
activităţi agroturistice
1,8%
alt răspuns
3,2%
Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Deşi au o frecvenţă redusă, o parte
dintre răspunsurile primite fac referire
la agroturism ca o activitate turistică
cu potenţial ridicat de dezvoltare.
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Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Slănic Moldova este staţiune balneo-climaterică de interes
naţional, cea mai importantă din Regiunea Nord-Est, cu
proprietăţi curative şi ambientale unice;
- Existenţa izvoarelor minerale a căror calităţi terapeutice
sunt comparabile cu apele din renumitele staţiuni
europene: Vichy, Marienbad, Karlsbad, etc.;
- Există câteva puncte de interes turistic şi de agrement cu
tradiţie: poiana Cheşcheş (unde este amplasat campingul),
poiana Sineschi, Cascada, valea pîrâului Pufu, vârful Ignat,
Cerbu, Şandru, Dobru, muntele Pufu, etc.;
- Relieful variat; peisajele montane atractive pentru turişti;
- Existenţa unui punct de desfacere a produselor de artizanat
în zona Cascada;
- Transportul cu minicarul din staţiune până la camping;
- Existenţa monumentelor istorice (mănăstirile din Slănic
Moldova si din regiuni), din care 3 sunt protejate şi aflate
în patrimoniul naţional şi local (Cazinou, Placa
Comemorativă Izvor 1, Clădirea Epitropiei Romanului);
- Existenţa unor serbări anuale care atrag un număr însemnat
de mici meşteşugari şi comercianţi din alte zone ale ţării,
dar şi din Republica Ucraina şi din Republica Moldova;
- Funcţionarea la capacitate maximă a unităţilor de cazare
turistică pe aproape tot parcursul anului;
- Ponderea ridicată a capacităţii de cazare turistică în
funcţiune din Slănic Moldova din totalul capacităţii de
cazare turistică în funcţiune de la nivel judeţean (29,4% în
anul 2009);
- Creşterea cu 11,8 procente a numărului de sosiri turistice
în localitate în anul 2009, comparativ cu anul anterior;
- 36,7% din sosirile turistice şi 49,5% din înnoptările
turistice din judeţul Bacău din anul 2009 se datorează
oraşului Slănic Moldova;
- Durata medie de cazare a turiştilor în structurile de primire
turistică din Slănic Moldova este de 4,4 zile în anul 2009,
valoare superioară duratei medii de cazare de la nivel
judeţean (3,2 zile) şi naţional (2,8 zile);
- Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare în
funcţiune înregistrat în anul 2009 (54,6%) este superior
valorii de la nivel judeţean (32,4%) şi naţional (28,4%);
staţiunea Slănic Moldova este localitatea cu cea mai

- Slaba dezvoltare a infrastructurii de petrecere a timpului
liber;
- Lipsa amenajării traseelor turistice şi a semnalizării
corespunzătoare a acestora;
- Baza de tratament nu este funcţională, necesitând lucrări
de modernizare şi dotare cu aparatură corespunzătoare;
- Numărul redus de izvoare aflate în folosinţă: din 20 de
surse în exploatare doar 13 sunt folosite;
- Întârzierea clarificării situaţiei juridice a unor vile a condus
la blocarea investiţiilor pentru modernizarea acestora;
- Slaba promovare turistică a staţiunii;
- Lipsa unui centru de informare şi promovare turistică;
- Lipsa agenţiilor de turism licenţiate care să promoveze
pachete turistice de la nivel local;
- Atractivitatea redusă a obiectivelor turistice antropice;
- Insuficienta pregătire de specialitate a unor lucrători din
industria ospitalităţii;
- Lipsa unui stadion, structură ce ar putea favoriza creşterea
numărului de turişti care ar putea veni în cantonament în
Slănic Moldova;
- Reducerea semnificativă a numărului unităţilor de cazare
turistică în perioada 1990-2010 (scădere de aproape 7 ori
a numărului de structuri de cazare turistică);
- Trendul puternic descendent înregistrat de capacitatea de
cazare turistică existentă şi de capacitatea de cazare
turistică în funcţiune în perioada 2001-2009 (-20,4%,
respectiv -18%);
- Numărul redus de evenimente care pot constitui atracţii
turistice;
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Turism
ridicată valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de
cazare în funcţiune din judeţul Bacău;
- Predominarea structurilor de cazare de peste 3
stele/margarete (aproape 60%, conform MDRT);

Oportunităţi

Ameninţări

- Reabilitarea şi reutilarea mofetelor de staţiune;
- Reabilitarea căilor de acces în zona izvoarelor minerale din
staţiune;
- Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a bazelor de
tratament;
- Finalizarea pârtiei de schi, investiţie realizată prin fonduri
nerambursabile;
- Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea
infrastructurii de susţinere a turismului (structuri de cazare,
promovarea şi semnalizarea obiectivelor turistice);
- Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte cu
staţiunile turistice învecinate;
- Participarea la târguri de turism naţionale şi internaţionale;

- Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităţilor turistice
private;

- Poluarea culturală, amploarea fenomenului kitsch poate
afecta produsul turistic per ansamblu;
- Scăderea numărului de turişti, pe fondul crizei economice
mondiale;
- Orientarea turiştilor români către destinaţiile externe;
- Capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor
europene destinate dezvoltării turistice a autorităţilor
publice şi a mediului de afaceri;
- Promovarea de către agenţiile de turism a destinaţiilor
turistice externe, în detrimentul staţiunilor naţionale;
- Lipsa investiţiilor pentru modernizare şi dezvoltare poate
duce la declasificarea unităţilor de cazare.
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Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
perioada 2010-2020

Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova
structura populaţiei după statutul ocupaţional

indicator
rata sporului natural
rata mortinatalităţii
rata mortalităţii infantile
rata migraţiei
indicele îmbătrânirii populaţiei
rata de dependenţă demografică
rata şomajului înregistrat
pensionari ce revin unui salariat

Slănic Moldova

Jud. Bacău, urban

-3,6‰
0‰
0‰
-7,1‰
103,7%
71,0%
4,45%
1,6

0,6‰
2,1‰
9,1‰
-5,8‰
112,8%
56,9%
9%*
1,3*

pensionari
20%

alte categorii
40%

salariaţi
12%
populaţie sub
19 ani (copii,
elevi, tineri)
24%

*jud Bacău, total

şomeri 2%
întreprinzători
privaţi 2%

Indicele de îmbătrânire demografică a populaţiei
120,0%

103,7%

100,0%

69,2%

80,0%
60,0%
40,0%

38,7%

20,0%

0,0%

1990

2000

2010
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Lucrare înscrisă în concursul de desene „Cum vă imaginaţi oraşul Slănic Moldova în anul 2020?”. Autor: Romina Moraru, Grădiniţa nr. 2 Cireşoaia.
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Context

Mişcarea naturală a populaţiei

Fiind o comunitate cu un volum
demografic destul de restrâns , relativ
închisă şi având caracteristicile
aşezărilor umane din zona de dealmunte, populaţia oraşului Slănic
Moldova nu prezintă probleme
sociale majore.

Ca rezultat al anulării restricţiilor
privind metodele contraceptive dar şi
ca un efect al variaţiei nivelului de
trai, natalitatea a scăzut considerabil
în România post decembristă.

Totuşi, aflat într-o zonă puternic
afectată de contracţia economică din
ultimul deceniu (cauzată, în special,
de
închiderea
marilor
unităţi
industriale
din
judeţ),
oraşul
înregistrează o creştere a numărului
persoanelor fără locuri de muncă
(inclusiv şomeri), cu implicaţii
evidente asupra puterii de cumpărare
şi a nivelului de trai.
Pe fundalul lipsei locurilor de muncă,
o parte dintre locuitorii oraşului au
ales să plece în statele vestice ale
Uniunii Europene, de unde trimit
periodic bani familiilor pe care le
întreţin. Ca în toate situaţiile
asemănătoare, apar cazuri de copii
lipsiţi
de
supravegherea
şi
îndrumarea directă a părinţilor,
crescând riscurile de abandon şcolar,
delincvenţă juvenilă etc.
Situaţia
actuală
a
îmbătrânirii
populaţiei şi, mai ales, a accentuării
acesteia în următoarea perioadă,
predispune la generarea de probleme
sociale, cu atât mai mult cu cât
nivelul de trai al populaţiei tinere este
afectat

În oraşul Slănic Moldova, în perioada
1990-2009, rata natalităţii aproape sa înjumătăţit, scăzând de la 18‰, în
1990, la 9,5‰, în anul 2009. După
anul 2004, rata natalităţii s-a situat în
intervalul 10-11‰, anul 2009 fiind
singurul în care a scăzut sub pragul
de 10‰, înregistrându-se cel mai
mic număr de nou-născuţi vii (47) de
după 1990. O posibilă explicaţie a
scăderii natalităţii este iminenţa
(2008) şi începutul (2009) crizei
economice.
Rata sporului natural a scăzut în
consecinţă,
fenomenul
fiind
accentuat de creşterea ratei deceselor
(de la 6,5‰, în 1990, la 13,1‰, în
2009). Astfel că în anul 2009, rata

sporului natural al populaţiei din
Slănic Moldova a fost negativă, de 3,6‰, aflându-se pe o pantă rapid
descendentă în ultimii 4 ani. Spre
comparaţie, în anul 1990, rata
sporului natural a fost pozitivă, având
o valoare de 7,9‰.
În ultimii ani, în oraşul Slănic
Moldova nu au mai fost înregistrate
cazuri de mortalitate infantilă şi de
născuţi-morţi. Cu toate că evoluţia a
acestor indicatori trebuie studiată o
perioadă
mai
îndelungată,
în
corelaţie cu alţi indicatori socioeconomici, faptul că în Slănic
Moldova
valorile
acestor
doi
indicatori sunt nule este un aspect
favorabil al comunităţii.
Rata de nupţialitate şi rata de
fertilitate, doi indicatori care descriu
capacitatea
de
regenerare
a
populaţiei,
înregistrează
valori
superioare în Slănic Moldova faţă de
media spaţiului urban din judeţul
Bacău.

Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaţiei oraşului Slănic Moldova şi a judeţului Bacău,
în anul 2009
indicator
Slănic Jud. Bacău,
explicaţie
Moldova
urban
diferenţa dintre numărul de născuţi vii şi
rata sporului natural
-3,6‰
0,6‰
numărul de decese raportată la populaţia totală
raportul dintre numărul de născuţi morţi şi
rata mortinatalităţii
0‰
2,1‰
numărul total de naşteri înregistrate
numărul de decedaţi în vârstă de sub un an
rata mortalităţii infantile
0‰
9,1‰
raportat la numărul de născuţi vii
rata de nupţialitate
8,1‰
7,5‰
numărul de căsătorii raportat la populaţia stabilă
frecvenţa născuţilor vii în raport cu numărul
rata fertilităţii
39,5‰
36,1‰
femeilor de vârstă fertilă (15-49 ani)
Sursa: INS; Calcule: Addvances
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Social

Migraţia înregistrată populaţiei

70,3%

70,3% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
consideră că cea mai mare problemă a oraşului
este nivelul de trai scăzut. În opinia locuitorilor,
cauza principală care a dus la această situaţie
este lipsa locurilor de muncă, iar cea mai
negativă consecinţă este considerată migraţia
tinerilor spre alte oraşe din ţară sau străinătate.

Cauzele migraţiei populaţiei sunt
diverse, dar cele mai des întâlnite
derivă din nemulţumirile legate de
nivelul de trai, de oportunităţile de
dezvoltare personală şi/sau a familiei
etc. În Slănic Moldova ca, de fapt, în
toată ţara, cele mai multe cazuri de
migraţie nu sunt înregistrate. O parte
dintre locuitori sunt plecaţi în alte
oraşe sau în alte ţări, pentru o
perioadă sau permanent, fără a fi
făcut
demersurile
legale
de
înregistrare a schimbării reşedinţei
sau domiciliului. În acest fel, datele
oficiale nu reflectă situaţia exactă din
teritoriu, o imagine reală urmând să

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

fie
oferită
de
rezultatele
recensământului populaţiei (2012).

persoanelor care au plecat cu
domiciliul sau cu reşedinţa a fost mai
mare cu 35 de persoane faţă de al
celor care s-au stabilit temporar sau
permanent în oraş. Soldul migratoriu
în Slănic Moldova a fost negativ în
toţi anii de după 1990.

În anul 2009, soldul mişcării
migratorii înregistrate în Slănic
Moldova a fost de -35 persoane (7,1‰), însemnând că numărul

Evoluţia ratei migraţiei înregistrate în judeţul Bacău şi în Slănic Moldova în perioada 1990 - 2009*
-1,5‰

0,0‰

-6,8‰

-5,0‰

-11,1‰

-13,1‰

-10,0‰

-5,1‰ -3,9‰ -5,5‰ -5,8‰

-4,4‰ -5,2‰

-2,5‰ -4,1‰
-8,5‰

-5,7‰

-8,5‰ -7,1‰

-10,0‰

-14,0‰

-20,0‰
-30,0‰

-5,8‰

-9,1‰

-15,0‰
-25,0‰

-2,4‰

-7,2‰

-19,1‰
-26,7‰

-35,0‰
-40,0‰
-45,0‰
-50,0‰

-47,2‰

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

jud. Bacău

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Slănic Moldova

* migraţia internă şi externă

Sursa: INS

Indicatorii mişcării migratorii a populaţiei din judeţul Bacău şi din oraşul Slănic Moldova
soldul schimbărilor de reşedinţă
soldul schimbărilor de domiciliu
rata migraţiei

Judeţul Bacău
Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova
Judeţul Bacău
Slănic Moldova

1990

2000

2004

2005

-19.446
-71
-15.324
-72
-47,2‰
-26,7‰

-4.667
4
280
-12
-5,8‰
-1,5‰

-2.941
-32
-818
-19
-5,2‰
-10,0‰

-2.174
1
-730
-27
-4,0‰
-5,1‰

2006

2007

2008

2009

-2.069
-1.790
-2.903
-3.104
-9
9
6
-25
-1.596
-993
-1.022
-1.082
-20
-31
-49
-10
-5,1‰
-3,9‰
-5,5‰
-5,8‰
-5,7‰
-4,3‰
-8,5‰
-7,1‰
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances
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Distribuţia pe grupe mari de vârstă a populaţiei stabile din
oraşul Slănic Moldova

Îmbătrânirea populaţiei
Scăderea demografică observată în
ultima perioadă în oraşul Slănic
Moldova este cauzată de mişcările
naturale şi migratorii ale populaţiei.
Mai precis, rata natalităţii a scăzut
considerabil, iar migraţia a afectat
populaţia tânără aptă de muncă şi
care ar fi contribuit la reînnoirea
demografică. Astfel s-a dezvoltat
fenomenul
de
îmbătrânire
demografică, ce se manifestă destul
de puternic actualmente şi care este
în curs de accentuare.

17,7%

60+

15,0%
10,4%

18,8%

45-59

16,5%
16,6%

2010

23,5%

30-44

2000

21,4%

1990

20,4%

22,9%

15-29

25,3%
25,6%

17,1%

0-14

21,7%
26,9%

În perioada 1990-2010, ponderea
populaţiei
tinere
din
totalul
populaţiei stabile a oraşului Slănic
Moldova s-a redus considerabil.
Grupele de vârstă între 0 şi 14 ani
deţineau 26,9% din totalul populaţiei
din 1990, iar în 2010 reprezintă doar
17,1% (scădere de 10 puncte
procentuale). Ponderea populaţiei
între 15 şi 29 de ani a scăzut de la
25,6% (1990) la 22,9% (2009).
Grupele de populaţie peste 30 de
ani, care nu au fost afectate de
scăderea natalităţii ci, dimpotrivă, sau născut în perioade în care
natalitatea era susţinută prin lege,
deţin în prezent ponderi mai ridicate
din populaţia totală faţă de situaţia
anilor 1990 şi 2000. Cea mai mare
creştere este cea a procentului
populaţiei de peste 60 de ani, da la
10,4%, în 1990, la 17,7%, în 2010.
Modificările arătate, mai precis
scăderea populaţiei tinere şi creşterea

70

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Sursa: INS

Indicele de îmbătrânire demografică a populaţiei
Slănic Moldova
140,0%

situaţie comparativă, anul 2010
124,4%

120,0%

103,7%

120,0%

100,0%

103,7%

112,8%

100,0%
80,0%

69,2%

80,0%

60,0%
40,0%

60,0%

38,7%
40,0%

20,0%

20,0%

0,0%

0,0%

1990

2000

2010

populaţiei vârstnice, au condus la
creşterea gradului de îmbătrânire a
populaţiei, descris de o evoluţie
spectaculoasă
a
indicelui
de
îmbătrânire demografică de la 38,7%,
în 1990, la 103,7%, în 2010. Prin
comparaţie cu mediul urban din

Slănic Moldova Jud. Bacău, urban România, urban

Sursa: INS

judeţ şi din ţară, valoarea indicelui de
îmbătrânire este mai redusă în Slănic
Moldova. Pentru Slănic Moldova,
îngrijorătoare este creşterea acestui
indicator şi faptul că tendinţa este în
continuare de creştere, mai puţin
valoarea efectivă a sa.

Social

Distribuţia pe grupe mari de vârstă a populaţiei stabile din
oraşul Slănic Moldova

Gradul de dependenţă
demografică
Ponderea populaţiei în vârstă activă
de muncă din totalul populaţiei
stabile a oraşului Slănic Moldova este
de 64,2%. Rata de dependenţă
demografică aferentă este de 71%,
însemnând că 100 de persoane în
vârstă de muncă trebuie să producă
efecte economice pentru a susţine
încă 71 de persoane aflate în afara
vârstei active. Altfel spus, în medie,
fiecare 3 persoane active din Slănic
Moldova trebuie să susţină încă 2
persoane inactive, un vârstnic şi un
tânăr. Valoarea acestui indicator
calculat pentru Slănic Moldova este
foarte mare în comparaţie cu mediile
spaţiului urban naţional şi judeţean şi
arată o presiune demografică şi
economică ridicată asupra populaţiei
active din Slănic Moldova.
O situaţie pozitivă observată la
nivelul oraşului, prin comparaţie cu
urbanul judeţean şi naţional, derivă
din faptul că în Slănic Moldova, rata
de dependenţă demografică a
tinerilor este mai ridicată cu 10
puncte procentuale faţă de cea a
vârstnicilor.
Valoarea ratei de
dependenţă demografică a tinerilor
este dublă faţă de media judeţeană,
iar
diferenţa
dintre
rata
de
dependenţă a tinerilor şi cea a
vârstnicilor este mult mai mare faţă
de situaţiile aduse în comparaţie.
Această situaţie arată faptul că, în
condiţiile în care nu va interveni un

85 ani si peste

0,9%

80-84 ani

1,3%

75-79 ani

7,1%

12,0%

6,7%
9,3%
7,6%

7,4%

8,4%

6,9%

7,4%

8,0%

10,1%
6,6%

10-14 ani

0- 4 ani

6,4%
5,4%

35-39 ani

5- 9 ani

5,3%

7,0%

7,2%

15-19 ani

4,8%

6,8%

40-44 ani

20-24 ani

3,8%

5,5%

45-49 ani

25-29 ani

3,1%

4,2%

60-64 ani

30-34 ani

1,9%

5,1%

65-69 ani

50-54 ani

1,0%

3,2%

70-74 ani

55-59 ani

0,6%

6,8%

5,3%

5,7%

6,8%

5,5%

5,3%
6,0%

5,4%
0,0%

6,0%

12,0%

Sursa: INS; Calcule: Addvances

Rata de dependenţă demografică în mediul urban din România şi judeţul Bacău şi în oraşul
Slănic Moldova, la nivelul anului 2010
total
vârstnici
tineri
România, urban
48,0%
26,6%
21,4%
Jud. Bacău, urban
56,9%
25,3%
31,6%
Slănic Moldova
71,0%
30,3%
40,6%
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;

fenomen cu impact major asupra
demografiei oraşului în următoarea
perioadă,
situaţia
îmbătrânirii
populaţiei
şi
a
dependenţei

demografice din Slănic Moldova va fi
mai puţin gravă faţă de cea a
mediului urban din judeţul Bacău şi
din România.
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Şomajul
Lipsa locurilor de muncă din zonă,
acutizată în ultimii ani (inclusiv din
cauza crizei economice), a dus la
creşterea persoanelor fără ocupaţie.
Datele oficiale referitoare la şomajul
înregistrat includ doar persoanele
care îşi declară statutul şi care se află
în perioada legală în care sunt
consideraţi şomeri. Astfel, persoanele
care fie nu se înscriu pe listele
agenţiilor de ocupare a forţei de
muncă fie depăşesc perioada legală
în care sunt consideraţi şomeri, nu
sunt contabilizate de datele statistice.
Numărul mediu al şomerilor raportaţi
în Slănic Moldova, în anul 2009, a
fost de 91 de persoane. La sfârşitul
anului 2009, numărul de şomeri din
oraş aflaţi în evidenţa AJOFM Bacău
era de 163 persoane, iar în iunie
2010 era de 152 persoane.

şomajului de 8%, la sfârşitul lunii
decembrie 2009 şi de 7,5%, la
sfârşitul lui iunie 2010.
La recensământul din anul 2002, cel
mai recent recensământ faţă de
momentul
elaborării
Strategiei,
numărul locuitorilor din Slănic
Moldova care s-au declarat şomeri a
fost de 491 persoane, însemnând o
rată a şomajului de 24,5%.
După
statutul
ocupaţional
al
participanţilor la sondajul de opinie
realizat în perioada decembrie 2010ianuarie
2011,
6,09%
dintre
respondenţi au declarat că sunt
şomeri, valoare foarte apropiată de
rata şomajului estimată de compania
Addvances pe baza datelor statistice
furnizate de INS şi DJS Bacău.

Rata şomajului înregistrat din oraşul
Slănic Moldova s-a situat, în perioada
2003-2009 între 4% şi 5%, singura
excepţie fiind anul 2006 (5,95%). În
baza datelor oficiale existente,
Addvances a estimat o rată a
Situaţia şomajului în oraşul Slănic Moldova, în perioada 2003-2009
populaţia activă şomeri înregistraţi rata şomajului
2003
1571
86
4,02%
2004
1547
96
4,52%
2005
1539
102
4,82%
2006
1540
126
5,95%
2007
1531
87
4,13%
2008
1503
85
4,12%
2009
1439
91
4,45%
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;
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Situaţia pensionarilor
În anul 2009, numărul pensionarilor
din oraşul Slănic Moldova a fost de
980 de persoane, sensibil egal cu cel
din anul 2008 şi mai mare cu 34
persoane faţă de 2003. Numărul
pensionarilor îl depăşeşte pe cel al
salariaţilor. Situaţia s-a menţinut în
fiecare an din intervalul 2003-2009,
şi a înregistrat valoarea de maxim
chiar în anul care încheie perioada,
când unui salariat îi revenea, în
medie, 1,6 pensionari. Altfel spus, în
Slănic Moldova, la 2 salariaţi revin 3
pensionari.
Procentul persoanelor pensionate din
totalul populaţiei oraşului este de
19,7%, procentul crescând constant
de la an la an (18,2% în 2003), cu un
ritm mediu anual de creştere de 0,25
puncte procentuale. Având în vedere
că cea mai mare parte a persoanelor
pensionate sunt vârstnice, creşterea
ponderii pensionarilor din totalul
populaţiei este determinată de
fenomenul
de
îmbătrânire
demografică.

Situaţia numărului de pensionari din oraşul Slănic Moldova, în
perioada 2003-2009
număr de
% din total
pensionari ce revin
pensionari
populaţie
unui salariat
2003
946
18,2%
1,1
2004
953
18,6%
1,4
2005
958
18,7%
1,2
2006
962
18,9%
1,3
2007
973
19,1%
1,4
2008
982
19,4%
1,2
2009
980
19,7%
1,6
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;

Social

Analiza SWOT
Puncte tari
- Inexistenţa cazurilor de mortalitate infantilă la nivel local
începând cu anul 2006;
- Rata nupţialităţii în anul 2009 (8,1‰) superioară valorii
judeţene (6‰), regionale (6,1‰) şi naţionale (6,3‰);
- Existenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială în cadrul
Consiliului Local Slănic Moldova;
- Trendul descendent al numărului şomerilor înregistraţi la
AJOFM începând cu luna aprilie 2010;

Puncte slabe
- Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei: de la un grad de

-

-

îmbătrânire a populaţiei de 387‰ în anul 1990, s-a ajuns
la o valoare de 692‰ în anul 2000 şi de 1.037 în anul
2010;
Rata sporului natural este negativă începând cu anul 2004,
culminând cu o valoare de -3,7‰ în anul 2009;
Valoarea superioară a ratei divorţialităţii în anul 2009 faţă
de nivelul judeţean (2,6‰, faţă de 1,8‰);
Insuficienţa locuinţelor pentru tineri;
Dificultăţi în asigurarea cofinanţării şi concesionării
serviciilor sociale, condiţii necesare pentru accesarea
fondurilor europene;
Nivel scăzut de remunerare a personalului serviciilor
sociale;
Numărul redus al organizaţiilor neguvernamentale locale
active în domeniul civic şi de stimulare a implicării
rezolvarea problemelor comunităţii;
Insuficienţa ONG-urilor active pe servicii sociale
specializate comparativ cu necesităţile existente la nivel
local;

Oportunităţi

Ameninţări

- Dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului civic la nivel
local prin implementarea de campanii specifice;
- Posibilitatea accesării fondurilor structurale;
- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între APL şi
sectorul non-guvernamental;
- Posibilitatea dezvoltării parteneriatului public-privat şi a
dezvoltării comunitare durabile;
- Posibilitatea preluării modelelor de bună practică din ţările
Uniunii Europene cu privire la metodologia de abordare a
problematicii specifice;
- Posibilitatea de a utiliza şi dezvolta antreprenoriatul social
cu scopul creării unităţilor protejate pentru scăderea
gradului de dependenţă al persoanelor cu deficienţe;
- Existenţa cadrului legislativ ce creează facilităţi pentru
unităţile economice care angajează persoane din grupurile
vulnerabile în vederea integrării acestora în societate;

- Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile vulnerabile;
- Procesul greoi de obţinere a fondurilor europene;
- Populaţia asistată social preferă să fie susţinută în această
manieră, în defavoarea implicării active din punct de
vedere economic;
- Salarizarea nemotivantă a personalului din domeniul
asistenţei sociale poate determina plecarea acestuia în alte
sectoare sau migrarea în străinătate;
- Capacitatea redusă a instituţiilor publice de a (co)finanţa
proiecte sociale;
- Creşterea numărului copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate;
- Accentuarea gradului de îmbătrânire demografică şi în
perioada următoare;
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indicator
Populaţia şcolară
Cadrele didactice
Numărul de elevi/cadru didactic
Unităţi de învăţământ
Număr de elevi/sală de clasă
Număr de elevi/laborator şcolar
Număr de elevi/PC
Număr de elevi/sală de gimnastică
Număr de elevi/atelier şcolar
Număr de elevi/teren de sport

Slănic
Moldova

jud. Bacău,
mediul urban

604
40
15,1
2
16
204
10,5
204
204
136

71.518
4.403
15,5
131
29
160
11,8
804
394
679

Distribuţia populaţiei şcolare din Slănic Moldova pe
niveluri educaţionale, în anul 2009

Învăţământ
gimnazial
31,5%

Învăţământ
preşcolar
32,5%

Învăţământ
primar
36,1%

Capitolul VII
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Populaţia şcolară
Populaţia şcolară din unităţile
educaţionale din oraşul Slănic
Moldova este formată, în anul 2009,
din 604 elevi. În comparaţie cu
situaţia din anul 1992, populaţia
şcolară de la nivel local a înregistrat
un regres de peste 35%.
Din cei 604 elevi din unităţile
educaţionale din Slănic Moldova,
32,5% sunt înscrişi în învăţământul
preşcolar, 36,1% în învăţământul
primar şi 31,5% în învăţământul
gimnazial.
Populaţia şcolară din Slănic Moldova
reprezintă 0,8% din numărul total de
elevi din mediul urban al judeţului
Bacău, fiind localitatea urbană cu cea
mai redusă populaţie şcolară.

Cadrele didactice
Conform INS, în anul 2009 în
unităţile de învăţământ din Slănic
Moldova erau angajate 40 cadre
didactice. Din acestea, 25% erau
încadrate în învăţământul preşcolar şi
75% în învăţământul primar şi
gimnazial.

Numărul de elevi/cadru didactic în
oraşul Slănic Moldova este de 15,1
persoane, valoare sensibil egală cu
cea înregistrată în anul 1992 (15,2
elevi/cadru didactic).
Raportul elevi/cadru didactic este mai
ridicat în învăţământul preşcolar
(19,6 elevi/cadru didactic) decât în
cel primar şi gimnazial (13,6
elevi/cadru didactic).
Numărul de elevi/cadru didactic în
Slănic Moldova este cu 2,5 procente
mai redus decât numărul de
elevi/cadru didactic de la nivel
judeţean.

Infrastructura şcolară
Potrivit
Ministerului
Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului în
Slănic Moldova există 2 unităţi de
învăţământ (Şcoala cu clasele I-VIII
nr. 1 Slănic Moldova şi Şcoala cu
clasele I-VIII nr. 2 Slănic Moldova) şi
6 structuri de învăţământ (5 grădiniţe
şi o şcoală gimnazială).
Numărul unităţilor educaţionale a
înregistrat un trend descendent în
ultimii ani, de la 6 unităţi în anul
2000 (2 unităţi preşcolare şi 4 unităţi

primare şi gimnaziale) ajungându-se
la doar 2 unităţi în anul 2009
(ambele cuprinse în învăţământul
secundar inferior).
Deşi numărul de unităţi educaţionale
s-a redus semnificativ, numărul sălilor
de clasă a rămas relativ constant în
intervalul 2000-2009. Conform INS,
în
anul
2009
în
instituţiile
educaţionale din Slănic Moldova
existau 25 săli de clasă, ceea ce
înseamnă că la o sală de clasă
reveneau 16,3 elevi. Reducerea
populaţiei şcolare a avut ca efect şi
reducerea numărului de elevi/sală de
clasă cu 34 procente în anul 2009
faţă de anul 2000. În comparaţie cu
mediul urban de la nivelul judeţului
Bacău, în Slănic Moldova numărul de
elevi/sală de clasă în anul 2009 este
cu 44,2% mai scăzut.
Analizată prin prisma raportului
elevilor pe elementele infrastructurii
şcolare, situaţia dotărilor unităţilor de
învăţământ din Slănic Moldova este,
per ansamblu, mai bună decât cea de
la nivel judeţean (urban şi total). Spre
exemplu, numărul de elevi ce revin
unui PC în instituţiile educaţionale
din Slănic Moldova este de 10,5
persoane, în timp ce în mediul urban

Evoluţia populaţiei şcolare şi a cadrelor didactice în oraşul Slănic Moldova
Populaţia şcolară
Cadrele didactice
Numărul de elevi/cadru didactic
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1992
942
62
15,2

2000
851
50
17,0

2001
764
49
15,6

2002
728
45
16,2

2003
688
43
16,0

2004
664
43
15,4

2005
2006
2007
2008
2009
622
600
594
600
604
40
40
39
39
40
15,6
15,0
15,2
15,4
15,1
Sursa datelor: INS; Calcule: Addvances;

Educaţie
judeţean raportul este de 11,8
elevi/PC. Diferenţele sunt mai
semnificative în ceea ce priveşte
sălile de gimnastică, atelierele şcolare
şi terenurile de sport. În anul 2009,
numărul de elevi/sală de gimnastică
în oraşul Slănic Moldova este de
circa 4 ori mai redus decât numărul
de elevi ce revin unei săli de
gimnastică în mediul urban al
judeţului Bacău. Aceeaşi situaţie este
întâlnită vis-à-vis de terenurile de
sport (136 elevi/teren de sport în
Slănic Moldova şi 670 elevi/teren de
sport în mediul urban din judeţul
Bacău) şi atelierele şcolare (204
elevi/atelier şcolar în Slănic Moldova
şi 394 elevi/atelier şcolar în mediul
urban din judeţul Bacău).
Singurul element al infrastructurii
şcolare care prezintă o situaţie mai
bună în mediul urban judeţean este
reprezentat de laboratoarele şcolare.
Astfel, numărul de elevi/laborator
şcolar în Slănic Moldova este cu 27,5
procente mai ridicat decât în mediul
urban al judeţului Bacău.

Opiniile populaţiei
Populaţia oraşului Slănic Moldova se
declară, per ansamblu, mulţumită de
calitatea sistemului de învăţământ de
la nivel local. 62,5% din locuitorii
oraşului
Slănic
Moldova
sunt
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de
calitatea serviciilor de învăţământ
locale. Se remarcă, însă, o serie de
disparităţi între evaluarea sistemului

de învăţământ de către populaţia din
cele trei localităţi componente ale
Slănic Moldovei. Astfel, gradul de
mulţumire faţă de calitatea sistemului
educativ este cel mai redus în
localitatea Cerdac, acolo unde doar
36,3% consideră că nivelul calitativ
este unul ridicat şi foarte ridicat. O
posibilă explicaţie a ponderii reduse
a
populaţiei
mulţumite
este
desfiinţarea şcolii din Cerdac. Pe de
altă parte, peste trei sferturi din
respondenţii din localitatea Slănic
Moldova
apreciază
calitatea
sistemului de învăţământ ca fiind
ridicată şi foarte ridicată.
Cel mai problematic aspect referitor
la sistemul de învăţământ de la nivel
local este calitatea actului didactic,
doar
59,4%
din
respondenţi
considerându-se mulţumiţi şi foarte
mulţumiţi de actul didactic din
unităţile de învăţământ locale.
Respondenţii sunt nemulţumiţi de
insuficienţa
cadrelor
didactice
pregătite/specializate,
activităţile
extraşcolare insuficiente dar şi de
lipsa de interes a cadrelor didactice
vis-à-vis
de
calitatea
actului
educaţional.

Situaţia sălilor de clasă,
laboratoarelor şcolare şi PC-urilor,
în anul 2009
16

Elevi/sală de
clasă

29
25
204

Elevi/laborator
şcolar

160
170
10,5

Elevi/PC

11,8
11,2
0

Slănic Moldova

50

100

150

Jud.Bacău, urban

200

250

Jud.Bacău, total

Sursa: INS

Situaţia terenurilor de sport, a
atelierelor şcolare şi a sălilor de
gimnastică, în anul 2009
204

Elevi/sală de
gimnastică

804
892
204

Elevi/atelier
şcolar

394
512

Pe partea de infrastructură şcolară nu
sunt
semnalate
probleme
semnificative nici în ceea ce priveşte
suficienţa unităţilor educaţionale, nici
în ceea ce priveşte nivelul dotărilor
din cadrul acestora. Există o
problemă vis-à-vis de dispersia
teritorială
a
instituţiilor
de

136

Elevi/teren de
sport

679
695
0

Slănic Moldova

250

500

Jud.Bacău, urban

750

1000

Jud.Bacău, total

Sursa: INS
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învăţământ, majoritatea unităţile şi
structurile de învăţământ fiind
amplasate în localitatea Slănic
Moldova. Din cauza dispunerii
lineare a oraşului şi a distanţei destul
de mari între localităţile componente
Cerdac şi Cireşoaia şi localitatea
Slănic Moldova (distanţa Cireşoaia –
Slănic Moldova – cca. 6 km, distanţa
Cerdac – Slănic Moldova – cca. 3
km), o mare parte din populaţia
şcolară întâmpină dificultăţi în ceea
ce priveşte transportul către unităţile
educaţionale.
O altă problemă semnalată vis-à-vis
de infrastructura şcolară este lipsa
unei şcoli profesionale/de arte şi
meserii şi lipsa unui liceu, pentru
continuarea
studiilor
populaţia
şcolară din Slănic Moldova fiind
nevoită să meargă în localităţile
învecinate.

62,5% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de calitatea
serviciilor de învăţământ de la nivel local.
Procentul celor care se declară nemulţumiţi de
acest aspect este de 9,3%. Cel mai mare grad de
nemulţimire se observă în localitatea Cerdac
(15,4%) şi localitatea Cireşoaia (10,5%).
Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă de aspecte referitoare la
sistemul de învăţământ
0%

Suficienţa
grădiniţelor
Suficienţa şcolilor
(fără licee)
Condiţiile fizice din
cadrul şcolilor
Condiţiile fizice din
cadrul grădiniţelor

20%

40%

60%

80%

79,9%

100%

6,5% 6,2%

72,2%

12,1% 8,4%

70,0%

12,1% 8,4%

69,3%

12,7% 6,8%

Dotarea grădiniţelor

62,5%

Dotarea şcolilor

62,2%

Calitatea actului
didactic

59,4%

Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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62,5%

16,7%

10,2%

16,7%

11,4%

23,2%

8,4%

Mulţumit şi foarte mulţumit
nici mulţumit, nici nemulţumit
Nemulţumit şi foarte nemulţumit

Educaţie

Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Lipsa aglomerării elevilor în sălile de clasă; în anul 2009 la
o sală de clasă reveneau, în medie, 16 elevi în timp ce la
nivel judeţean la o sală de clasă reveneau 25 de elevi;
- Raportul elevi/cadre didactice (15,1 elevi/cadru didactic)
uşor inferior mediei judeţene (15,5 elevi/cadru didactic),
regionale (15,8 elevi/cadru didactic) şi naţionale (15,5
elevi/cadru didactic) din anul 2009;
- Numărul redus de elevi raportat la sălile de gimnastică în
comparaţie cu situaţia de la nivel judeţean (204 elevi/sală
de gimnastică faţă de 892 elevi/sală de gimnastică);
- Numărul redus de elevi raportat la atelierele şcolare în
comparaţie cu situaţia de la nivel judeţean (204
elevi/atelier şcolar faţă de 512 elevi/atelier şcolar);
- Numărul redus de elevi raportat la terenurile de sport din
unităţile educaţionale în comparaţie cu media judeţeană
(136 elevi/teren de sport faţă de 695 elevi/teren de sport);
- Creşterea cu 56% a numărului de PC-uri din unităţile de
învăţământ în anul 2009 faţă de anul precedent;

- Lipsa unităţilor şcolare în localităţile componente
Cireşoaia şi Cerdac;
- Trendul descendent al populaţiei şcolare, faţă de anul
2000 populaţia şcolară fiind cu 29% mai redusă în anul
2009;
- Lipsa unei şcoli profesionale/de arte şi meserii şi a unui
liceu la nivel local;
- Insuficienţa activităţilor extraşcolare în care sunt implicaţi
elevii unităţilor de învăţământ din Slănic Moldova;
- Lipsa locuinţelor sociale pentru cadrele didactice;
- Raportul superior al elevilor/laboratoare şcolare în Slănic
Moldova (204 elevi/laborator şcolar) faţă de situaţia de la
nivel judeţean (170 elevi/laborator şcolar);
- Gradul scăzut de dotare al laboratoarelor şcolare;
- Lipsa cabinetelor medicale în şcoli;
- Neracordarea unităţilor de învăţământ la sistemul
centralizat de canalizare;

Oportunităţi

Ameninţări

- Existenţa
fondurilor
europene
direcţionate
spre
perfecţionarea actului didactic
- Existenţa fondurilor europene disponibile pentru
reabilitarea clădirilor instituţiilor de învăţământ şi dotarea
corespunzătoare a acestora;
- Programele şcolare internaţionale care permit şcolilor
locale să stabilească parteneriate cu instituţii de învăţământ
din străinătate;
- Programele guvernamentale destinate îmbunătăţirii
sistemului educaţional: asigurarea logisticii prin dotarea
şcolilor cu calculatoare / sisteme educaţionale de calcul;
acordarea de ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, etc.

- Menţinerea trendului descendent al populaţiei şcolare şi în
perioada următoare;
- Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere
(salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale etc.);
- Politica de salarizare existentă în domeniul educaţional
care poate avea influenţe negative asupra calităţii actului
educaţional;
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indicator
Cabinete medicale de specialitate/10.000 loc.
Cabinete medicale de familie/10.000 loc.
Farmacii/10.000 loc.
Cabinete stomatologice/10.000 loc.
Număr sanatorii balneare
Medici/10.000 loc.
Medici de familie/10.000 loc.
Stomatologi/10.000 loc.
Farmacişti/10.000 loc.
Personal sanitar mediu
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Slănic
Moldova

jud. Bacău,
mediul urban

2
4
2
2
1
8,1
4
2
2
24,2

7,1
5,4
3,9
8,6
1
25,9
5,3
7,5
7,2
93,5

Distribuţia cadrelor medico-sanitare din Slănic Moldova pe
categorii, în anul 2009

Medici
22,2%

Personal
sanitar mediu
66,7%

Stomatologi
5,6%
Farmacisti
5,6%

Capitolul VIII

SĂNĂTATE
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Infrastructura sanitară
Sistemul sanitar din Slănic Moldova
se remarcă prin insuficienţa unităţilor
medicale în raport cu necesităţile
populaţiei, dar şi prin infrastructura
uzată moral şi fizic şi lipsa dotărilor
specifice.
Numărul de unităţi sanitare
raportat la 10.000 de locuitori, în
anul 2009
2,0

Cabinete
stomatologice

8,6
4,9
2,0

Farmacii

3,9

2,1
4,0

Cabinete medicale
de familie

5,4
4,4

2,0

Ambulatorii
integrate spitalului

0,3
0,2

2,0

Cabinete medicale
de specialitate

7,1
3,2
0,0

Slănic Moldova
Jud. Bacău, urban
Jud. Bacău, total

5,0

10,0

Sursa: INS

Unităţi sanitare pe categorii de unităţi în
Slănic Moldova, în anul 2009
Categorii de unităţi medicale
Număr
Cabinete medicale şcolare
1
Cabinete stomatologice
1
Farmacii
1
Sanatorii balneare
1
Cabinete medicale de familie
2
Ambulatorii integrate spitalului
1
Cabinete medicale de specialitate
1
Sursa datelor: INS
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Sistemul medico-sanitar este format
din 1 cabinet medical şcolar, 1
cabinet stomatologic, 1 farmacie, 1
sanatoriu
balnear,
2
cabinete
medicale de familie, 1 ambulatoriu
integrat spitalului şi 1 cabinet
medical de specialitate. Raportate la
10.000 de locuitori, unităţile sanitare
din Slănic Moldova sunt cu mult sub
valoarea înregistrată în mediul urban
al judeţului Bacău. Astfel, în timp ce
în Slănic Moldova există 2 cabinete
medicale de specialitate la 10.000 de
locuitori, în mediul urban judeţean
sunt înregistrate 7,1 astfel de unităţi
la 10.000 de locuitori. Numărul de
cabinete medicale de familie ce revin
la 10.000 de locuitori în Slănic
Moldova este de 4 unităţi, în timp ce
în localităţile urbane din judeţul
Bacău se înregistrează 5,4 cabinete
medicale de familie/10.000 locuitori.

410 paturi în Sanatoriul Balnear
Techirghiol şi 200 paturi în Sanatoriul
Balnear Mangalia (conform INS).

Sanatoriul Balnear Slănic Moldova
reprezintă, în prezent, cea mai
importantă unitate sanitară de la nivel
local.
Înfiinţat
prin
Ordinul
Ministerului Sănătăţii nr. 400/2000,
Sanatoriul Balnear este declarat
unitate sanitară de interes public
naţional. Sanatoriul Balnear Slănic
Moldova se numără printre cele trei
unităţi balneare de la nivel naţional
incluse în această categorie, alături
de Sanatoriul Balnear Techirghiol şi
Sanatoriul Balnear Mangalia. Spre
deosebire de acestea, Sanatoriul
Balnear Slănic Moldova deţine un
număr de paturi cu mult mai redus:
38 de paturi în anul 2009, faţă de

- aerul bogat în aerosoli şi ioni

Deşi în Slănic Moldova era delimitată
o zonă de tratament amplasată pe
malul drept al râului Slănic Moldova,
baza de tratament balneologic considerată pivot al acestei zone - şia închis activitatea. Sanatoriul
Balnear Slănic Moldova a rămas
funcţional, oferind servicii de
recuperare medicală în regim de
spitalizare
şi
ambulatoriu,
cu
predilecţie pe profilele de patologie:
respirator, hepato-digestiv, renal,
reumatismal-cronic-degenerativ
şi
circulator.
Tratamentul
balnear
oferit
de
Sanatoriul Balnear Slănic Moldova
este favorizat de următorii factori:

negativi de care se bucură
staţiunea;
- apele minerale (20 de izvoare şi
sonde de mică adâncime),
cloruro-bicarbonatate,
sodice,
carbogazoase, uşor sulfuroase,
atermale, de diverse compoziţii şi
concentraţii cu o mineralizare
totală între 0.5-17gr/l;
- mofetele – gaz terapeutic, cu
concentraţii de CO2 mai mari de
70%, de utilizat în afecţiuni
vasculare.

Sănătate

Personalul medico-sanitar
Insuficienţa
cadrelor
medicale
reprezintă una dintre problemele
critice ale sistemului medical din
Slănic Moldova. Începând cu anul
1990 personalul medico-sanitar a
înregistrat
un
puternic
trend
descendent, de la 20 de medici în
anul 1990 ajungându-se la 1 medic
în anul 2000 şi 4 medici în anul
2009.
Aceeaşi
involuţie
este
înregistrată şi în cazul personalului
sanitar mediu, această categorie
având un regres în intervalul anterior
enunţat de peste 8 ori (de la 97
angajaţi ca personal sanitar mediu în
anul 1990 la 12 angajaţi ca personal
sanitar mediu în anul 2009).
În prezent, pe lângă cei 4 medici şi
12 persoane angajate ca personal
sanitar mediu, în Slănic Moldova mai
există 1 stomatolog şi 1 farmacist.

Din cei 4 medici din unităţile
medicale locale 2 sunt medici de
familie.

Personalul medico-sanitar raportat la
10.000 de locuitori, în anul 2009
8,1

Comparativ cu situaţia de la nivelul
mediului urban judeţean, oraşul
Slănic Moldova prezintă un grad mai
redus de acoperire a populaţiei cu
personal
medico-sanitar.
Spre
exemplu, asigurarea populaţiei cu
medici este de peste trei ori mai mică
decât în localităţile urbane din
judeţul Bacău (8,1 medici/10.000
locuitori, faţă de 23,9 medici/10.000
locuitori). De asemenea, numărul
personalului sanitar mediu raportat la
10.000 de locuitori în unităţile
medico-sanitare din Slănic Moldova
este de circa 4 ori mai redus decât
valoarea înregistrată în mediul urban
judeţean (24,2 angajaţi ca personal
sanitar mediu/10.000 locuitori, faţă
de 93,5 angajaţi ca personal sanitar
mediu/10.000 locuitori).

Medici
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Medici de familie
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Stomatologi
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Personal sanitar
mediu
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Slănic Moldova
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Sursa: INS

Evoluţia personalului medico-sanitar din Slănic Moldova, în perioada 1990-2009
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Opiniile populaţiei
Populaţia oraşului Slănic Moldova
este, în general, nemulţumită de
sistemul sanitar de la nivel local,
aspectele care stârnesc insatisfacţia
locuitorilor referindu-se atât la
infrastructura medicală, cât şi la
calitatea serviciilor medicale.
De departe, cea mai stringentă
problemă întâmpinată de locuitorii
oraşului Slănic Moldova este dotarea
cabinetelor medicale, aproape 70%
din respondenţi afirmând că sunt
nemulţumiţi
sau
chiar
foarte
nemulţumiţi de acest aspect. Lipsa
aparaturii şi echipamentelor medicale
moderne
afectează
considerabil
capacitatea sistemului sanitar de a
face faţă cerinţelor societăţii, cu atât
mai mult cu cât de cele mai multe ori
infrastructura precară este „dublată”
de insuficienţa resurselor umane.
Pe
lângă
dotarea
cabinetelor
medicale, o altă problemă este şi
insuficienţa acestora. În aceste
condiţii, locuitorii oraşului Slănic
Moldova sunt nevoiţi să meargă în
localităţile
învecinate
pentru
efectuarea de analize şi investigaţii
medicale de specialitate.
Nu este omisă nici insuficienţa
cadrelor medicale, 43,3% din
populaţie susţinând că sistemul
sanitar de la nivel local prezintă o
serie de carenţe cauzate de lipsa
medicilor.
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Situaţia este asemănătoare în cazul
numărului de farmacii existente,
35,3%
dintre
intervievaţi
considerându-l insuficient. Prezenţa
unei singure farmacii ridică probleme
în special pentru persoanele cu
rezidenţa în localităţile componente
Cireşoaia şi Cerdac, situate la o
distanţă destul de ridicată de Slănic
Moldova. De altfel, cel mai mare
grad de nemulţumire faţă de sistemul
medical din oraş se observă în
localitatea Cireşoaia, urmată de
localitatea Cerdac.

Serviciile medicale sunt considerate
calitative de către 43,6% dintre
respondenţi, cei care cred că nivelul
calitativ al acestor servicii este redus
şi foarte redus totalizând un procent
de 36,5%.
Locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt foarte nemulţumiţi şi de lipsa
serviciilor medicale de urgenţă,
problematică
surprinsă
pe
tot
parcursul sondajului de opinie
desfăşurat. Totodată este amintită şi
lipsa fondurilor pentru susţinerea
corespunzătoare a sistemului sanitar.

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă de aspecte referitoare la
sistemul medical
0%
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spitalelor/cabinetelor
Numărul cabinetelor
medicale
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Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Sănătate

Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Funcţionarea Sanatoriului Balnear Slănic Moldova, singurul
sanatoriu balnear din judeţul Bacău;
- Existenţa izvoarelor minerale a căror calităţi terapeutice
sunt comparabile cu apele din renumitele staţiuni
europene: Vichy, Marienbad, Karlsbad, etc.;
- Existenţa unor unităţi hoteliere care oferă şi tratamente
balneare.

- Imposibilitatea realizării anumitor tipuri de analize şi
investigaţii medicale, fapt ce determină deplasarea
populaţiei în alte localităţi urbane;
- Lipsa serviciilor medicale de urgenţă;
- Starea avansată de degradare fizică şi morală a aparaturii
medicale din cadrul instituţiilor sanitare;
- Insuficienţa personalului medico-sanitar în raport cu
necesităţile populaţiei;
- Trendul descendent al numărului de medici şi a
personalului mediu sanitar în perioada 1990-2009;
- Insuficienţa cabinetelor medicale de specialitate;
- Lipsa spaţiilor în care să îşi desfăşoare activitatea unităţile
medicale;
- Baza de tratament nu este funcţională, necesitând lucrări
de modernizare şi dotare cu aparatură corespunzătoare.

Oportunităţi

Ameninţări

- Existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea
structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;
- Dezvoltarea mediului privat medico-sanitar (dezvoltarea
cabinetelor medicale de specialitate);
- Reabilitarea şi dotarea bazei de tratament balneologic din
Slănic Moldova.

- Amploarea fenomenului migratoriu în rândul personalului
medico-sanitar spre statele Uniunii Europene (în special
Franţa şi Germania);
- Politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă
pentru specialişti;
- Efectele negative ale accentuării fenomenului de
îmbătrânire şi îmbolnăvire a populaţiei.
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indicator
Monumente istorice – grupa A
Monumente istorice – grupa B
Biblioteci – total
Biblioteci publice

Slănic
Moldova

jud. Bacău,
mediul urban

1
2
4
1

30
72
131
7

Principala modalitate preferată de localnicii
oraşului Slănic Moldova de petrecere a timpului
Evenimente
culturalartistice
11,8%
Nu ştiu /
niciuna
40,20%

Altă
modalitate
40,3%

Concerte
6,8%
Biblioteci
0,9%

Capitolul IX

CULTURĂ
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Patrimoniu cultural
Monumente cu valoare istorică şi
arhitecturală
Oraşul Slănic Moldova dispune de o
serie de monumente istorice incluse
în Lista Monumentelor Istorice,
aprobată prin Ordinul nr. 2314/8
iulie 2004 al Ministrului Culturii şi
Cultelor.
Clădirea Cazino este inclusă în grupa
A a monumentelor istorice, având
valoarea naţională şi universală (Cod
LMI 2004 BC II-m-A-00901).
Datând din anul 1894, Cazinoul
Slănic Moldova a fost construit de
meşteri italieni, beneficiind în anii
următori de o serie de modificări.
Începând cu anul 1948 Cazinoul a
devenit sediul Casei de Cultură şi al
Bibliotecii Orăşeneşti. În anul 1960
clădirii i se adaugă două terase
destinate amenajării unui bufet,
braserie şi pensiune. Clădirea
Cazinou a fost restaurată în perioada
1986-1989 pentru a i se reda forma
iniţială, fiind amenajată în totalitate a
ca edificiu cultural-educativ.
Clădirea Primăriei Slănic Moldova
este şi ea inclusă în Lista
Monumentelor Istorice, în grupa B a
monumentelor istorice reprezentative
pentru patrimoniul cultural local (cod
LMI 2004 – BC II-m-B-00900).
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Datând din perioada 1870-1890,
sediul Primăriei a fost revendicat de
Episcopia Romanului.
Placa memorială de la izvorul 1 a
fost, de asemenea, inclusă în grupa B
a Listei Monumentelor istorice (Cod
LMI 2004 – BC-IV-m-B-00942),
datând încă din anul 1927.
Există şi alte obiective culturale de
interes, precum Pavilionul central
Racoviţă şi Inhalatorul, care nu sunt
incluse în Lista Monumentelor
Istorice, însă sunt susceptibile pentru
a intra în patrimoniu local. Pavilionul
central Racoviţă este o clădire
monumentală, care îmbină stilul
baroc cu elemente de arhitectură
veche românească. Inhalatorul este o
construcţie masivă din piatră şi
cărămidă cu elementele decorative
orientale. După 1991 întregul
complex
a
fost
modernizat,
păstrându-se elementele caracteristice
stilului.
De asemenea, există o serie o clădiri,
actualmente unităţi de primire
turistică Vilele Liliana, Rica,
Păltiniş, Pufu, Palas, Rândunica,
Primăvara - reprezentative pentru
patrimoniul cultural local. Construite
în perioada 1920-1930 din piatră şi
cărămidă, vilele prezintă elemente de
arhitectură
şi
decor
specifice
staţiunilor montane.

Cultură
Monumente de artă religioasă
Biserica Sf. Ilie a fost construită în
parcul central al oraşului odată cu
„închegarea” staţiunii. Distrus în
totalitate în primul Război Mondial,
lăcaşul de cult a fost reconstruit în
anul 1927 prin eforturile soţilor
Pandrea Axente şi Maria, întru
pomenirea şi iertarea păcatelor
unicului lor fiu, decedat în anul
precedent. Finalizată în vara anului
1929, biserica a primit pe lângă
vechiul hram şi pe acela al Cuv.
Axente.
În 1990 biserica a început să fie
restaurată, consolidându-i-se temelia
şi pereţii exteriori şi refăcându-se
pictura interioară şi exterioară. În
1996 biserica a fost resfinţită de P.S.
Eftimie Luca al Romanului.
Mănăstirea Sf. Ştefan cel Mare şi
Sfânt este o mănăstire ortodoxă cu
obşte de călugări, construită recent la
iniţiativa
lui
Vasile
Grigore.
Amplasată în satul Cerdac, la circa 8
km de şoseaua naţională, lucrările la
Mănăstirea Sf. Ştefan cel Mare şi Sfânt
au fost demarate în anul 2000.
În anul 2003 s-a început zidirea
bisericii mari, aceasta fiind sfinţită pe
2 iulie 2006 de ziua Sfântului Ştefan
cel Mare. Începând cu anul 2007,
biserica de iarnă şi-a schimbat hramul
de la Schimbarea la faţă la
Bunavestire pe 25 martie, luând-o
ocrotitoare şi pe Maica Domnului.

Biserica
Romano
Catolică
„Adormirea Maicii Domnului” se
remarcă prin arhitectura avangardistă,
fiind situată în zona centrală a
oraşului.
Monumente comemorative şi de artă
plastică
Luptele din primul război mondial ce
au avut loc pe vârful Cireşoaia aduc
un surplus de încărcătură istorică
oraşului Slănic Moldova. Astăzi se
păstrează o serie de obiective precum
troiţa comemorativă sau cimitirul
eroilor necunoscuţi care amintesc de
evenimentele din această perioadă.
Troiţa comemorativă este amplasată
la drumul judeţean în localitatea
componentă Cerdac. Troiţa este din
piatră şi sunt înscrişi eroii căzuţi în
primul război mondial.
Cimitirul comemorativ cu osuarul
este amplasat în Slănic Moldova,
lângă cimitirul unde se înhumează şi
cuprinde 100 de morminte şi circa
3500 de schelete ce aparţin eroilor
căzuţi în primul război mondial.
Cimitirul a fost amenajat de
societatea “Cultul eroilor” între anii
1930 - 1931.
Ca monumente de artă plastică
amintim busturile scriitorilor Mihai
Eminescu, Ion Creangă, George
Coşbuc,
Ion
Luca
Caragiale,
amplasate în parcul staţiunii.
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Infrastructura
Casa de Cultură Cazino Slănic
Moldova este cea mai importantă
instituţie culturală de la nivel local,
jucând un rol deosebit în organizarea
evenimentelor cultural-artistice din
oraş. Activitatea instituţiei este
îngreunată de lipsa dotărilor şi
echipamentelor tehnice moderne,
dar şi de starea nesatisfăcătoare a
sălii de spectacole din cadrul Casei
de Cultură.
Deşi în localităţile componente
Cerdac şi Cireşoaia au existat două
cămine culturale, acestea au fost
desfiinţate, clădirile în care îşi
desfăşurau activitatea fiind în prezent
destinate altor activităţi. Construcţia
din Cireşoaia a fost preluată de
parohia romano-catolică în scopul
amenajării Centrului Social „Sf. Ioan”
care cuprinde şi o grădiniţă şi o sală
de festivităţi, iar construcţia din
Cerdac a fost transformată în capelă
catolică.
La nivelul oraşului Slănic Moldova
există 4 biblioteci din care o
bibliotecă este publică (Biblioteca
Orăşenească), iar 3 biblioteci sunt
şcolare.
Biblioteca
Orăşenească
Slănic
Moldova a fost inclusă în programul
„Biblionet – lumea în biblioteca
mea”, fiind dotată calculatoare şi
accesorii aferente performante.
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47,7% dintre locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de posibilităţile
de petrecere a timpului liber de la nivel local.
26,9% din respondenţi nu sunt nici mulţumiţi,
nici nemuţumiţi, iar 31,9% se declară
nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi de posibilităţile
existente de petrecere a timpului liber.

47,7%

Sursa: Sondaj de opinie în rândul locuitorilor oraşului Slănic
Moldova, decembrie 2010 - ianuarie 2011

Opiniile populaţiei
Locuitorii oraşului Slănic Moldova
sunt, în general, nemulţumiţi de
posibilităţile de petrecere a timpului
liber, atât de infrastructura de
agrement şi spaţii verzi, cât mai ales
de infrastructura şi evenimentele
cultural-artistice. Doar 41,2% din
respondenţi s-au declarat mulţumiţi
de acest aspect, în timp ce 31,9%
consideră că oraşul nu are o ofertă
suficientă de posibilităţi de petrecere
a timpului liber.
Cel mai nemulţumiţi sunt locuitorii
oraşului
Slănic
Moldova
de
concertele organizate la nivel local,
atât ca frecvenţă, cât şi ca amploare a
evenimentelor desfăşurate. Procentul
celor care au răspuns că sunt
nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi
de „oferta” actuală de concerte este
de 45,2%, majoritatea tineri.

Nemulţumiţi sunt şi de evenimentele
cultural-artistice organizate în Slănic
Moldova, remarcându-se în special
populaţia din Cerdac (35,2% nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi).
Evaluarea opiniei locuitorilor în
legătură cu bibliotecile din oraş din
punctul de vedere al posibilităţilor de
petrecere a timpului liber relevă
faptul că doar 34,7% din populaţie se
declară mulţumită şi foarte mulţumită
de starea acestora.
Doar 19,5% din locuitorii oraşului
Slănic Moldova are ca modalitate
preferată de petrecere a timpului liber
activităţi referitoare la sfera culturalartistică. 11,8% din respondenţi au
declarat că preferă să meargă la
evenimente cultural-artistice, 6,8% să
meargă la diverse concerte şi doar
0,8% să frecventeze bibliotecile
existente la nivel local. Dintre
persoanele care preferă concertele

Cultură
pentru petrecerea timpului liber,
45,5% au vârste cuprinse între 18 şi
30 de ani.
O pondere ridicată din locuitorii
oraşului Slănic Moldova care au
participat la sondajul de opinie
efectuat au răspuns că nu au o
modalitate preferată de petrecere a
timpului liber / modalitatea preferată
de petrecere a timpului liber nu
include activităţi în spaţii publice / nu
ştiu cum să răspundă cu privire la o
modalitate preferată de petrecere a
timpului liber.

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă de aspecte referitoare la
posibilităţile de petrecere a timpului liber
0%

Concerte

Evenimente culturalartistice

Biblioteci
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Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011
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Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Existenţa monumentelor istorice (mănăstirile din Slănic
Moldova si din regiuni), din care 3 sunt protejate şi aflate
în patrimoniul naţional şi local (Cazino, Placa
Comemorativă Izvor 1, Clădirea Epitropiei Romanului);
- Existenta unor lăcaşe de cult susceptibile de a fi incluse in
lista obiectivelor de patrimoniu;
- Existenta unei palete variate de obiceiuri şi datini păstrate
în comunitate;
- Prezenţa unor structuri asociative locale care dezvoltă
proiecte în parteneriat cu administraţia locală;
- Existenţa Casei de Cultură Cazino Slănic;
- Interesul ridicat al locuitorilor pentru manifestările
culturale;
- Organizarea a numeroase spectacole, expoziţii, târguri de
artă meşteşugărească şi port popular;
- Existenţa unui număr de 4 biblioteci la nivel local;

- Lipsa unei scene proprii pentru desfăşurarea de spectacole
în aer liber;
- Lipsa dotărilor şi echipamentelor tehnice moderne în
cadrul Casei de Cultură;
- Starea avansată de degradare a sălii de spectacole din
cadrul Casei de Cultură;
- Desfiinţarea căminelor culturale;
- Spaţiul impropriu în care funcţionează Biblioteca Slănic
Moldova;

Oportunităţi

Ameninţări

- Amenajarea unei galerii de artă cu expunere permanentă
sau ocazională;
- Restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;
- Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile
pentru activităţi culturale;
- Adaptarea fondului de carte la noua tehnologie
(achiziţionarea de documente pe suport electronic);
- Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor oferite de
acestea;
- Posibilitatea de a valorifica o serie de sărbători locale ca şi
evenimente culturale.

- Dezinteres general pentru cultură;
- Lipsa fondurilor locale necesare contractării de fonduri
europene în domeniul cultural;
- Dispariţia meşterilor şi creatorilor populari de la nivel
judeţean pe fondul lipsei posibilităţii valorificării
produselor create;
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Cultură

93

Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
perioada 2010-2020

Auditul dezvoltării socio-economice a oraşului Slănic Moldova

proiecte cu finanţare nerambursabilă

număr

Valoare (mil euro)

Finalizate

7

1,15

În curs de implementare

8

4,57

În curs de finanţare

3

0,91

În curs de evaluare

8

25,39

total

26

32,03

Bugetul local programat pentru anul 2011

Valoare (mil euro)

venituri totale

1,50

din care, fonduri europene

0,31

rambursări de credite

0,1

ajutoare sociale

0,02

Capitolul X

CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
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Administraţia publică a Unităţii
Administrativ Teritoriale Oraş Slănic
Moldova este formată din Consiliul
Local, ca autoritate deliberativă şi
Primarul oraşului, ca autoritate
executivă.
Primăria
reprezintă
aparatul propriu de specialitate al
Consiliului Local şi aduce la
îndeplinire hotărârile Consiliului
Local şi dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale
colectivităţii locale.
Consilierii Locali şi Primarul sunt
învestiţi în funcţii prin vot cu un
mandat de 4 ani, până în anul 2012.

Consiliul Local
Consiliul Local reprezintă autoritatea
legislativă a oraşului, are iniţiativă şi
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate
problemele de interes local, cu
excepţia celor care sunt date prin
lege în competenţa altor autorităţi ale
administraţiei publice locale sau
centrale.
Una dintre atribuţiile Consiliului
Local
priveşte
dezvoltarea
economico-socială a oraşului. Pentru
exercitarea acestei atribuţii, Consiliul
Local:
- aprobă,
la
propunerea
primarului, bugetul local,
virările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare şi
contul
de
încheiere
a
exerciţiului bugetar;
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- aprobă,
la
propunerea
primarului, contractarea şi/sau
garantarea
împrumuturilor,
precum şi contractarea de
datorie publică locală prin
emisiuni de titluri de valoare,
în
numele
unităţii
administrativ-teritoriale,
în
condiţiile legii;
- stabileşte şi aprobă impozitele
şi taxele locale, în condiţiile
legii;
- aprobă,
la
propunerea
primarului,
documentaţiile
tehnico-economice
pentru
lucrările de investiţii de
interes local, în condiţiile
legii;
- aprobă strategiile privind
dezvoltarea
economică,
socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
- asigură realizarea lucrărilor şi
ia
măsurile
necesare
implementării şi conformării
cu prevederile angajamentelor
asumate în procesul de
integrare
europeană
în
domeniul protecţiei mediului
şi gospodăririi apelor pentru
serviciile furnizate cetăţenilor.
Consiliul Local al Oraşului Slănic
Moldova are în componenţă 15
consilieri aleşi prin vot democratic
aleşi pe listele electorale a trei partide
politice.
Structura
politică
a
consiliului este PSD (80%), PD-L
(13,3%) şi PNL (6,7%).

Primarul. Primăria
Primăria oraşului Slănic Moldova
reprezintă o structură funcţională cu
activitate permanentă constituită din
Primarul, Viceprimarul şi Secretarul
oraşului şi din aparatul de specialitate
al primarului.
Primăria reprezintă autoritatea locală
executivă, ducând la îndeplinire
hotărârile
consiliului
local
şi
dispoziţiile primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii
locale.
Primarul
reprezintă
unitatea
administrativ-teritorială în relaţiile cu
alte autorităţi publice, cu persoanele
fizice sau juridice române ori străine,
precum şi în justiţie. Primarul este
stabilit prin vot public uninominal de
către locuitorii oraşului, pe o
perioadă de patru ani.
Pentru exercitarea corespunzătoare a
atribuţiilor sale, primarul colaborează
cu serviciile publice deconcentrate
ale ministerelor şi celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei
publice
centrale
din
unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi cu
consiliul judeţean.
În această calitate, primarul poate
solicita prefectului, în condiţiile legii,
sprijinul conducătorilor serviciilor
publice
deconcentrate
ale
ministerelor şi ale celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei

Capacitate instituţională
publice
centrale
din
unităţile
administrativ-teritoriale,
dacă
sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate
prin aparatul de specialitate.
Viceprimarul este
subordonat
primarului şi este înlocuitorul de
drept al acestuia, care îi poate delega
atribuţiile sale. Viceprimarul este ales
cu votul majorităţii consilierilor locali
în funcţie, din rândul acestora.
Secretarul oraşului este funcţionar
public de conducere, cu studii
superioare juridice, apolitic şi se
bucură de stabilitate în funcţie.
Atribuţiile principale ale secretarului
sunt:
- avizarea pentru legalitate a
dispoziţiilor primarului şi ale
hotărârilor consiliului local;
- asigurarea
gestionării
procedurilor
administrative
privind relaţia dintre consiliul
local şi primar şi între aceştia
şi prefect;
- pregăteşte lucrările supuse
dezbaterii consiliului local;
- asigură
procedurile
de
convocare a consiliului local
şi efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunică ordinea
de zi, întocmeşte procesulverbal al şedinţelor consiliului
local şi redactează hotărârile
consiliului local.
Pe lângă aceste atribuţii şi cele
stabilite de legea administraţiei
publice, secretarul poate primi

atribuţii şi însărcinări date de către
primar sau de către Consiliul Local.

Proiecte cu finanţare
nerambursabilă

Aparatul de specialitate al Primarului
oraşului Slănic Moldova are în
componenţă:
Direcţia Economică,
Compartimentul
de
integrare
europeană
şi
strategii de dezvoltare;
Compartimentul
Implementare proiecte;
Compartimentul Juridic;
Compartimentul Urbanism
şi amenajatea teritoriului;
Compartimentul
Audit
intern;
Compartimentul Cadastru;
Compartimentul
Protecţie
civilă;
Serviciul pentru Evidenţa
populaţiei;
Serviciul PSI;
Casa de Cultură;
Biblioteca Orăşenească.

Portofoliul de proiecte cu cofinanţare
din surse nerambursabile europene
sau naţionale al administraţiei
publice locale din oraşul Slănic
Moldova totalizează proiecte cu o
valoare totală de aproximativ 32
milioane euro. Dintre acestea,
proiectele finalizate au o valoare
estimativă de 1,15 milioane euro, iar
cele în curs de implementare
valorează circa 4,57 milioane euro.
Primăria Slănic Moldova a mai depus
spre finanţare o serie de proiecte
aflate în curs de evaluare şi/sau
finanţare, cu o valoare totală de
25,39 milioane euro.

Serviciul Local de Asistenţă Socială
funcţionează în subordinea directă a
Consiliului Local.
Compartimentul
deservire
şi
gospodărie
comunală,
care
administrează serviciile publice de
apă canal, managementul deşeurilor,
iluminat public etc. face parte din
Direcţia Economică.

Cea mai mare parte a sumelor atrase
din surse nerambursabile sunt
destinate investiţiilor în infrastructura
locală, incluzând în această categorie
infrastructura de utilităţi publice,
infrastructura turistică, infrastructura
şcolară etc. Un proiect cu un impact
major asupra dezvoltării oraşului
Slănic Moldova este „Schi Parc Slănic
Moldova”, în valoare de aproape 7
milioane de euro, aflat în faza de
evaluare.
Valoarea estimativă a proiectelor cu finanţare
nerambursabilă ale Primăriei Slănic Moldova
Stadiu
Valoare ( mil euro)
Finalizate
1,15
În curs de implementare
4,57
În curs de finanţare
0,91
În curs de evaluare
25,39
Total
32,03
Sursa: Primăria Slănic Moldova
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Lista de proiecte locale cofinanţate din surse nerambursabile realizate, în curs de realizare sau în curs de
evaluare şi finanţare
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
denumire proiect

SCHI PARC Slănic Moldova

valoare

anul depunerii

28.236.394,2 lei

2008

stadiu

observaţii

în evaluare parteneriat cu CJ Bacău

PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
denumire proiect

Managementul documentelor
Sistem de management al calităţii în conformitate cu
SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2009
Slănic Moldova – succesul unei dezvoltări durabile
prin planificare strategică 2010-2020
FONDURI GUVERNAMENTALE
denumire proiect

Reabilitare/ modernizare teren sport
Şcoala nr.2 - Cireşoaia
Reabilitare modernizare, dotare si extindere
aşezământ cultural Cerdac – Slănic Moldova
Construire poduri şi punţi pietonale
Asistenţă tehnică pentru proiectul de Modernizare
bază sportivă Slănic Moldova

valoare

anul depunerii

335.230 lei
234.480 lei

2009
2009

în derulare realizat aprox. 45%;
în derulare realizat aprox. 75%

791.345 lei

2009

în derulare realizat aprox. 45%;

valoare

anul depunerii

1.074.398 lei

2008

4.205.112,5 lei

2008-2009

3.992.662 lei
413.941 lei

2008-2009
2008-2009

AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ZONELOR INDUSTRIALE
denumire proiect
valoare
anul depunerii

Centru Comunitar de Dezvoltare, Informare Publică
şi Formare Profesională Slănic Moldova
Sa gândim verde

700.000 $

2008-2009

23.334 lei

2009

Un mediu sănătos, o viaţă sănătoasă

31.288 lei

2009

Grădiniţa… anotimpul copilăriei

23.615 lei

2009

26.265,21 lei

2009

66.574 lei

2010

Operativi, siguri şi eficienţi în situaţii de urgenţă

64.147,9 lei

2010

Sport pentru copiii Slănicului

65.929,99 lei

2010

Biblioteca prichindel
Slănic Moldova, oraş verde
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stadiu

stadiu

observaţii

observaţii

în curs de O.G.nr.7/2006
finanţare
în derulare
în derulare Lucrări realizate 95%
în derulare Documentaţie tehnicoeconomică finalizata in 2009
stadiu

observaţii

în curs de nu au fost alocate sume de la
finanţare ARDDZI
finalizat parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă “Tinerii ecologişti”
finalizat parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă “Prietenii naturii”
finalizat parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă “Prietenii copiilor”
finalizat parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă ”Marunţica”
în evaluare parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă “Oraş Verde"
în evaluare parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă “Activi si Proactivi"
în evaluare parteneriat cu Grupul de
Iniţiativă „Sport şi sănătate"

Capacitate instituţională

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII
denumire proiect

valoare

anul depunerii

stadiu

observaţii

”SALA DE SPORT” - Slănic Moldova

3.500.000 lei

2008-2009

finalizat

Sală de sport 50 locuri - şcolile cu cls. I-VIII – nr. 1

1.000.000 lei

2009

finalizat

- Necesită racordare la
utilităţi
- capacitate de 150 locuri
- se lucrează la racordarea la
utilităţi

2009

în derulare

Construire bazin de înot didactic şcolar
COMISIA EUROPEANĂ
denumire proiect

Înfiinţare punct de informare şi de promovare a
acţiunilor a Centrului Europe Direct Bacău în oraşul
Slănic Moldova

valoare

anul depunerii

stadiu

56.600 euro

2008-2009

finalizat

9.233.685 lei

2008-2009

observaţii

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE

Construire locuinţe ANL Slănic Moldova, jud. Bacău

FONDUL DE MEDIU
denumire proiect

Reabilitare peisagistică şi extindere spaţii verzi
amenajate în zona Izvoarelor cu apă minerală, oraş
Slănic Moldova, jud. Bacău
Realizare sitsem de colectare si transport ape uzate in
orasul Slanic Moldova, jud. Bacau, zona statiune
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI, MDRT
denumire proiect

Reabilitarea sistemului de alimentare, aducţiune,
distribuţie şi tratare apă potabilă, oraş Slănic
Moldova, judeţul Bacău – faza SF
Sistem integrat de colectare, transport si epurare ape
uzate în oraşul Slănic Moldova, jud. Bacău – faza SF

valoare

anul depunerii

stadiu

587.060 lei

2009

în curs de
finanţare

4.527.540 lei

2010

în evaluare

valoare

anul depunerii

19.407.574,8 lei

2009

46.789.182,9 lei

2009

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
denumire proiect
valoare
anul depunerii

Modernizare sistem de iluminat public oraş Slănic
Moldova

în derulare - construirea a 3 blocuri ANL
cu 48 unităţi locative ;
- două tronsoane finalizate,
un tronson realizat 90;

7.479.864,7 lei

2010

stadiu

observaţii

observaţii

în evaluare Etapa a II-a a programului de
finanţare nu a fost demarată
la nivel naţional
în evaluare Etapa a II-a a programului de
finanţare nu a fost demarată
la nivel naţional
stadiu

observaţii

în evaluare
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Parteneriate internaţionale
La începutul lunii ianuarie 2011,
primarul oraşului Slănic Moldova, dl
Andrei Şerban, a semnat la Leipzig,
Germania, un acord de cooperare cu
Localitatea Reuth din Germania,
Centrul Internaţional pentru Mediu şi
Dezvoltare Magdeburg, Comisia
Parlamentară pentru Industrie şi
Servicii din România, Societatea
„Euroregionale
Klimaschultzmanagementgesellschaft
ERK”
Legenfeld şi Societatea European
Climate Protection consult RbR
Neustadt
pentru
realizarea
proiectului pilot „Carpaţi Cop Verde
2012”. Obiectivul principal al
proiectului este ca, din primăvara
anului
2012,
staţiunea
Slănic
Moldova să devină prima localitate
independentă energetic din România.
Astfel, Slănic Moldova va reprezenta
un model de bună practică pentru
auto-susţinerea
energetică
a
staţiunilor balneo-climaterice şi a
localităţilor cu mai puţin de 8.000 de
locuitori din România.
Parteneriatul
prevede
atingerea
obiectivului propus prin realizarea a
8 proiecte cu o valoare totală
estimată la 30 de milioane de euro.
Printre
rezultatele
investiţiilor
realizate se vor număra o centrală
electrică bazată pe biomasă şi
energie geotermală, o unitate solară
pentru alimentarea autovehiculelor,
instalaţie de biogaz din producţie
românească, parc eolian etc.
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Bugetul local
În scopul dezvoltării proiectelor şi
parteneriatelor internaţionale prin
intermediul reţelei RURENER, în luna
martie 2011, primarul oraşului Slănic
Moldova, dl Andrei Şerban, va semna
un acord de înfrăţire cu localitatea
Schladen, din Saxonia Inferioară,
Germania. Obiectivul principal al
acestui acord este ca cele două
localităţi să se sprijine reciproc în
dezvoltarea şi realizarea de proiecte,
în calitate de membri ai reţelei
RURENER.
Scopul proiectului RURENER, care se
va derula între 2009 şi 2011, este de
a crea o reţea de comunităţi rurale
care vizează neutralitatea energetică.
Proiectul
RURENER
facilitează
punerea în practică a unei politici
energetice integrate în comunităţile
rurale prin promovarea utilizării
Surselor de Energie Regenerabilă şi
prin o mai Raţională Utilizare a
Energiei.
În cadrul proiectului se vor dezvolta
instrumente şi metode pentru a
sprijini strategia de implementare şi
evaluare
a
energiei
pentru
comunităţile membre ale reţelei.
Derularea proiectului RURENER este
asigurată de un consorţiu de 12
parteneri din: Franţa, Germania,
Grecia, Italia, România, Spania, UK şi
Ungaria.

Bugetul local al oraşului Slănic
Moldova, aprobat pentru anul 2011,
este de 6,3 milioane de lei,
echivalentul a circa 1,5 milioane
euro. Faţă de anul precedent s-a
înregistrat o scădere cu aproape un
sfert a bugetului Veniturile proprii
reprezintă 49,8% din total.
Fondurile nerambursabile care au fost
atrase prin proiecte europene şi care
vor fi disponibile pentru anul 2011
înseamnă aproximativ 20,5% din
bugetul oraşului.
Cheltuielile cu asistenţa socială
reprezintă 6,7% din bugetul local
programat pentru 2011, iar ponderea
ajutoarelor sociale acordate în
numerar este de 1,3%.
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare
reprezintă 20,5% din bugetul local,
iar sumele sunt asigurate din fonduri
europene
nerambursabile.
Cheltuielile acestei secţiuni acoperă
activităţile necesare pentru realizarea
proiectelor de dezvoltare ale oraşului
şi includ lucrări de infrastructură,
echipamente etc.
La sfârşitul anului 2010, bugetul local
înregistra o datorie pentru un credit
pe termen lung de 5,43 milioane lei.
În anul 2011, sunt programate
rambursări
de
518
mii
lei,
reprezentând 10,4% din veniturile
curente.

Capacitate instituţională

Activitatea direcţiei/serviciului de
impozite şi taxe este apreciată de
58% dintre locuitori, iar procentul
celor nemulţumiţi cu privire la
această direcţie este de 20,3%.
Trebuie subliniat că gradul de
mulţumirea faţă de activitatea acestei
direcţii este influenţat şi de percepţia
asupra nivelului de taxe şi impozite.

Instituţia
Primarului

84,4%

58,0%

Biroul Urbanism

60,3%

50,3%

4,7%

13,4%

10,6%

71,5%

Direcţia de
impozite şi taxe
locale

Serviciul Poliţia
Comunitară

100%

5,6%
6,8%

Consiliul Local

50%

18,7% 20,3%

18,3%

6,5%

Dintre
direcţiile
şi
serviciile
administraţiei
publice
locale,
activitatea biroului urbanism este
considerată mulţumitoare de 60,3%
din populaţie.

0%

14,9%

Activitatea Consiliului Local este
considerată bună şi foarte bună de
71,5% dintre locuitori, în timp ce
84,4% dintre locuitori declară că sunt
mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de
activitatea primarului oraşului Slănic
Moldova.

Gradul de mulţumire al locuitorilor faţă
de activitatea administraţiei publice

15,1%

Aprecierile
populaţiei
faţă
de
administraţia publică şi faţă de
direcţiile şi serviciile publice locale
este, în general, bună.

14,5%

Opiniile populaţiei

20,1%

mulţumit şi foarte mulţumit
nici mulţumit, nici nemulţumit
nemulţumit şi foarte
nemulţumit
Sursa: Sondaj de opinie, dec. 2010 - ian. 2011

Gradul de mulţumire referitor la
activitatea serviciului local de poliţie
este de 50,3%. Totuşi, locuitorii
consideră că lipsa criminalităţii este
unul dintre principalele aspecte
pozitive ale oraşului. Aşadar, cauzele
nemulţumirilor provin din alte
aspecte decât starea de siguranţă a
populaţiei.
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Analiza SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

- Existenţa experienţei în domeniul proiectelor cu finanţare

- Număr redus al funcţionarilor primăriei care activează în

nerambursabilă;

dezvoltarea şi implementarea proiectelor;

- Existenţa unui portofoliu semnificativ de proiecte cu
finanţare

nerambursabilă

europeană

şi

naţională,

implementate şi în curs de implementare;

- Clădirea Consiliului Local este necorespunzătoare din
punct de vedere funcţional cerinţelor actuale;
- Atractivitate scăzută a activităţii administraţiei publice

- Ponderea ridicată a funcţionarilor

pentru tinerii profesionişti;

- publici cu studii superioare;

- Grad

- Existenţa parteneriatelor şi acordurilor de colaborare cu

de

salarizare

scăzut

a

funcţionarilor

din

administraţie;

unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi din străinătate;
- Implicarea administraţiei locale în problematica dezvoltării
durabile a oraşului;
- Grad ridicat de mulţumire al locuitorilor faţă de activitatea
administraţiei publice;
- Grad scăzut de îndatorare al bugetului local;

Oportunităţi
- Dezvoltarea

serviciului

local

Ameninţări
de

dezvoltare

şi

implementare a proiectelor;
- Dezvoltarea activităţii de consultare a populaţiei cu privire
la problemele oraşului;
- Implicarea activă a comunităţii în activitatea decizională;
- Programe de specializare şi pregătire pentru funcţionarii
publici;
- Finanţarea unor proiecte prioritare pentru dezvoltarea
oraşului, printre care se numără proiectul de realizare a
unui parc de schi;
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- Stări de nemulţumire a funcţionarilor publici cauzate de
nivelul salarial nemotivant;
- Migrarea specialiştilor din aparatul de specialitate, în
special a celor implicaţi în atragerea de fonduri europene;
- Posibilitatea retrocedării clădirii Consiliului Local către
Episcopia Romanului;
- Efectele crizei economice pot afecta bugetul local;
- Măsuri administrative şi financiare guvernamentale care
limitează activitatea administraţiei publice locale;

Capacitate instituţională
ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI
Factorii interesaţi (stakeholderii) sunt
indivizii sau grupurile care pot
influenţa o anumită politică, ori care
pot fi afectaţi de aceasta. Un factor
interesat poate fi o persoană (un
cetăţean), o instituţie (aici incluzând
diferitele departamente ale
administraţiei), grupuri specifice sau
categorii de persoane (ca de exemplu
tineri, bătrâni, bogaţi, săraci), un
cartier sau chiar întreaga comunitate.
Populaţia este unul dintre principalii
stakeholderi ai Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic
Moldova, atât datorită numeroaselor
domenii în care vor avea beneficii în
urma acestei strategii, cât şi datorită
capacităţii de a influenţa anumite
resurse pentru implementarea ei.
Per ansamblu, interesul populaţiei în
urma strategiei este de a avea condiţii
mai bune de viaţă, locuri de muncă
diversificate şi bine remunerate şi
servicii publice de calitate. Principalii
beneficiari finali ai tuturor planurilor
sectoriale de acţiune sunt locuitorii
oraşului, aceştia urmând a se bucura
de parcuri şi spaţii de joacă pentru
copii bine amenajate, zone noi de
agrement, drumuri modernizate,
infrastructură tehnico-edilitară
reabilitată, servicii de transport public
moderne, siguranţă şi ordine publică,
salarii mai bune, servicii publice mai
eficiente, mediu mai curat, activităţi
culturale mai frecvente, etc.

Pe de altă parte, populaţia poate avea
un impact fundamental asupra bunei
implementări a strategiei, gradul de
acceptabilitate al populaţiei vis-à-vis
de măsurile şi acţiunile propuse fiind
determinant. Mai mult decât atât,
implicarea populaţiei este necesară
pentru crearea unei societăţi civile
puternice, un pion esenţial în
deciziile luate la de autorităţile
publice nivel local.
Un alt stakeholder cheie este mediul
de afaceri. Interesul principal al
antreprenorilor locali este de a fi
rezolvate obstacolele/dificultăţile
întâmpinate de aceştia în prezent:
infrastructura rutieră şi tehnicoedilitară, colaborarea dintre mediul
de afaceri şi autorităţile publice,
birocraţia, promovarea insuficientă,
lipsa infrastructurii de sprijin pentru
afaceri etc.
Mediul de afaceri joacă un rol cheie
în Strategia de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova datorită capacităţii de
a mobiliza anumite resurse financiare
pentru implementarea planurilor de
acţiune propuse în acest document,
cu adresabilitate deosebită sectorului
turistic. O serie de acţiuni se pot
realiza prin parteneriate de tip publicprivat, autorităţile publice locale
neavând capacitatea de a le
implementa prin resurse proprii. Spre
exemplu, dezvoltarea serviciilor de
transport public, dezvoltarea zonelor
şi centrelor de agrement, ori crearea
de parcuri pentru bikeri şi skateri sunt

activităţi pretabile a fi realizate prin
colaborarea mediului de afaceri cu
autorităţile publice locale. În acest
sens, se propune şi îmbunătăţirea
colaborării dintre aceştia prin
desfăşurarea periodică de consultări
publice.
Autorităţile publice locale (Consiliul
Local şi Primăria) reprezintă unul
dintre cei mai importanţi stakeholderi
în implementarea Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic
Moldova. Strategia de dezvoltare
presupune realizarea unor investiţii
majore care pot fi demarate doar de
autorităţile publice locale. De altfel,
pentru realizarea investiţiilor din
fonduri europene este necesară
implicarea autorităţilor publice ca
principal beneficiar şi contribuitor
financiar (pentru co-finanţare).
Autorităţile publice locale deţin nu
doar resursele financiare, ci şi cele de
legitimitate pentru implementarea
strategiei de dezvoltare, între
atribuţiile Consiliului Local fiind
următoarele elemente:
 avizează sau aprobă studii,
prognoze şi programe de
dezvoltare economico-socială,
de organizare şi amenajare a
teritoriului, documentaţii de
amenajare a teritoriului şi
urbanism, inclusiv participarea
la programe de dezvoltare
judeţeană, regională, zonală şi
de cooperare transfrontalieră;
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aprobă bugetul local,
împrumuturile, virările de
credite şi modul de utilizare a
rezervei bugetare; aproba
contul de încheiere a
exerciţiului bugetar; stabileşte
impozite şi taxe locale, precum
şi taxe speciale, în condiţiile
legii;
stabileşte măsurile necesare
pentru construirea, întreţinerea
şi modernizarea drumurilor,
podurilor, precum şi a întregii
infrastructuri aparţinând căilor
de comunicaţii de interes local;
aproba documentaţiile tehnicoeconomice pentru lucrările de
investiţii de interes local şi
asigură condiţiile necesare în
vederea realizării acestora;
asigură condiţiile materiale şi
financiare necesare pentru buna
funcţionare a instituţiilor şi
serviciilor publice de educaţie,
sănătate, cultură, tineret şi sport,
apărarea ordinii publice,
apărarea împotriva incendiilor
şi protecţia civilă, de sub
autoritatea sa; urmăreşte şi
controlează activitatea acestora;
acţionează pentru protecţia şi
refacerea mediului înconjurător,
în scopul creşterii calităţii vieţii;
contribuie la protecţia,
conservarea, restaurarea şi
punerea în valoare a
monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor şi
rezervaţiilor naturale, în
condiţiile legii;





contribuie la realizarea
măsurilor de protecţie şi
asistenţă socială; asigură
protecţia drepturilor copilului,
potrivit legislaţiei în vigoare;
aprobă criteriile pentru
repartizarea locuinţelor sociale;
înfiinţează şi asigură
funcţionarea unor instituţii de
binefacere de interes local;
înfiinţează şi organizează
târguri, pieţe, oboare, locuri şi
parcuri de distracţie, baze
sportive şi asigură buna
funcţionare a acestora.

Primarul are competenţe ce pot
influenţa implementarea Strategiei,
având rolul de a întocmi proiectul
bugetului local şi contul de încheiere
a exerciţiului bugetar şi de a le
supune spre aprobare consiliului
local. Astfel, prin atribuţiile deţinute,
atât Consiliul Local Slănic Moldova
cât şi Primarul joacă un rol cheie în
implementarea acţiunilor propuse în
cadrul strategiei.
Autorităţile publice locale vor avea şi
o serie de beneficii directe ca urmare
a implementării strategiei, precum
dezvoltarea resurselor umane,
dezvoltarea serviciilor e-administraţie
ori dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii în care îşi desfăşoară
activitatea.
Un alt factor interesat de
implementarea Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic Moldova

este Consiliul Judeţean Bacău. Una
dintre modalităţile prin care această
instituţie poate influenţa dezvoltarea
oraşului Slănic Moldova este prin
includerea în strategia judeţeană a
unor investiţii în locale, cu atât mai
mult cu cât Slănic Moldova este cea
mai importantă destinaţie din judeţ şi
una dintre cele mai importante din
Regiunea Nord-Est. De asemenea,
una dintre atribuţiile Consiliului
Judeţean Bacău este de a aproba
bugetul propriu al judeţului,
împrumuturile, virările de credite şi
modul de utilizare a rezervei
bugetare, de a stabili impozite şi taxe,
precum şi taxe speciale, în condiţiile
legii şi de a hotărî repartizarea pe
comune, oraşe şi municipii a cotei
din sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat sau din
alte surse, în condiţiile legii. Astfel,
asemenea autorităţilor publice locale,
Consiliul Judeţean Bacău dispune atât
de resurse financiare, cât şi de
legitimitate pentru a influenţa
implementarea Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic Modlova.
Prefectura este un alt stakeholder al
Strategiei de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova, Prefectul fiind
reprezentantul Guvernului pe plan
local care asigură legătura operativă
dintre fiecare ministru, respectiv
conducător al organului
administraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului şi
conducătorul serviciului public
deconcentrat din subordinea

Capacitate instituţională
acestuia. O primă modalitate prin
care Prefectul poate influenţa
implementarea strategiei este prin
susţinerea activităţilor de lobby la
nivel central pentru realizarea de
investiţii locale şi rezolvarea
problemelor întâmpinate de locuitori
şi mediul de afaceri. De altfel, una
dintre atribuţiile Prefecturii este
acţionarea pentru realizarea în judeţ
a obiectivelor cuprinse în Programul
de guvernare şi dispunerea măsurile
necesare pentru îndeplinirea lor, în
conformitate cu competenţele şi
atribuţiile ce îi revin, potrivit legii.
O altă atribuţie a Prefecturii este
aceea de a colabora cu autorităţile
administraţiei publice locale pentru
determinarea priorităţilor de
dezvoltare teritorială.
În judeţul Bacău există mai multe
servicii publice deconcentrate:
AJOFM Bacău, ITM Bacău, Casa
Judeţeană de Pensii Bacău,
Administraţia Finanţelor Publice a
judeţului Bacău, Direcţia SanitarVeterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Bacău etc. Toate
serviciile deconcentrate reprezintă un
alt stakeholderi al Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic Moldova,
principala modalitate prin care pot
influenţa dezvoltarea oraşului fiind
prin parteneriate cu autorităţile
publice locale. De asemenea,
serviciile publice deconcentrate pot
contribui prin furnizarea de
informaţii privind situaţia din oraşul

Slănic Moldova şi a necesităţilor de
dezvoltare identificate pe fiecare
domeniu în parte.
Instituţiile publice de cultură
reprezintă un alt factor interesat în
Strategia de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova, cu atât mai mult cu
cât Culturii îi este dedicată o întreagă
secţiune sectorială. Prin
implementarea strategiei, se va
dezvolta şi moderniza infrastructura
în care îşi desfăşoară activitatea în
prezent instituţiile culturale şi se va
recurge la sprijinirea activităţilor
culturale.
Pe de altă parte, instituţiile publice
culturale pot contribui la dezvoltarea
oraşului Slănic Moldova prin
îmbunătăţirea atractivităţii generale a
oraşului şi prin diversificarea ofertei
turistice a staţiunii Slănic Moldova.
Instituţiile publice de învăţământ vor
avea o serie de beneficii în urma
implementării strategiei, aceasta
presupunând dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii, a
dotărilor şi a serviciilor. Aceste
instituţii pot participa şi ca parteneri
în cadrul proiectelor ce se vor realiza
la nivelul oraşului Slănic Moldova.

Turiştii reprezintă un alt factor
interesat căruia îi este acordat o
atenţie deosebită, având în vedere
importanţa strategică a acestuia
pentru dezvoltarea activităţilor
economice din oraş. Implementarea
strategiei va duce la îmbunătăţirea
promovării şi informării turistice, la
modernizarea infrastructurii de acces
la obiectivele turistice, reabilitarea
obiectivelor turistice şi amenajarea
acestora, dar şi la dezvoltarea
turismului de evenimente.
De cealaltă parte turiştii pot influenţa
dezvoltarea oraşului Slănic Moldova
prin reputaţia ce o creează în urma
unei vizite în localitate. Este
binecunoscut faptul că o pondere
semnificativă din turişti îşi aleg
destinaţiile turistice şi pe baza
recomandărilor primite din cercul de
cunoscuţi. Astfel, o notorietate
negativă a staţiunii poate compromite
dezvoltarea anumitor tipuri de
activităţi turistice pe o perioadă
destul de lungă de timp.

Mass-media este un alt stakeholder
important în dezvoltarea oraşului
Slănic Moldova. Principalul rol al său
este de a promova oraşul atât pentru
turişti dar şi pentru a atrage
investitori.
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VIZIUNEA DE DEZVOLTARE

Slănic Moldova – Perla Moldovei. Perla turismului românesc
Slănic Moldova va fi una dintre principalele destinaţii turistice balneoclimaterice montane din
România având o ofertă turistică diversificată şi atractivă pe tot parcursul anului, servicii turistice de
înaltă calitate, într-un cadru natural de excepţie, lipsit de poluare.
Slănic Moldova va parcurge o etapă
esenţială a dezvoltării sale, în care se
va redefini în contextul turistic
naţional şi extern. Având drept reper
şi îndemn renumele de „Perlă a
Moldovei”, Slănic Moldova îşi va

valorifica potenţialul
izvoarelor minerale
natural
deosebit,
veritabilă
„Perlă
românesc”.

extraordinar al
şi al cadrului
devenind
o
a
turismului

Turiştii staţiunii vor beneficia de
servicii turistice diversificate şi de
înaltă calitate, demne de o staţiune
de
talie
europeană.
Calitatea
serviciilor va fi o trăsătură definitorie
a turismului din Slănic Moldova, un
atu care va fi inclus pe cartea de
vizită a staţiunii.
Slănic Moldova va fi o staţiune activă
şi plină de viaţă indiferent de sezon.
Va fi destinaţia atât a turiştilor care
doresc să beneficieze de proprietăţile
curative ale apei minerale dar şi a
celor care caută un loc de odihnă sau
de relaxare activă în natură, departe
de grijile cotidiene, a celor care vor
să se distreze cu prietenii, a celor
care practică sporturi etc. Oferta
turistică a staţiunii va fi bogată în
evenimente care vor atrage segmente
variate de turişti şi care vor contribui
la atractivitatea generală a staţiunii.
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Slănic Moldova – Acasă
Slănic Moldova va oferi locuitorilor săi condiţii bune de trai, oportunităţi reale de dezvoltare
profesională şi posibilităţi variate de petrecere a timpului liber, devenind un loc atractiv pentru a
trăi şi a munci.
Comunitatea locală va dispune de
servicii publice de calitate, va avea
acces la utilităţile publice de bază şi
la o infrastructură modernizată.
Condiţiile de trai din Slănic Moldova
vor tinde spre nivelul statelor
dezvoltate din Uniunea Europeană,
redevenind atractiv pentru tinerii din
oraş şi nu numai.

Locuitorii oraşului Slănic Moldova se
vor putea dezvolta profesional pe
plan local datorită diversificării
economiei locale şi a oportunităţilor
de
dezvoltare
antreprenorială,
susţinute nu doar de sectorul turistic
dar şi de alte activităţi economice
care vor valorifica resursele şi
avantajele oraşului.

Posibilităţile de petrecere a timpului
liber pe care le va oferi oraşul se vor
adresa tuturor vârstelor, oferindu-le
oportunităţi de distracţie, agrement
sau odihnă, activităţi culturale,
concerte etc.

Slănic Moldova – Oraş verde
Slănic Moldova va fi un reper al dezvoltării urbane în deplin respect pentru natură, reducând drastic
implicaţiile negative ale activităţilor umane asupra mediului şi contribuind în permanenţă la
îmbunătăţirea acestuia.
Slănic Moldova va fi prima localitate
independentă energetic din România
şi va reprezenta un model de bună
practică în reducerea consumului de
energie din surse convenţionale

pentru localităţile sub 15.000 de
locuitori din România. Consumul
public de energie va fi orientat spre
valorificarea
oportunităţilor
de
generare a energiei nepoluante şi

alternative, promovând eficienţa
energetică, inovaţia în domeniul
energiei şi protecţia mediului printrun comportament responsabil faţă de
consumul de energie.
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OBIECTIVE STRATEGICE

O1. Reducerea sezonalităţii activităţii turistice
Obiective operaţionale:
 Dezvoltarea activităţii turistice în lunile de iarnă
 Diversificarea ofertei turistice a staţiunii
 Creşterea calităţii serviciilor turistice

Ţinte:
indicator
Număr de turişti
(pers.)
Turişti în luna decembrie
din total turişti
(%)
Durata medie a sejurului
(zile)

2009
31.215

2016
+15%

2020
+40%

3,9%

6%

12%

4,4

4,4

5,2

O2. Diminuarea decalajelor de dezvoltare dintre localităţile componente ale oraşului
Obiective operaţionale:
 Acoperirea tuturor zonelor din oraş cu utilităţi publice de bază
 Servicii publice de calitate în toate zonele din oraş
 Dezvoltarea activităţilor economice în Cerdac şi Cireşoaia

Ţinte:
indicator
Gradul de disponibilitate a sistemului de
canalizare (%)
Grad de modernizare a drumurilor orăşeneşti (%)
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2009
39,3%

2016
50%

2020
80%

87%

91%

98%
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O3. Reducerea fenomenului de îmbătrânire demografică a populaţiei
Obiective operaţionale:
 Reducerea migraţiei tinerilor
 Creşterea nivelului de trai din oraş

Ţinte:
indicator
Procentul populaţiei cu vârste
cuprinse între 20 şi 35 ani din
total populaţie (%)
Rata
de
îmbătrânire
demografică a populaţiei
Cifra de afaceri a unităţilor
locale active (mil. euro)
Rata şomajului (%)

2009
24%

2016
24%

2020
27%

103%

110%

103%

2,94

+10%

+30%

6,3%

5%

3%

O4. Protejarea mediului înconjurător
Obiective operaţionale:
 Reducerea poluării mediului cauzată de utilităţile publice
 Reducerea consumului public de energie din surse convenţionale
 Reducerea poluării mediului cauzată de deşeurile menajere

Ţinte:
indicator
Staţii de epurare modernizate (%)
Consum de energie din surse
regenerabile din total consum public
Gradul de reciclare a deşeurilor din
plastic generate pe plan local (%)

2009
0
0

2016
1
60%

2020
1
100%

0%

30%

50%
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PRIORITĂŢI ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE
P1. Dezvoltarea staţiunii
 Calitate ridicată a serviciilor turistice
 Publicitate şi promovare
 Servicii diversificate – diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
 Valorificarea superioară a resurselor locale
 Atragerea turiştilor în extrasezon
 Cooperare internaţională

P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 Dezvoltarea infrastructurii publice
 Îmbunătăţirea serviciilor publice
 Creşterea competitivităţii antreprenoriatului local
 Atragere investiţiilor străine

P3. Stoparea migraţiei tinerilor - Creşterea atractivităţii oraşului pentru tineri
 Diversificarea economiei locale
 Dezvoltarea spiritului civic local
 Dezvoltarea evenimentelor socio-culturale
 Implicarea tinerilor în dezvoltarea localităţii

P4. Protejarea mediului înconjurător
 Promovarea energiilor alternative
 Promovarea componentei de mediu în ofertele turistice
 Conştientizarea locală privind importanţa mediului pentru dezvoltarea localităţii
 Educaţie pentru protecţia mediului
 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor
 Măsuri privind protecţia mediului – amenajări, limitarea accesului auto etc.
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SCENARII DE DEZVOLTARE A STAŢIUNII SLĂNIC MOLDOVA

În urma analizelor socio-economice
şi
a
prognozelor
principalilor
indicatori, au fost elaborate o serie de
scenarii de dezvoltare a staţiunii
Slănic Moldova pe termen mediu şi
lung. Aceste scenarii au fost evaluate
în contextul tendinţelor turistice
naţionale şi internaţionale şi au fost
testate în cadrul consultărilor publice.
Au fost conturate următoarele
scenarii:
1. Staţiune de lux
2. Staţiune de tratament
3. Staţiune de agrement
4. Dezvoltare integrată
În urma analizării comparative a
avantajelor
şi
dezavantajelor
scenariilor identificate, inclusiv a
impactului asupra comunităţii locale,
s-a
ales
scenariul
dezvoltării
integrate. Acest scenariu prevede
componentei balneare rolul de
nucleu al dezvoltării turismului, în
jurul şi datorită acestuia să fie
dezvoltare o serie de tipuri de turism
care să pună în valoare întreaga
paletă de resurse locale, inclusiv cele
umane.
Astfel,
conform
scenariului
dezvoltării integrate a turismului din
Slănic Moldova, pe termen mediu şi
lung va fi susţinută dezvoltarea unui
turism balnear modern împreună cu
turismul de odihnă şi relaxare,

turismul de agrement, turismul
sportiv, turismul şcolar, agroturismul
(în Cerdac şi Cireşoaia), precum şi
tipurile de turism de nişă (sporturi
extreme, turism corporate etc.) etc.
Grupurile ţintă generale cărora li se
va adresa oferta turistică a staţiunii
includ persoanele care vin la
tratament, familiile care vin în
staţiune pentru odihnă şi relaxare
(chiar şi odihnă activă), tinerii care
preferă facilităţile de distracţie şi
agrement, amatorii de sporturi de
iarnă (schi, patinaj), elevii (trasee
tematice, valorificând istoria zonei),
studenţii
(prin
dezvoltarea
de
parteneriate
cu
instituţiile
de
învăţământ
pentru
repartizarea
taberelor de iarnă / vară), sportivii
care vin în staţiune pentru stagiile de
antrenament şi pentru competiţii,
grupurile-nişă (colecţionari, amatori
de jocuri de noroc, companii etc.)
etc.
Pe termen mediu şi lung, turismul din
Slănic Moldova va trebui să transmită
turiştilor anumite mesaje care să
definească oferta destinaţiei turistice
(contribuind la brandul turistic).
În primul rând, având în vedere
resursele naturale pe care se bazează
turismul din Slănic Moldova şi stadiul
actual de dezvoltare a staţiunii,
destinaţia turistică Slănic Moldova

trebuie percepută ca un loc ideal
pentru odihnă şi relaxare, turiştii
beneficiind de calităţile excepţionale
ale apelor minerale, prospeţimea şi
puritatea aerului, liniştea staţiunii,
peisajele minunate etc.
Pe măsură ce va fi dezvoltată
infrastructura de agrement şi de
sporturi de iarnă, mesajul transmis va
fi distracţie în orice sezon. În acest
mod se va contribui la animarea
staţiunii Slănic Moldova, atrăgând un
segment mai tânăr de populaţie dar şi
unul care cheltuieşte mai mult pentru
serviciile turistice. Astfel, va creşte
cererea pentru serviciile hoteliere,
pentru serviciile de alimentaţie,
pentru serviciile de parcare etc.
Atractivitatea generală a staţiunii va
creşte iar, ca rezultate, va creşte şi
numărul de turişti iar sezonalitatea
din activitatea turistică va dispărea.
Elementul definitoriu pentru orice tip
de serviciu turistic şi pentru orice
grup ţintă este abordat va trebui să fie
calitatea.
Experienţa
statelor
dezvoltare, în general, şi a staţiunilor
balneoturistice din aceste ţări, în
special, a arătat că dezvoltarea
sustenabilă a activităţilor turistice de
profil nu poate fi asigurată decât prin
calitatea
serviciilor
şi
prin
promovarea permanentă a acesteia.
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1. DEZVOLTARE URBANĂ
Plan de măsuri
Măsura 1.1. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice
Perioada estimată de implementare
2011-2016
Valoare estimată a investiţiilor
7 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, mediul de afaceri
local, Consiliul Judeţean Bacău

Acţiuni / activităţi
 Amenajarea aleilor şi zonelor pietonale;
 Amenajarea de piste şi trasee pentru biciclete;
 Dezvoltarea sistemului de iluminat public;
 Dotarea cu mobilier urban a spaţiilor publice;
 Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii;
 Reţele de Internet wireless în spaţiile publice şi parcurile din oraş;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea serviciilor publice
Perioada estimată de implementare
2011-2016
Valoare estimată a investiţiilor
5 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, mediul de afaceri
local, Consiliul Judeţean Bacău

Acţiuni / activităţi
 Investiţii în utilajele şi echipamentele serviciilor publice;
 Programe de specializare şi perfecţionare pentru resursele umane
ale serviciilor publice locale;
 Extinderea reţelei de iluminat stradal;
 Modernizarea parcului auto al serviciului public de transport
 Studiu de evaluare a performanţei sistemului local de furnizare a
serviciilor publice;
 Evaluarea oportunităţii externalizării unor servicii publice.

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Ţinte cheie
 Lungimea pistelor pentru biciclete şi role: 3 km;
 Grad de modernizare a aleilor şi trotuarelor: 60%;
 Gradul de acoperire cu reţea de iluminat public: 80%;
 Autovehicule moderne pentru transport public: 4;
 Personal al serviciilor publice participant la sesiuni de specializare şi perfecţionare: 15;
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2. INFRASTRUCTURĂ

Plan de măsuri
Măsura 2.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere locale
Perioada estimată de implementare
2012-2015
Valoare estimată a investiţiilor
23 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Consiliul Judeţean
Bacău, Serviciul local de transport
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Acţiuni / activităţi
 Reabilitarea drumurilor locale asfaltate;
 Modernizarea drumurilor locale;
 Reabilitarea legăturilor dintre drumurile locale şi DN12B;
 Amenajarea staţiilor de transport public;
 Amenajarea infrastructurii specifice pentru îmbunătăţirea
accesului persoanelor cu deficienţe locomotorii în spaţiile publce;

Măsura 2.2. Dezvoltarea sistemului de evacuare a apelor uzate
Perioada estimată de implementare
2012-2014
Valoare estimată a investiţiilor
12 mil. euro

Acţiuni / activităţi
 Reabilitarea reţelei de canalizare existente;
 Extinderea reţelei de canalizare;
 Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare existente;
 Construirea unei staţii de epurare pentru deservirea cartierelor
Cerdac şi Cireşoaia;

Responsabili / parteneri
Consiliul Local, operatorul judeţean de
apă uzată
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P4. Protejarea mediului înconjurător
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Măsura 2.3. Dezvoltarea sistemului de parcări
Perioada estimată de implementare
2011-2018
Valoare estimată a investiţiilor
15 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, mediul de afaceri local

Acţiuni / activităţi
 Construirea de parcări supraetajate;
 Amenajarea locurilor de parcare din spaţiile publice ale oraşului;
 Amenajarea de spaţii de parcare pentru rulote;
 Stabilirea şi implementare unei modalităţi de taxare;
 Amplasarea de automate de plată pentru parcări;
 Elaborarea unui Plan general al sistemului de parcări;
 Amenajarea parcărilor private ale unităţilor turistice;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P1. Dezvoltarea staţiunii
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Ţinte cheie
 Locuri de parcare amenajate în parcări publice: 1500;
 Grad de modernizare a străzilor orăşeneşti: 98%;
 Gradul de disponibilitate a sistemului de canalizare: 80%;
 Staţii de epurare modernizate: 1;

120

Planuri sectoriale de măsuri

3. ECONOMIE

Plan de măsuri
Măsura 3.1. Susţinerea diversificării economiei locale
Perioada estimată de implementare
2013-2016
Valoare estimată a investiţiilor
2 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Camera de Comerţ,
OTIMMC, mediul de afaceri local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Acţiuni / activităţi
 Centru de afaceri;
 Facilităţi de incubare oferite IMM-urilor locale;
 Servicii de informare a mediului antreprenorial local privind
posibilităţile de dezvoltare şi finanţare a investiţiilor;
 Programe de informare şi conştientizare a avantajelor inovaţiei
pentru dezvoltarea afacerilor;

Măsura 3.2. Susţinerea dezvoltării activităţilor economice din Cireşoaia şi Slănic
Perioada estimată de implementare
2012-2015
Valoare estimată a investiţiilor
2 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Camera de Comerţ,
OTIMMC, mediul de afaceri local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Acţiuni / activităţi
 Hală de producţie pentru prelucrarea tradiţională a pietrei;
 Campanii de informare a potenţialilor antreprenori privind
dezvoltarea unei afaceri;
 Campanii de promovare a agroturismului ca oportunitate de
dezvoltare a economiei locale;
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Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
0,1 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Consiliul Judeţean
Bacău
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Acţiuni / activităţi
 Consultarea periodică a mediului de afaceri local;
 Centru de resurse informaţionale şi comunicare pentru mediul de
afaceri local;
 Facilitarea parteneriatelor de tip public-privat.

Măsura 3.4. Atragerea investiţiilor străine
Perioada estimată de implementare
2012-2014
Valoare estimată a investiţiilor
0,7 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Consiliul Judeţean
Bacău, Camera de Comerţ;

Acţiuni / activităţi
 Evaluarea oportunităţilor oferite de oraşul Slănic Moldova pentru
investitori;
 Inventarierea terenurilor disponibile şi pretabile pentru investiţii;
 Stabilirea unui set de facilităţi/avantaje pentru investitori, în
condiţiile legislaţiei în vigoare;
 Elaborarea unui plan strategic de atragere a investiţiilor;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii.

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor

Ţinte cheie
 Centre de afaceri cu funcţii de incubare: 1;
 IMM-uri beneficiare a serviciilor de incubare: 15;
 Unităţi de agroturistice funcţionale: 8;
 Societăţi comerciale cu participare străină la capital: 5;
 Consultări anuale ale mediului de afaceri local: 2;
 Campanii de informare pentru mediul antreprenorial: 6;
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4. PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
Plan de măsuri
Măsura 4.1. Susţinerea reducerii consumului de energie convenţională
Perioada estimată de implementare
2011-2020
Valoare estimată a investiţiilor
50 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, mediul de afaceri;

Acţiuni / activităţi
 Asigurarea consumului public de energie din surse nepoluante;
 Sistem de producere a energiei verzi: energie solară, biomasă,
energie geotermală, eoliană;
 Amenajarea hidroenergetică a râului Slănic;
 Utilizarea autovehiculelor electrice pentru transportul turiştilor;
 Utilizarea de autovehicule hibride / electrice pentru transportul
public în comun;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P4. Protejarea mediului înconjurător

Măsura 4.2. Amenajarea spaţiilor publice destinate agrementului
Perioada estimată de implementare
2011-2016
Valoare estimată a investiţiilor
3 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Consiliul Judeţean
Bacău

Acţiuni / activităţi
 Stabilirea unor restricţii privind accesul auto în zonele verzi şi în
zonele de agrement şi picnic;
 Amenajarea spaţiilor de campare;
 Delimitarea şi amenajarea zonelor de agrement şi picnic;
 Îmbunătăţirea managementului deşeurilor în zonele de agrement
şi picnic;
 Campanii de informare privind protecţia mediului adresate
turiştilor care vin în zonele de agrement din oraş;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P4. Protejarea mediului înconjurător
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Măsura 4.3. Promovarea protecţiei mediului înconjurător
Perioada estimată de implementare
2011-2020
Valoare estimată a investiţiilor
0,9 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Agenţia pentru

Acţiuni / activităţi
 Campanii de informare privind protecţia mediului adresate
turiştilor care vin în zonele de agrement din oraş;
 Campanii de educare adresate elevilor din unităţile locale de
învăţământ,
 Campanii de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice
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Protecţia Mediului Bacău

referitoare la importanţa conservării şi protecţiei mediului;
 Campanii de informare şi educare privind consumul responsabil

de energie;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P4. Protejarea mediului înconjurător

Măsura 4.4. Îmbunătăţirea gestionării locale a deşeurilor
Perioada estimată de implementare
2011-2014
Valoare estimată a investiţiilor
8 mil. euro

Acţiuni / activităţi
 Dezvoltarea sistemului local de colectare selectivă a deşeurilor;
 Fabrică de reciclare a deşeurilor;
 Campanii de educare şi informare cu privire la colectarea
selectivă a deşeurilor;
 Campanii de informare privind compostarea individuală a
deşeurilor;

Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bacău, mediul de
afaceri,
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P4. Protejarea mediului înconjurător
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Ţinte cheie
 Campanii de informare, educare, conştientizare: 10;
 Fabrică de procesare a deşeurilor: 1;
 Sistem de colectare selectivă a deşeurilor: 1;
 Consum energie verde din total consum public: 100%;
 Grad de reciclare a deşeurilor locale din plastic: 50%;
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5. TURISM
Plan de măsuri
Măsura 5.1. Promovarea ofertei turistice a Staţiunii Slănic Moldova
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
2 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, mediul de afaceri;

Acţiuni / activităţi
 Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică;
 Dezvoltarea brandului turistic local;
 Plan de promovare a staţiunii Slănic Moldova;
 Program integrat de promovare turistică a oraşului Slănic
Moldova;
 Program zonal de promovare turistică (parteneriat cu Tg. Ocna,
Dofteana, Dărmăneşti, Comăneşti, Moineşti);

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Măsura 5.2. Susţinerea îmbunătăţirii calităţii serviciilor turistice
Perioada estimată de implementare
2012-2015
Valoare estimată a investiţiilor
6 mil. euro

Acţiuni / activităţi
 Sesiuni de informare şi promovare a exemplelor de bună practică
pentru antreprenorii şi managerii unităţilor turistice locale;
 Centru de formare a resurselor umane din turismul balnear;

Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Camera de Comerţ,
OTIMMC, mediul de afaceri local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Măsura 5.3. Valorificarea superioară a resurselor turistice existente
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
20 mil. euro
Responsabili / parteneri
Mediul de afaceri local, Consiliul
Local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Acţiuni / activităţi
 Modernizarea zonei de captare a apelor minerale şi a gazelor
mofetice;
 Modernizarea infrastructurii balneare;
 Dezvoltarea serviciilor de tratament balnear;
 Dezvoltarea unităţilor turistice de SPA & Wellness;

125

Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova

Măsura 5.4. Dezvoltarea ofertei turistice a staţiunii şi a oraşului
Perioada estimată de implementare
2012-2015
Valoare estimată a investiţiilor
2 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Camera de Comerţ,
OTIMMC, mediul de afaceri local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Acţiuni / activităţi
 Dezvoltarea infrastructurii pentru sporturi de iarnă;
 Construirea unui parc de distracţii complex;
 Construirea unui circuit de transport pe cablu;
 Amenajarea turistică a râului Slănic;
 Program complex de evenimente (festivaluri, sărbători tematice,
reprezentaţii de teatru şi operă etc.);

Ţinte cheie
 Centre de informare turistică: 1;
 Campanii naţionale de promovare turistică a staţiunii Slănic Moldova: 2;
 Pârtie de schi: 1;
 Instalaţie de transport pe cablu: 1;
 Parc de distracţii: 1;
 Circuit de rafting: 1;
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6. SOCIAL
Plan de măsuri
Măsura 6.1. Susţinerea dezvoltării societăţii civile pe plan local
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
0,6 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, societatea civilă locală;

Acţiuni / activităţi
 Program anual de finanţare a proiectelor societăţii civile;
 Sprijinirea iniţiativelor societăţii civile locale privind dezvoltarea
socială, culturală şi de mediu;
 Oferirea unor spaţii din viitoarele centre de afaceri pentru
funcţionarea ONG-urilor;
 Oferirea unor facilităţi pentru organizarea evenimentelor ONGurilor în spaţii publice ale administraţiei publice locale;
 Promovarea parteneriatelor între administraţia publică locală şi
ONG-uri.

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Măsura 6.2. Promovarea implicării active a comunităţii în procesul decizional local
Perioada estimată de implementare
2012-2015
Valoare estimată a investiţiilor
0,1 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, mediul de afaceri
local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Acţiuni / activităţi
 Sondaje de opinie privind necesităţile locale de dezvoltare;
 Întâlniri şi dezbateri privind problemele locale şi posibilităţile de
rezolvare a acestora;
 Şedinţe de lucru cu liderii locali de opinie privind identificarea
soluţiilor punctuale de dezvoltare a oraşului;

Ţinte cheie
 Proiecte ale societăţii civile sprijinite: 10;
 Activităţi anuale de consultare a opiniei publice: 2;
 Număr ONG-uri locale nou-înfiinţate: 2;
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7. EDUCAŢIE

Plan de măsuri
Măsura 7.1. Îmbunătăţirea bazei materiale a unităţilor de învăţământ
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
1 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, societatea civilă locală;

Acţiuni / activităţi
 Modernizarea dotărilor specifice ale instituţiilor educaţionale;
 Amenajarea unor puncte de acces la Internet în scop didactic
pentru elevi şi cadre didactice;
 Înfiinţarea de laboratoare şcolare;
 Amenajarea de terenuri de sport şcolare;
 Construirea de săli de sport şcolare;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai

Măsura 7.2. Dezvoltarea programelor de tip after-school
Perioada estimată de implementare
2013-2016
Valoare estimată a investiţiilor
1 mil. euro
Responsabili / parteneri
Unităţilor şcolare locale, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, Consiliul Local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
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Acţiuni / activităţi
 Amenajarea şi dotarea spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de
tip after-school;
 Specializarea cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţilor
de tip after-school;
 Selectarea beneficiarilor programelor de tip after-school;
 Desfăşurarea programelor after-school;

Planuri sectoriale de măsuri

Măsura 7.3. Dezvoltarea programelor educaţionale cu profil balneoterapeutic
Perioada estimată de implementare
2014-2017
Valoare estimată a investiţiilor
4 mil. euro
Responsabili / parteneri
Mediul universitar, instituţii
educaţionale de profil, asociaţii ale
turismului balnear, Consiliul Local,
mediul de afaceri local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P1. Dezvoltarea staţiunii
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor

Acţiuni / activităţi
 Evaluarea oportunităţilor de dezvoltare a programelor
educaţionale balneoterapeutice;
 Crearea unui centru de formare a resurselor umane pentru
turismul balnear;
 Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea cercetării în domeniul
balnear

Ţinte cheie
 Terenuri şi săli de sport nou înfiinţate: 2;
 Puncte de informare educaţională: 3;
 Centru de formare în turism balnear: 1;
 Centre after-school: 1;
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8. SĂNĂTATE
Plan de măsuri
Măsura 8.1. Dezvoltarea serviciilor medicale locale de prim ajutor
Perioada estimată de implementare
2012-2014
Valoare estimată a investiţiilor
3 mil. euro

Acţiuni / activităţi
 Înfiinţare substaţie de ambulanţă;
 Înfiinţare centru de permanenţă medicală;
 Înfiinţare centru Salvamont;

Responsabili / parteneri
Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică,
medicii de familie din oraş, Serviciul
Judeţean Salvamont, Consiliul Local;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor

Măsura 8.2. Dezvoltarea serviciilor de sănătate
Perioada estimată de implementare
2014-2017
Valoare estimată a investiţiilor
4 mil. euro
Responsabili / parteneri
Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică,
Consiliul Local, Consiliul Judeţean;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor

Ţinte cheie
 Substaţii de ambulanţă: 1;
 Centre de permanenţă medicală: 1;
 Policlinici medicale: 1;
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Acţiuni / activităţi
 Evaluarea cererii locale de servicii medicale de specialitate;
 Evaluarea stării de sănătate a populaţiei;
 Amenajarea spaţiilor pentru funcţionarea cabinetelor medicale de
familie;
 Înfiinţarea unei policlinici medicale;
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9. CULTURĂ
Plan de măsuri
Măsura 9.1. Dezvoltarea infrastructurii culturale
Perioada estimată de implementare
2011-2014
Valoare estimată a investiţiilor
2 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Ministerul Culturii şi
Cultelor, Consiliul Judeţean;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor

Acţiuni / activităţi
 Amenajarea unui spaţiu în aer liber pentru desfăşurarea
activităţilor culturale;
 Construirea unui centru socio-cultural în Cerdac;
 Amenajarea infrastructurii actuale care poate fi utilizată pentru
activităţi culturale;

Măsura 9.2. Dezvoltarea activităţilor culturale
Perioada estimată de implementare
2011-2020
Valoare estimată a investiţiilor
4 mil. euro

Acţiuni / activităţi
 Program cultural multianual;
 Evenimente desfăşurate în extrasezon;
 Evenimente culturale cu impact naţional;

Responsabili / parteneri
Consiliul Local, Consiliul Judeţean,
instituţii locale şi naţionale de cultură;
Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii
 P3. Stoparea migraţiei tinerilor

Ţinte cheie
 Proiecte de colaborare cu instituţii naţionale de cultură: 2;
 Festivaluri de amploare naţională desfăşurate anual: 1;
 Evenimente desfăşurate anual în extrasezon: 2;
 Centre socio-culturale înfiinţate în localităţile Cerdac şi Cireşoaia: 1;
 Amfiteatre în aer liber: 1;
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10. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

Plan de măsuri
Măsura 10.1. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală
Perioada estimată de implementare
2012-2014
Valoare estimată a investiţiilor
2 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local;

Acţiuni / activităţi
 Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau
din Uniunea Europeană în scopul adoptării modelelor de bună
practică;
 Instruirea funcţionarilor publici în domenii relevante pentru
administraţia publică (managementul proiectelor de finanţare,
achiziţii publice, ECDL, limbi străine, etc.).

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Măsura 10.2. Îmbunătăţirea managementului serviciilor aflate în subordinea administraţiei publice
locale
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
0,9 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii
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Acţiuni / activităţi
 Implementarea sistemelor de managementul calităţii la nivelul
serviciilor publice;
 Implementarea soluţiilor de e-administraţie;
 Elaborarea unui audit organizaţional;
 Studiu de evaluare a performanţei sistemului local de furnizare a
serviciilor publice;
 Studiu de evaluare a oportunităţii externalizării unor servicii
publice;
 Elaborarea unui plan de eficientizare a activităţii serviciilor
publice locale
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Măsura 10.3. Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de a atrage fonduri nerambursabile
Perioada estimată de implementare
2012-2020
Valoare estimată a investiţiilor
0,8 mil. euro
Responsabili / parteneri
Consiliul Local;

Acţiuni / activităţi
 Dezvoltarea unui birou specializat în dezvoltarea şi
implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi
implementarea strategiilor de dezvoltare;
 Programe de specializare şi perfecţionare a resurselor umane
implicate în dezvoltarea şi implementarea proiectelor de
dezvoltare;
 Elaborarea unui plan financiar multianual pentru identificarea şi
accesarea fondurilor necesare cofinanţării proiectelor europene;

Încadrarea în priorităţile Strategiei:
 P2. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai
 P1. Dezvoltarea staţiunii

Ţinte cheie
 Sesiuni de instruire a personalului administraţiei publice: 8;
 Plan de eficientizare a serviciilor publice: 1;
 Birouri de integrare europeană / proiecte / strategii: 1;
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LEGĂTURI CROS-SECTORIALE
Legăturile care se creează între sectoarele planului de acţiuni prin interferenţa măsurilor este prezentată în tabelul de mai jos. Sunt
indicate măsurile care, prin implementarea lor, contribuie la atingerea atât a obiectivelor sectorului din care fac parte, dar şi a
obiectivelor altui sector din planul de acţiune.

S1.

S1. Dezvoltare urbană
S2. Infrastructură
S3. Economie

S4. Protecţia si conservarea
mediului

S2.

S3.

M1.1.,
M1.2.,
M2.1.,
M2.2.,
M2.3.
M4.1.,
M4.2.

S4.

S5.

M1.1.,
M1.2.,
M4.1.,
M4.2.,
M4.4.
M2.2.

M1.1.,
M1.2.

M4.1.,
M4.4.

S6.

S7.

S7. Educaţie
S8. Sănătate
S9. Cultură
S10. Capacitatea instituţională
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S9.

M8.1.,
M8.2.

M9.1.

M5.2.

M5.4.,
M9.1.,
M9.2.
M6.1.,
M9.2.
M7.2.,
M9.2.

M2.1.,
M2.2.,
M2.3.
M3.4. M3.2.
M4.2.,
M5.1.,
M5.2.,
M5.3.,
M5.4.

M4.3.

S5. Turism
S6. Social

S8.

M6.2.,
M7.2.
M7.2.

S10.

Planuri sectoriale de măsuri

Lista măsurilor sectoriale
S1. Dezvoltare urbană
Măsura 1.1. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice
Măsura 1.2. Îmbunătăţirea serviciilor publice

S2. Infrastructură
Măsura 2.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere locale
Măsura 2.2. Dezvoltarea sistemului de evacuare a apelor uzate
Măsura 2.3. Dezvoltarea sistemului de parcări

S3. Economie
Măsura 3.1. Susţinerea diversificării economiei locale
Măsura 3.2. Susţinerea dezvoltării activităţilor economice din Cireşoaia şi Slănic
Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale
Măsura 3.4. Atragerea investiţiilor străine

S4. Protecţia si conservarea mediului
Măsura 4.1. Susţinerea reducerii consumului de energie convenţională
Măsura 4.2. Amenajarea spaţiilor publice destinate agrementului
Măsura 4.3. Promovarea protecţiei mediului înconjurător
Măsura 4.4. Îmbunătăţirea gestionării locale a deşeurilor

S5. Turism
Măsura 5.1. Promovarea ofertei turistice a Staţiunii Slănic Moldova
Măsura 5.2. Susţinerea îmbunătăţirii calităţii serviciilor turistice
Măsura 5.3. Valorificarea superioară a resurselor turistice existente
Măsura 5.4. Dezvoltarea ofertei turistice a staţiunii şi a oraşului

S6. Social
Măsura 6.1. Susţinerea dezvoltării societăţii civile pe plan local
Măsura 6.2. Promovarea implicării active a comunităţii în procesul decizional local

S7. Educaţie
Măsura 7.1. Îmbunătăţirea bazei materiale a unităţilor de învăţământ
Măsura 7.2. Dezvoltarea programelor de tip after-school
Măsura 7.3. Dezvoltarea programelor educaţionale cu profil balneoterapeutic

S8. Sănătate
Măsura 8.1. Dezvoltarea serviciilor medicale locale de prim ajutor
Măsura 8.2. Dezvoltarea serviciilor de sănătate

S9. Cultură
Măsura 9.1. Dezvoltarea infrastructurii culturale
Măsura 9.2. Dezvoltarea activităţilor culturale

S10. Capacitatea instituţională
Măsura 10.1. Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică locală
Măsura 10.2. Îmbunătăţirea managementului serviciilor aflate în subordinea administraţiei publice locale
Măsura 10.3. Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de a atrage fonduri nerambursabile
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Plan de măsuri pe termen scurt pentru diminuarea efectelor crizei asupra comunităţii şi administraţiei locale
Obiective pe termen scurt
1. Susţinerea, în continuare, a investiţiilor publice
Ţintă 2012: Menţinerea sumelor aferente investiţiilor publice la acelaşi nivel faţă de anul 2011
2. Stoparea intrării în situaţie de inactivitate a agenţilor economici din oraşul Slănic Moldova
Ţintă 2012: Menţinerea numărului de agenţi economici activi faţă de anul 2009
3. Reducerea costurilor de funcţionare a administraţiei publice locale
Ţintă 2011: Reducerea cu 10% a cheltuielilor de funcţionare a administraţiei publice locale, faţă de anul 2010

Politici de reducere a impactului crizei
Politica 1. Susţinerea investiţiilor publice
Criza economică mondială s-a făcut resimţită şi la nivelul oraşului Slănic Moldova, remarcându-se o serie de efecte ale
acesteia, precum creşterea şomajului, reducerea numărului de întreprinderi active, scăderea ratei de profitabilitate a firmei,
scăderea drastică a activităţii turistice etc. Administraţia publică locală are însă capacitatea de a impulsiona cererea şi stimula
încrederea investitorilor în potenţialul de dezvoltare economică a oraşului. Pentru aceasta, una din variante este realizarea
de investiţii, acestea având efecte pozitive atât asupra cererii, cât şi asupra ofertei. Astfel, prin susţinerea investiţiilor publice
se dezvoltă mediul de afaceri local, şi implicit puterea de cumpărare a populaţiei, investiţiile reprezentând materia primă
necesară acestui ciclu economic.
Măsura 1.1. Emisiuni de bilete la ordin pentru finanţarea şi/sau cofinanţarea investiţiilor
Biletul la ordin este un instrument de transfer credit, prin care autorităţile publice, în calitate de emitent, se obligă să
plătească la o anumită dată o sumă de bani fixată. Aceasta este o măsură extrem de favorabilă în perioada de criza
economică, întrucât termenul pentru returnarea sumei de bani poate fi stabilit şi pentru perioade de ordinul anilor.
Emiterea de bilete la ordin se poate aplica atât pentru susţinerea unor investiţii locale, cât şi pentru completarea
bugetului. În ambele situaţii o condiţie premergătoare este ca beneficiarul biletului la ordin să dispună de suma
necesară de bani pentru achiziţionarea acestuia ori pentru efectuarea investiţiei necesare.
Măsura 1.2. Susţinerea accesării de fonduri nerambursabile
Fondurile europene reprezintă o altă modalitate de a face faţă mai uşor crizei economice, atât în cazul mediului de
afaceri, cât şi în cazul administraţiei publice locale, existând programe de finanţare pentru ambele tipuri de
beneficiari. Pentru aceasta, este necesară susţinerea accesării de fonduri nerambursabile, prin desfăşurarea unor
proiecte de popularizare a oportunităţilor de investiţii existente prin intermediul acestora.
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Politica 2. Susţinerea mediului de afaceri local
Sectorul privat a fost primul afectat de criza economică mondială. Reverberaţii ale efectelor crizei asupra mediului de afaceri
s-au resimţit însă şi în sectorul public, o primă consecinţă fiind diminuarea bugetului local şi, în cazul unor localităţi sau
judeţe, înregistrarea unui deficit bugetar semnificativ. Tocmai din acest motiv este indicată susţinerea mediului de afaceri
local de către autorităţile publice locale, fie prin asigurarea plăţii datoriilor către agenţii economici, fie prin reducerea
temporară a taxelor locale pentru IMM-uri.
Măsura 2.1. Plata datoriilor administraţiei publice către agenţii economici
O măsură de susţinere a mediului de afaceri este plata datoriilor către mediul de afaceri pentru achiziţii de bunuri şi
servicii. În acest fel se reduc constrângerile legate de lichidităţi resimţite de agenţii economici locali. În acest sens,
se recomandă accesarea creditului guvernamental reglementat de OUG 51/2010 pe care administraţiile publice îl
pot accesa pentru achitarea datoriilor către agenţii economici. Creditul are o perioadă de graţie de un an şi perioadă
de rambursare de 5 ani.
Măsura 2.2. Reducerea temporară a unor taxe locale pentru IMM-uri
Obligaţii fiscale din România se împart în două mari categorii: cea a obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat şi cea
a obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local. Asupra celei de a doua categorii autorităţile publice locale au dreptul de a
efectua modificări, adăugiri, sau, din contră, scutiri. Reducerea temporară a taxelor locale pentru IMM-uri este
oportună pentru susţinerea mediului de afaceri, având un impact pozitiv asupra menţinerii locurilor de muncă
existente.
Politica 3. Reducerea costurilor Primăriei oraşului Slănic Moldova
Ţinând cont de faptul că un posibil efect al crizei economic este reducerea bugetului local, se recomandă şi reducerea
costurilor din administraţia publică locală. De altfel, în anul 2010, bugetul local al oraşului Slănic Moldova a scăzut foarte
mult faţă de anii precedenţi.
Măsura 3.1. Elaborarea unor planuri interne de reducere a cheltuielilor administraţiei publice
Această măsură se referă la auditarea internă a funcţionării instituţiilor (aparat administrativ, servicii publice),
determinarea centrelor de cost şi a modalităţilor de optimizare a fluxurilor de materiale şi energie astfel încât să se
obţină o reducere a costurilor fără afectarea substanţială a activităţii.
Măsura 3.2. Evaluarea posibilităţii externalizării anumitor servicii ale administraţiei locale
Externalizarea serviciilor poate reprezenta o modalitate eficientă de reducere substanţială a costurilor de funcţionare
a administraţiei publice, evitarea disponibilizărilor de personal şi chiar îmbunătăţirea serviciilor oferite comunităţii.
Se recomandă evaluarea posibilităţii de externalizare a anumitor servicii furnizate de administraţiile publice, iar în
cazul în care se ajunge la o concluzie favorabilă, să se treacă la externalizarea, în condiţiile legii, a serviciilor în
cauză.
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Plan de maximă valorificare a resurselor turistice
Politica 1. Promovarea resurselor turistice
Un prim pas pentru valorificarea resurselor turistice de care dispune oraşul Slănic Moldova este promovarea corespunzătoare
a obiectivelor şi punctelor de interes pentru potenţialii turişti. Activitatea de promovare trebuie să aibă un caracter unitar,
astfel încât toate instrumentele de promovare să conţină elemente comune definitorii pentru oferta turistică a staţiunii. În
acest sens, se impune dezvoltarea unui brand turistic local dezvoltat după principii profesioniste dar bazat pe consultarea
comunităţii. Acest brand va asigura cadrul de promovare pe care îl vor folosi pentru promovare atât administraţia publică cât
şi mediul de afaceri.
Pentru a asigura o activitate de promovare capabilă să contribuie la o cât mai bună valorificare a resurselor turistice ale zonei,
comunitatea locală va realiza următoarele măsuri şi acţiuni:
 Centru naţional de informare turistică;
 Strategie de promovare turistică;
 Dezvoltarea Brandului turistic al staţiunii Slănic Moldova;
 Materiale de promovare: ghid, broşuri, hărţi, pliante;
 Promovare out-door;
 Instrumente on-line de promovare;
Politica 2. Promovarea parteneriatelor de tip public-privat în domeniul turistic
Administraţia publică locală trebuie să contribuie activ la dezvoltarea economică locală, în cazul oraşului Slănic Moldova, în
mod special la dezvoltarea turismului. Instrumentele şi mijloacele care îi stau la îndemână îi limitează, însă, capacitatea de
acţiune. În situaţii de acest gen, experienţa statelor dezvoltate a demonstrat că una dintre cele mai viabile modalităţi de
intervenţie este dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat. În România, cadrul legal al parteneriatelor de acest gen nu
este complet, în sensul că normele de aplicare ale legislaţiei în vigoare nu sunt încă publicate. Totuşi, se aşteaptă ca în
termen scurt parteneriatele public-private să poată fi stabilite conform normelor legislative, creându-se oportunităţi
importante pentru dezvoltarea locală.
Administraţia locală va trebui ca, în momentul definitivării normelor de aplicare ale legislaţiei referitoare la parteneriatul
public-privat, să întreprindă următoarele măsuri / acţiuni:
 Identificarea posibilităţilor de dezvoltare a parteneriatelor de tip public-privat;
 Promovarea propunerilor de parteneriate;
 Stabilirea parteneriatelor de tip public-privat.
Politica 3. Dezvoltarea ofertei turistice în jurul celor două elemente definitorii pentru staţiune: natura şi apa
Apa şi natura (pădurile, munţii) reprezintă elementele definitorii pentru imaginea turistică a staţiunii şi a oraşului Slănic
Moldova. De altfel, apa (izvoarele minerale) şi natura (peisajele, pădurile care conferă proprietăţile deosebite ale aerului etc)
sunt şi cele mai importante resurse materiale ale staţiunii. Pentru a valorifica la maxim potenţialul acestor resurse, dar fără a
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afecta echilibrul mediului natural, activităţile turistice trebuie dezvoltate în baza acestor elemente, aducând turiştii în contact
cu acestea şi transmiţându-le importanţa apei şi naturii pentru staţiune. Acest lucru se poate realiza pe termen mediu prin
implementarea unor acţiuni care pot fi grupate în două măsuri, după cum urmează:
Construirea unor facilităţi turistice noi care să implice interacţiunea turiştilor cu mediul natural, care să aibă o
adresabilitate cât mai largă şi o atractivitate ridicată. Pe termen mediu, se au în vedere următoarele obiective de
investiţii:
 Schi parc;
 Parc de distracţii;
 Telecabină.
Dezvoltarea serviciilor turistice care să valorifice potenţialul resurselor locale contribuind la diversificarea
activităţilor întreprinse de turiştii staţiunii. Scopul acestor servicii este de a oferi turiştilor informaţii cât mai detaliate
despre valorile turistice, istorice, terapeutice şi culturale ale obiectivelor locale de interes şi de a lărgi gama de
activităţi turistice oferite, ţinând cont atât de potenţialul local dar şi de particularităţile cererii. Printre măsurile care
vor fi întreprinse în acest sens se vor urmări şi:
 Realizarea de pachete turistice integrate;
 Proiectarea şi amenajarea de trasee turistice tematice;
 Dezvoltarea unei reţele de ghizi turistici locali.
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Plan de atragere a investiţiilor
Politica 1. Evaluarea potenţialului local de investiţii şi stabilirea priorităţilor locale referitoare la investiţii
Atragerea sau stimularea investiţiilor, atât locale dar şi străine (externe), reprezintă una dintre măsurile prioritare pentru
dezvoltarea economiei locale, cu atât mai mult cu cât se resimte o nevoie stringentă de diversificare economică şi de
dezvoltare a cererii pe piaţa forţei de muncă locale. Totuşi, investiţiile potenţiale trebuie atrase în domenii prioritare pentru
dezvoltarea oraşului şi fără a periclita dezvoltarea mediului de afaceri autohton. Comunitatea locală trebuie să decidă
direcţiile spre care trebuie îndreptată atragerea sau stimularea de investiţii, stabilind domeniile şi activităţile în care se
impune atragerea de capital din exterior.
Analiza oportunităţilor locale de dezvoltare reprezintă o primă etapă a procesului de atragere/stimulare a
investiţiilor. Având în vedere că parteneriatul public-privat este una dintre modalităţile de realizare a investiţiilor pe
plan local, se va inventaria patrimoniului public disponibil pentru dezvoltarea iniţiativelor de acest gen. De
asemenea, se vor inventaria oportunităţile de dezvoltare pe care le oferă oraşul şi zona, oportunităţi care se pot
materializa prin investiţii locale.
Strategia de atragere a investiţiilor va reprezenta documentul care, bazându-se pe oportunităţile identificare şi pe
dorinţa comunităţii locale, va stabili liniile directoare ale activităţii de atragere a investiţiilor. De asemenea, va
propune un plan concret de acţiuni pe care întreaga comunitate dar, în special, administraţia publică le vor
întreprinde în acest scop.
Ghidul investitorului va reprezenta un document pe care oraşul îl va pune la dispoziţia potenţialilor investitori.
Publicaţia va fi elaborată respectând prevederile Strategiei de dezvoltare locală şi a Strategiei de atragere a
investitorilor şi va include toate informaţiile de care are nevoie un investitor interesat de oportunităţile oferite de
oraşul Slănic Moldova: prezentarea profilului local, posibilităţi de investiţii, contacte locale relevante, proceduri de
urmat etc.
Politica 2. Promovarea oportunităţilor de investiţii
Oportunităţile de investiţii identificate şi stabilite în baza strategiei sectoriale vor fi promovate potenţialilor investitori. Pentru
eficientizarea activităţilor, se vor respecta următoarele etape:
Identificarea grupurilor ţintă – se vor identifica categorii de investitori potenţial interesaţi de investiţii în oraşul
Slănic Moldova şi canalele de comunicare directă cu aceştia.
Campanii de promovare a oportunităţilor de investiţii – această etapă reprezintă comunicarea efectivă cu segmentul
ţintă, presupunând promovarea oraşului ca o destinaţie de afaceri şi, în special, a oportunităţilor de dezvoltare a
afacerilor pe care le oferă zona. Promovarea turistică a oraşului şi a staţiunii va contribui la consolidarea atractivităţii
oraşului pentru afaceri.
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COERENŢA CU POLITICILE EXISTENTE
Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova cu orizontul de timp 2010-2020 asigură, prin măsurile şi acţiunile propuse,
corespondenţa cu politicile comunitare şi naţionale. Principalele documente la care s-a raportat analiza coerenţei prezentei
strategii sunt Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, Master Plan pentru
Dezvoltarea Turismului Balnear, Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013, Planul Regional de Acţiune pentru
Turism Nord-Est 2008-2013, Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Bacău în orizontul de timp 2010-2021.

Sector / măsură

Politici existente

S1. Dezvoltare urbană
Măsura 1.1. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor
publice

Măsura 1.2. Îmbunătăţirea serviciilor publice

SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 2: Extinderea capacităţii infrastructurii de a sprijini
economia cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii în judeţul Bacău, Politica 5. Reducerea
dezechilibrelor în judeţul Bacău prin îmbunătăţirea infrastructurii, utilităţilor şi serviciilor
sociale în zone critice
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.8 - Reabilitare urbană
SDDR Obiectiv 2013, Obiectiv sectorial: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
publice, cu accent pe procesul de descentralizare

S2. Infrastructură
Măsura 2.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere
locale
Măsura 2.2. Dezvoltarea sistemului de evacuare
a apelor uzate
Măsura 2.3. Dezvoltarea sistemului de parcări

SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.1 - Modernizarea
infrastructurii locale si regionale de transport rutier
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.1 - Modernizarea
infrastructurii locale si regionale de transport rutier
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.1 - Modernizarea
infrastructurii locale si regionale de transport rutier; Măsura 1.8 - Reabilitare urbană

S3. Economie
Măsura 3.1. Susţinerea diversificării economiei
locale
Măsura 3.2. Susţinerea dezvoltării activităţilor
economice din Cireşoaia şi Slănic
Măsura 3.3. Îmbunătăţirea colaborării dintre
mediul de afaceri şi autorităţile publice locale
Măsura 3.4. Atragerea investiţiilor străine

SRNE 2007-2013 Prioritate 2 - Sprijinirea afacerilor; Măsura 2.1 - Investiţii pentru sprijinirea
creării IMM-urilor şi microîntreprinderilor şi dezvoltării celor existente;
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic vertical 2: Dezvoltarea mediului de afaceri local şi
accelerarea procesului de reconversie industrială; Politica 1. Dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi sprijinirea reconversiei industriale în judeţul Bacău
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic vertical 2: Dezvoltarea mediului de afaceri local şi
accelerarea procesului de reconversie industrială; Politica 2. Încurajarea investiţiilor prin
stimulente, îmbunătăţirea reglementării şi eliminarea barierelor administrative

S4. Protecţia si conservarea mediului
Măsura 4.1. Susţinerea reducerii consumului de
energie convenţională

SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii
energetic;
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice regenerabil;

141

Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
Sector / măsură
Măsura 4.2. Amenajarea spaţiilor publice
destinate agrementului
Măsura 4.3. Promovarea protecţiei mediului
înconjurător

Măsura 4.4. Îmbunătăţirea gestionării locale a
deşeurilor

Politici existente
Obiectiv strategic orizontal 5: Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.4 - Reabilitarea si
modernizarea infrastructurii de mediu; Măsura 1.8 - Reabilitare urbană;
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.4 - Reabilitarea si
modernizarea infrastructurii de mediu
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 5: Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării
durabile
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 2: Extinderea capacităţii infrastructurii de a sprijini
economia cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii în judeţul Bacău; Politica 5. Reducerea
dezechilibrelor în judeţul Bacău prin îmbunătăţirea infrastructurii, utilităţilor şi serviciilor
sociale în zone critice; 5.3. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de bază: alimentare cu
apă şi canalizare, sistem integrat de gestionare a deşeurilor

S5. Turism
Măsura 5.1. Promovarea ofertei turistice a
Staţiunii Slănic Moldova
Măsura 5.2. Susţinerea îmbunătăţirii calităţii
serviciilor turistice
Măsura 5.3. Valorificarea superioară a resurselor
turistice existente
Măsura 5.4. Dezvoltarea ofertei turistice a
staţiunii şi a oraşului

SRNE 2007-2013 Prioritate 3 – Turism; Măsura 3.2 - Promovarea potenţialului turistic;
PRAT NE 2008-2013 Direcţia Strategică 2 - Dezvoltarea produselor turistice, îmbunătăţirea
marketingului destinaţiei si a sistemului de promovare
PRAT NE 2008-2013 Direcţia Strategică 3 - Creşterea competitivităţii structurilor turistice şi a
serviciilor furnizate
SRNE 2007-2013 Prioritate 3 – Turism; Măsura 3.1. – investiţii în turism;
PRAT NE 2008-2013 Direcţia Strategică 3 – Creşterea competitivităţii structurilor turistice şi a
serviciilor furnizate; Direcţia Strategică 4. Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic
SRNE 2007-2013 Prioritate 3 – Turism; Măsura 3.1. –investiţii în turism;
PRAT NE 2008-2013 Direcţia Strategică 1 - Creşterea atractivitatii turistice regionale prin
modernizarea infrastructurii de turism

S6. Social
Măsura 6.1. Susţinerea dezvoltării societăţii
civile pe plan local
Măsura 6.2. Promovarea implicării active a
comunităţii în procesul decizional local

SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic vertical 4: Promovarea convergenţei în dezvoltarea
judeţeană şi creşterea incluziunii social; Politica 1. Creşterea coeziunii
sociale la nivelul jud Bacău
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 3: Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de
a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului; Program 1.4. Îmbunătăţirea participării publice
şi activismului comunitar

S7. Educaţie
Măsura 7.1. Îmbunătăţirea bazei materiale a
unităţilor de învăţământ

Măsura 7.2. Dezvoltarea programelor de tip
after-school
Măsura 7.3. Dezvoltarea programelor
educaţionale cu profil balneoterapeutic
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SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 4: Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie
în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere; Politica 2. Creşterea calităţii furnizării serviciilor de
învăţământ
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.6 - Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii educationale, sociale si de sanatate
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic vertical 4: Promovarea convergenţei în dezvoltarea
judeţeană şi creşterea incluziunii social; Politica 2. Reducerea efectelor negative ale migraţiei
PRAT NE 2008-2013 Direcţia Strategică 4. Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic
MPDTB Obiectiv 1 Restaurarea încrederii în ansamblul flierelor turismului de sănătate Tema 2

Planuri sectoriale de măsuri
Sector / măsură

Politici existente
Formarea profesională

S8. Sănătate
Măsura 8.1. Dezvoltarea serviciilor medicale
locale de prim ajutor
Măsura 8.2. Dezvoltarea serviciilor de sănătate

SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.6 - Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii educaţionale, sociale si de sănătate
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 4: Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi educaţie
în sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere; Politica 1. Creşterea calităţii furnizării serviciilor de
sănătate
SRNE 2007-2013 Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Măsura 1.6 - Reabilitarea si dezvoltarea
infrastructurii educaţionale, sociale si de sănătate

S9. Cultură
Măsura 9.1. Dezvoltarea infrastructurii culturale

Măsura 9.2. Dezvoltarea activităţilor culturale

SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic vertical 2: Dezvoltarea mediului de afaceri local şi
accelerarea procesului de reconversie industrială; Politica 5. Îmbunătăţirea atractivităţii
turistice a judeţul Bacău; Program 5.4. Modernizarea şi reabilitarea patrimoniului istoricocultural judeţean;
SDDR Capitolul5. Dimensiunea culturală a dezvoltării durabil, direcţia strategică (i) Artele
spectacolului

S10. Capacitatea instituţională
Măsura 10.1. Dezvoltarea resurselor umane din
administraţia publică locală

Măsura 10.2. Îmbunătăţirea managementului
serviciilor aflate în subordinea administraţiei
publice locale
Măsura
10.3.
Dezvoltarea
capacităţii
administraţiei publice de a atrage fonduri
nerambursabile

SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 3: Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de
a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului
SRNE 2007-2013 Prioritate 5 – Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale; Măsura 5.6 Întărirea capacitaţii administrative si eficientizarea managementului fondurilor structural
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 3: Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de
a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului; Politica 1. Dezvoltarea capacităţii
administrative prin creşterea calităţii proceselor de management precum şi a calităţii serviciilor
publice furnizate
SDDJB 2010-2021 Obiectiv strategic orizontal 3: Creşterea capacităţii administraţiei băcăuane de
a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului; Politica 3. Susţinerea politicilor publice
dezvoltate la nivelul administraţiei publice prin întărirea capacităţii de planificare strategică şi
de a dezvolta parteneriat
SRNE 2007-2013 Prioritate 5 – Dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale; Măsura 5.6 Întărirea capacitaţii administrative si eficientizarea managementului fondurilor structural
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Contribuţia la obiectivele orizontale
Acţiunile propuse în cele 10 planuri
sectoriale de acţiune sunt realizate în
concordanţă
cu
prevederile
comunitare şi naţionale vis-à-vis de
obiectivele orizontale: dezvoltarea
durabilă, egalitatea de şanse şi
societatea informaţională.
Egalitatea de şanse. Acest obiectiv
orizontal presupune a nu se realiza
nicio
deosebire,
restricţie
sau
preferinţă, indiferent de: rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, gen,
orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală
cronică
necontagioasă,
infectare HIV, etc.
Strategia de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova respectă, prin
intervenţiile propuse, egalitatea de
şanse
a
locuitorilor.
Prin
implementarea strategiei se va asigura
accesul persoanelor cu dizabilităţi în
toate instituţiile publice, va creşte
coeziunea socială şi se vor
îmbunătăţi serviciile sociale pentru
populaţia defavorizată.
Unul dintre proiectele strategiei se
referă la înfiinţarea de piste pentru
biciclete,
facilitându-se
astfel
utilizarea şi a altor mijloace de
transport în afara autoturismelor. De
asemenea,
prin
extinderea
infrastructurii rutiere şi tehnico-
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edilitare se asigură accesul întregii
populaţii din la servicii de calitate,
îmbunătăţindu-se
accesibilitatea
tuturor zonelor din oraş. Mai mult
decât
atât,
prin
îmbunătăţirea
serviciului de transport public în
comun se previne izolarea unor
grupuri de locuitori.
Dezvoltarea durabilă este un alt
obiectiv orizontal important în
comunitatea europeană, având trei
dimensiuni principale – ecologică,
economică şi socială.
Strategia de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova respectă în planurile
sectoriale de acţiune principiile
dezvoltării durabile. În primul rând,
strategia de dezvoltare propune
extinderea şi dezvoltarea serviciilor
de colectare şi transport al deşeurilor,
modernizarea sistemului de epurare a
apelor uzate şi susţinerea reducerii
consumului de energie, toate acestea
ducând la îmbunătăţirea condiţiilor
de mediu din oraş. Protecţiei şi
conservării mediului îi este dedicată
o secţiune sectorială distinctă, dar
reducerea nivelului de poluare din
oraş, amenajarea spaţiilor verzi,
protecţia naturii şi îmbunătăţirea
condiţiilor de mediu se vor produce
şi ca urmare a unor acţiuni din cadrul
altor secţiuni ale strategiei. Spre
exemplu,
prin
îmbunătăţirea

infrastructurii de parcări se vor
reduce
noxele
cauzate
de
autoturisme în zonele frecventate de
turişti, scăzând impactul acestora
asupra mediului înconjurător. De
asemenea, un impact pozitiv asupra
dezvoltării durabile a oraşului o va
avea şi achiziţionarea unor mijloace
de transport public în comun
ecologice.
Nu trebuie omis nici impactul pozitiv
pe care îl are modernizarea
infrastructurii tehnico-edilitare, ca
urmare a acestui proiect urmând a se
diminua pierderile din sistem şi a se
reduce foarte mult cantitatea de apă
uzată deversată în prezent fără
epurare în apele curgătoare din oraş.
Contribuţia Strategia de dezvoltare a
oraşului
Slănic
Moldova
la
dezvoltarea durabilă se realizează şi
prin proiecte ce ţin de domeniul
socio-economic:
stimularea
inovaţiilor tehnologice, atragerea
investitorilor,
conservarea
patrimoniului
cultural
existent,
îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei, îmbunătăţirea condiţiilor
de furnizare a serviciilor medicale,
îmbunătăţirea
nivelului
de
conştientizare
cu
privire
la
importanţa protejării mediului etc.
Strategia de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova va contribui şi la

Planuri sectoriale de măsuri
tranziţia
spre
o
societate
informaţională, existând mai multe
proiecte ce vor avea impact în acest
domeniu. Printre acestea, amintim

proiectul de utilizare a serviciilor de
e-administraţie,
utilizarea
instrumentelor
on-line
pentru
activităţile de promovare şi informare

turistic,
introducerea
reţelelor
wireless în spaţiile publice etc.
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Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
perioada 2010-2020
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Planuri sectoriale de măsuri

PORTOFOLIUL DE PROIECTE
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1. Centrul Socio-Cultural Cerdac
Scop
Dezvoltarea activităţilor culturale din oraşul Slănic Moldova
Obiective specifice
 Dezvoltarea infrastructurii culturale din oraşul Slănic Moldova, prin înfiinţarea unui centru cultural în localitatea
Cerdac
 Promovarea activităţilor culturale ca o alternativă viabilă de petrecere a timpului liber pentru locuitori
Problemele abordate
Activităţile culturale din oraşul Slănic Moldova, în special din localităţile Cireşoaia şi Cerdac, au suferit un declin
semnificativ în ultima perioadă. Una dintre cauzele acestei situaţii este lipsa unui cadru adecvat de desfăşurare a acestui
tip de activităţi, amplasat în comunitatea locală, uşor accesibil şi cu potenţial de dinamizare şi promovare a activităţilor
culturale.
Perioada estimată de implementare
2011

2. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Slănic Moldova
Scop
Creşterea atractivităţii pentru turism şi afaceri a zonei în care este amplasată staţiunea Slănic Moldova
Obiective specifice
 Promovarea potenţialului turistic al Văii Slănicului
 Îmbunătăţirea informării potenţialilor turişti, a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor de turism cu privire la
oferta turistică a zonei
 Dezvoltarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de promovare din alte zone turistice
 Creşterea numărului de turişti ai staţiunii Slănic Moldova
Problemele abordate
Valea Slănicului este o zonă cu un potenţial turistic extraordinar. Principalul reper al zonei este staţiunea turistică de
interes naţional Slănic Moldova, renumită pentru calităţile curative ale apelor minerale şi pentru proprietăţile deosebite
ale aerului. Turismul reprezintă cea mai importantă activitate economică pentru valea Slănicului, având şi cel mai mare
potenţial de dezvoltare. În ultima perioadă, activitatea turistică din zonă a înregistrat un regres important, amplificat de
problemele economice recente. Numărul de turişti este în scădere iar durata medie a sejurului s-a redus foarte mult.
Sectorul turistic local resimte lipsa activităţilor integrate de promovare şi informare, coordonate de un centru specializat.
Printr-o promovare adecvată a resurselor turistice de pe Valea Slănicului s-ar crea noi oportunităţi de dezvoltare a zonei,
îmbunătăţindu-se atractivitatea generală a comunităţilor locale.
Perioada estimată de implementare
2012
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Proiecte

3. Schi Parc Slănic Moldova
Scop
Reducerea sezonalităţii turistice a staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Dezvoltarea ofertei turistice a staţiunii Slănic Moldova în sezonul rece
 Dezvoltarea infrastructurii turistice locale din Slănic Moldova pentru practicarea sporturilor de iarnă
Problemele abordate
Cea mai mare problemă a sectorului turistic din Slănic Moldova este sezonalitatea accentuată care afectează activitatea
turistică din staţiune în lunile de iarnă. Situaţia se datorează lipsei obiectivelor şi activităţilor atractive pentru turişti în
sezonul rece. Fiind o staţiune montană, soluţia pentru rezolvarea acestui neajuns este dezvoltarea ofertei pentru
practicarea sporturilor de iarnă (infrastructură specifică, servicii), vizând potenţialii turişti din judeţ şi din regiune
interesaţi de practicarea sporturilor precum schiul, patinajul, sania etc.
Perioada estimată de implementare
2012-2013

4. Amenajarea infrastructurii balneare din staţiunea Slănic Moldova
Scop
Îmbunătăţirea ofertei balneo-turistice a staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Modernizarea infrastructurii balneare din staţiunea Slănic Moldova
 Îmbunătăţirea accesului la obiectivele balneo-turistice din staţiunea Slănic Moldova
Problemele abordate
Staţiunea Slănic Moldova este una dintre cele mai renumite staţiuni balneo-climaterice din România. principalul avantaj
al staţiunii este conferit de calităţile terapeutice excepţionale ale apelor mineralizate din staţiune. Infrastructura de
captare a celor 21 de izvoare minerale din staţiune necesită intervenţii pentru îmbunătăţirea aspectului general al zonei
de captare şi a condiţiilor sanitare oferite turiştilor staţiunii.
Perioada estimată de implementare
2012-2013

5. Infrastructura de evacuare a apelor uzate - canalizare + staţie de epurare
Scop
Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din oraşul Slănic Moldova şi protejarea mediului înconjurător al oraşului
Obiective specifice
 Extinderea reţelei de captare şi evacuare a apelor uzate menajere din oraşul Slănic Moldova
 Modernizarea şi dezvoltarea capacităţii instalaţiilor de epurare a apelor uzate menajere din oraşul Slănic Moldova
 Reducerea poluării mediului datorată evacuărilor apelor uzate menajere în cursurile de apă din oraşul Slănic Moldova
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Problemele abordate
În localităţile Cerdac şi Cireşoaia nu sunt disponibile utilităţile de evacuare a apei uzate menajere, iar în localitatea
Slănic Moldova reţeaua de canalizare nu acoperă întreg teritoriul. În plus, staţia de epurare necesită lucrări de
modernizare, retehnologizare şi dezvoltare a capacităţii de epurare. În situaţia actuală, o parte din apa uzată evacuată în
sistem centralizat este deversată în râul Slănic fără epurare. Majoritatea gospodăriilor din localităţile Cerdac şi Cireşoaia
care dispun de reţele de evacuare a apelor menajere (şanţuri şi canale) deversează apele uzate direct în albiile apelor
curgătoare, fără epurare, râul Slănic fiind colectorul final. Construcţiile noi sunt prevăzute, de obicei, cu fose vidanjabile.
În perspectiva dezvoltării reţelei de canalizare în întreg oraşul, se impune studierea fezabilităţii unei noi staţii de epurare
care să deservească localităţile Cerdac şi Cireşoaia.
Perioada estimată de implementare
2012-2013; 2016-2018
6. Fabrică de reciclare a deşeurilor
Scop
Îmbunătăţirea gestionării locale a deşeurilor municipale şi susţinerea dezvoltării economiei locale
Obiective specifice
 Crearea de locuri de muncă pentru locuitorii oraşului
 Reducerea poluării mediului datorată depozitării necontrolate a deşeurilor
 Reducerea cheltuielilor administraţiei publice cu transportul deşeurilor generate pe plan local
Problemele abordate
Una dintre principalele surse de poluare din oraşul Slănic Moldova este depozitarea necontrolată a deşeurilor, afectând
în special cursurile de apă din oraş şi cauzând neplăceri localnicilor şi turiştilor din oraş, în ciuda eforturilor pe care
administraţia locală le depune pentru îmbunătăţirea acestei situaţii. De altfel, costurile pe care le implică gestionarea
deşeurilor sunt costisitoare pentru bugetul local, cu atât mai mult cu cât colectarea unei taxe dedicate de la locuitori şi
de la unităţile economic întâmpină dificultăţi.
Conform sondajului de opinie implementat în Slănic Moldova în perioada decembrie 2010 – ianuarie 2011, 65% dintre
locuitorii oraşului consideră că cea mai mare problemă a comunităţii locale este lipsa locurilor de muncă. Forţa de
muncă locală a fost afectată considerabil în perioada recentă de restructurarea activităţilor economice din zonă, cauzată
în special de declinul industriei. Deşi nu descrie în totalitate situaţia reală, un indicator care oferă informaţii importante
despre deficitul local al ofertei pe piaţa muncii este rata şomajului, ale căror valori au atins cote maxime istorice în
primele luni ale anului 2010. Deşi nu este descrisă de statisticile oficiale, migraţia forţei de muncă, în special tinere, din
Slănic Moldova afectează destul de puternic comunitatea locală.
Perioada estimată de implementare
2012
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Proiecte
7. Promovarea staţiunii Slănic Moldova
Scop
Creşterea numărului de turişti ai staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Promovarea potenţialului turistic al staţiunii Slănic Moldova
 Creşterea gradului de notorietate al staţiunii Slănic Moldova ca destinaţie turistică balneo-climaterică montană
 Realizarea unui cadru unitar de promovare pentru obiectivele turistice şi pentru unităţile turistice din staţiunea Slănic
Moldova
Problemele abordate
Declinul recent al activităţii turistice din Staţiunea Slănic Moldova este cauzat şi de promovarea insuficientă şi lipsită de
unitate a ofertei turistice a staţiunii. În lipsa unei promovări corespunzătoare, notorietatea destinaţiei turistice Slănic
Moldova a fost diminuată considerabil iar potenţialii turişti ai staţiunii au fost atraşi de alte destinaţii turistice (unele fiind
mai bine promovate). Numărul turiştilor a scăzut de la an la an, iar ponderea turismului de week-end a crescut din ce în
ce mai mult, astfel că durata medie a sejurului a scăzut semnificativ. În plus, o mare parte a turiştilor care vin în staţiune
în week-end nu aduc beneficii economice mediului de afaceri local (nu se cazează în unităţile de cazare, nu cumpără
alimentele pentru picnic de la comercianţii locali etc). Amplificate de recenta criză economică, aceste situaţii au
contribuit semnificativ la declinul general al activităţilor economice din turism. Pentru oraşul Slănic Moldova, turismul
reprezintă cea mai importantă activitate economică, definind profilul oraşului şi având cel mai mare potenţial de
dezvoltare la nivel local.
Perioada estimată de implementare
2014-2015
8. Amenajarea traseelor turistice montane
Scop
Îmbunătăţirea accesibilităţii zonelor turistice montane din arealul turistic Nemira
Obiective specifice
 Amenajarea traseelor turistice
 Îmbunătăţirea sistemelor de informare şi orientare turistică
 Dezvoltarea reţelei de refugii turistice
 Amenajarea zonelor de campare
 Îmbunătăţirea gestionării deşeurilor
Problemele abordate
Zona turistică a munţilor Nemira este relativ puţin vizitată de turişti, principalele cauze derivând din amenajarea
insuficientă a traseelor turistice, a sistemelor de informare şi orientare turistică, a zonelor de popas şi campare etc. În
perspectiva destul de apropiată a dezvoltării turismului montan din zonă, se impune şi o mai bună gestionare a
problematicii deşeurilor generate de turişti pentru a reduce impactul activităţii turistice asupra mediului.
Perioada estimată de implementare
2013

151

Strategia de dezvoltare a oraşului Slănic Moldova

9. Amenajarea infrastructurii rutiere şi pietonale locale
Scop
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din oraşul Slănic Moldova prin îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor componente
Obiective specifice
 Îmbunătăţirea stării tehnice a drumurilor locale
 Creşterea siguranţei rutiere
 Creşterea atractivităţii zonei pentru sprijinirea dezvoltării economice
Problemele abordate
Drumurile locale din oraşul Slănic Moldova care deservesc zonele rezidenţiale sau zonele funcţionale şi care fac
legătura dintre acestea şi principala cale de comunicaţie rutieră din oraş (DN12B) nu sunt modernizate şi/sau se află întro stare tehnică precară. Aceasta este una dintre cauzele care diminuează atractivitatea generală a localităţilor şi a zonei,
în ansamblu, pentru locuire şi pentru dezvoltarea activităţilor economice. Îmbunătăţirea infrastructurii din oraş va
ameliora substanţial condiţiile de trai ale localităţilor componente şi va stimula dezvoltarea activităţilor economice
locale.
Perioada estimată de implementare
2013-2016

10. Proiect de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale şi manageriale din domeniul turistic
Scop
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice din oraşul Slănic Moldova
Obiective specifice
 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale din sectorul turistic local
 Promovarea bunelor practici din domeniul turistic
 Informarea antreprenorilor şi managerilor din turism cu privire la tendinţele actuale ale turismului
 Informarea antreprenorilor şi managerilor din turism cu privire la posibilităţile de dezvoltare a afacerilor din turism
Problemele abordate
Perioada estimată de implementare
2013-2014
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Proiecte

11. Sistem de parcări
Scop
Îmbunătăţirea aspectului general al staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Decongestionarea spaţiilor publice din staţiunea Slănic Moldova, în perioadele de vârf al activităţii turistice
 Îmbunătăţirea accesului turiştilor la obiectivele turistice din oraş
 Creşterea gradului de siguranţă al turiştilor staţiunii Slănic Moldova
 Sporirea încasărilor la bugetul local al oraşului Slănic Moldova
 Reducerea poluării mediului cauzată de gazele de eşapament
Problemele abordate
În lunile în care activitatea turistică din staţiunea Slănic Moldova înregistrează valori maxime, spaţiile publice din oraş
(zone pietonale, spaţii verzi, străzi, parcări private etc.) sunt ocupate de autovehiculele turiştilor. O mare parte dintre
aceştia aleg vin în staţiune pentru picnic sau agrement, generând de multe ori deşeuri şi disconfort locuitorilor şi
celorlalţi turişti. Este afectat aspectul general al staţiunii şi al zonei. Situaţiile de aglomeraţie rutieră se manifestă şi în
zonele intens circulate de pietoni, fiind afectată siguranţa acestora. Accesul auto în zona staţiunii afectează calitatea
aerului, cauza principală fiind noxele emise de autovehicule. Prin parcarea neregulamentară a autovehiculelor se
îngreunează accesul turiştilor la obiectivele turistice din zonă.
Perioada estimată de implementare
2013-2015
12. Centru de formare în turism balnear
Scop
Îmbunătăţirea serviciilor turistice balneare din România
Obiective specifice
 Dezvoltarea serviciilor de specializare şi perfecţionare a resurselor umane din turismul balnear
 Îmbunătăţirea specializării resurselor umane din turismul balnear
Problemele abordate
România deţine o treime din resursele izvoarelor termale din Europa, o parte dintre ele având proprietă ți terapeutice
unice pe continent. În acest context, componenta balneară devine o prioritate pentru dezvoltarea turismului românesc.
Una dintre condiţiile dezvoltării acestui tip de turism este îmbunătăţirea serviciilor specifice, posibilă doar prin
îmbunătăţirea specializării resurselor umane din turismul balnear.
Perioada estimată de implementare
2013-2014
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13. Modernizarea şi extinderea sistemului de transport în comun din oraşul Slănic Moldova
Scop
Îmbunătăţirea atractivităţii generale a oraşului Slănic Moldova
Obiective specifice
 Îmbunătăţirea serviciilor publice de transport în comun
 Îmbunătăţirea accesului turiştilor în staţiunea Slănic Moldova
 Amenajarea staţiilor pentru transportul public în comun
 Extinderea rutelor de transport în comun
 Modernizarea bazei de autovehicule utilizate pentru transportul public în comun
Problemele abordate
Situaţia actuală a sistemului de transport public în comun este nemulţumitoare pentru locuitorii oraşului Slănic Moldova
din cauza lipsei sau amenajării improprii a infrastructurii staţiilor, a stării tehnice şi a confortului oferit de autovehiculele
utilizate şi a preţurilor practicate vis-à-vis de condiţiile oferite.
O parte dintre turiştii staţiunii, în special cei care vin la tratament şi odihnă, utilizează ca mijloc de transport trenul,
până în Tg. Ocna. Prin îmbunătăţirea condiţiilor de transport în comun (autovehicule disponibile în funcţie de mersul
trenurilor, în imediata apropiere a gării) pe care le-ar avea la dispoziţie turiştii s-ar contribui la îmbunătăţirea serviciilor
pe care le oferă zona şi la creşterea atractivităţii generale a staţiunii Slănic Moldova.
Perioada estimată de implementare
2013-2014
14. Amenajarea hidroenergetică a râului Slănic
Scop
Reducerea consumului de energie electrică din surse neregenerabile
Obiective specifice
 Dezvoltarea capacităţii locale de producere a energiei nepoluante
 Reducerea problemelor de alimentare cu energie electrică a populaţiei şi a unităţilor economice
 Creşterea gradului de protecţie împotriva inundaţiilor a albiei râului Slănic
Problemele abordate
Utilizarea surselor convenţionale pentru producerea energiei care utilizează resurse neregenerabile au un impact negativ
major asupra mediului din cauza emisiilor de dioxid de carbon, a creşterii concentraţiilor de praf din atmosferă, a
epuizării materiilor prime, a deşeurilor generate etc. Hidroenergia utilizează energia cinetică a apei în energie electrică.
Prin utilizarea unor echipamente de înaltă tehnologie se poate obţine energie electrică fără a influenţa cursul normal al
apei şi fără a aduce prejudicii faunei.
Perioada estimată de implementare
2014-2015
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15. Circuit de rafting
Scop
Diversificarea ofertei turistice a staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Amenajarea unei porţiuni a râului Slănic pentru practicarea activităţilor nautice
 Dezvoltarea posibilităţilor de agrement pe care le oferă staţiunea
 Creşterea numărului de turişti ai staţiunii
Problemele abordate
Oferta turistică a staţiunii Slănic Moldova nu este suficient de diversificată şi dezvoltată, această situaţie afectând
atractivitatea staţiunii pentru anumite categorii de turişti şi contribuind la diminuarea duratei sejurului în staţiune.
Amenajarea unui circuit de rafting se adresează unor categorii de turişti de nişă, fie amatori ai sporturilor de acest gen,
fie turişti care aleg staţiunea pentru activităţi de teambuilding etc, dar contribuie la îmbunătăţirea imaginii generale a
destinaţiei turistice Slănic Moldova.
Perioada estimată de implementare
2014
16. Bază sportivă
Scop
Îmbunătăţirea ofertei turistice a staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Construire bază sportivă modernă
 Îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire a sportivilor
Problemele abordate
Infrastructura pentru pregătirea fizică a sportivilor pe care o pune la dispoziţie staţiunea Slănic Moldova este depăşită
atât din punct de vedere fizic dar şi de necesităţile actuale din domeniu. Avantajele atragerii grupurilor de sportivi pentru
pregătirea fizică în staţiune derivă atât din beneficiile materiale directe dar şi din oportunităţilor de promovare a staţiunii
pe care le creează mediatizarea loturilor cunoscute la nivel regional sau naţional.
Perioada estimată de implementare
2014-2015
17. Centru de afaceri pentru activităţi economice nepoluante
Scop
Dezvoltarea mediului de afaceri din oraşul Slănic Moldova
Obiective specifice
 Diversificarea activităţilor economice din oraşul Slănic Moldova
 Dezvoltarea sectorului IMM din oraşul Slănic Moldova
 Dezvoltarea activităţilor economice nepoluante din oraşul Slănic Moldova
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17. Centru de afaceri pentru activităţi economice nepoluante
Problemele abordate
Activităţile economice din oraşul Slănic Moldova sunt concentrate pe trei domenii principale: comerţ, turism şi industrie
prelucrătoare (lemn, piatră). În aceste condiţii, economia locală şi, implicit, oraşul Slănic Moldova, nu prezintă
atractivitate pentru forţa de muncă specializată sau dornică de specializare în alte domenii de activitate. Dezvoltarea
altor activităţi decât cele deja existente este îngreunată de lipsa unui centru de sprijin specializat, care să ofere atât
infrastructura fizică dar şi suportul informaţional necesar în perioada incipientă a afacerilor (incubare). În acest context,
se impune dezvoltarea în oraşul Slănic Moldova al unui centru de afaceri care să pună la dispoziţia sectorului economic
local infrastructura specifică necesară dezvoltării activităţilor nepoluante, dar şi servicii de incubare pentru firme nouînfiinţate.
Perioada estimată de implementare
2014-2015
18. Telecabină
Scop
Dezvoltarea ofertei turistice a staţiunii Slănic Moldova pentru creşterea numărului de turişti
Obiective specifice
 Construire traseu de transport pe cablu
 Construire clădire panoramică
Problemele abordate
Una dintre facilităţile turistice pe care le oferă turiştilor staţiunile montane dezvoltate este transportul pe cablu
(telescaun, telecabină, telegondolă etc.), foarte atractiv pentru turişti, cu o largă adresabilitate şi cu un impact extrem de
redus asupra mediului înconjurător.
Lipsa instalaţiei de transport pe cablu este unul dintre dezavantajele staţiunii Slănic Moldova în comparaţie cu celelalte
staţiuni concurente din ţară.
Perioada estimată de implementare
2015-2016
19. Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii din staţiune
Scop
Valorificarea superioară a potenţialului balnear al staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere din staţiune
 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii reţelelor de utilităţi publice din staţiune
 Modernizarea zonei de captare a izvoarelor şi a gazelor mofetice
 Modernizarea bazei de tratament
 Dezvoltarea infrastructurii de agrement acvatic
Problemele abordate

156

Proiecte
19. Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii din staţiune
Potenţialul resurselor naturale ale staţiunii Slănic Moldova nu este valorificat corespunzător din cauza lipsei
infrastructurii specifice şi a amenajării insuficiente a celei existente. Astfel, zona de captare a izvoarelor şi a gazelor
mofetice necesită continuarea lucrărilor de modernizare, infrastructura de tratament balnear trebuie dezvoltată şi
modernizată, infrastructura de agrement acvatic lipseşte etc. În condiţiile în care nu se rezolvă aceste neajunsuri ale,
competitivitatea staţiunii va fi afectată semnificativ, fiind afectată dezvoltarea activităţii turistice din zonă şi chiar
poziţionarea staţiunii drept una dintre cele mai renumite destinaţii balneoclimaterice din ţară.
Perioada estimată de implementare
2015-2017
20. Parc de distracţii
Scop
Îmbunătăţirea atractivităţii staţiunii Slănic Moldova pentru creşterea numărului de turişti
Obiective specifice
 Dezvoltarea unui parc de distracţii integrat
 Dezvoltarea infrastructurii de agrement a staţiunii, utilizabile atât în sezonul cald cât şi în cel rece
 Promovarea apei ca element definitoriu şi reprezentativ pentru staţiune
Problemele abordate
În contextul dezvoltării infrastructurii, serviciilor şi promovării staţiunii Slănic Moldova, se impune diversificarea ofertei
turistice a staţiunii prin dezvoltarea posibilităţilor de agrement, indiferent de sezon. Soluţia propusă este un parc de
distracţii care să includă soluţii de agrement diversificate dar care să aibă ca element central apa.
Perioada estimată de implementare
2017-2020

Notă: Perioadele de implementare a proiectelor depind de disponibilitatea surselor de finanţare şi de
configurarea programelor de finanţare care vor fi disponibile în următoarea perioadă de programare. Pentru
perioada de programare 2007-2013, cea mai mare parte a surselor de finanţare nerambursabilă pentru care
oraşul Slănic Moldova este eligibil raportează deja un grad foarte ridicat de utilizare (în unele cazuri, chiar
supraunitar). În acest context, proiectele propuse vor fi implementate în funcţie de posibilităţile viitoare de
finanţare, atât din fonduri nerambursabile europene dar şi din alte surse. Promovarea parteneriatelor de tip
public-privat va reprezenta o prioritate a administraţiei locale. De asemenea, corespunzător finanţărilor
disponibile, se va urmări şi posibilitatea implementării etapizate a proiectelor din portofoliu.
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FIŞE DE PROIECT
1. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Slănic Moldova
Scop
Creşterea atractivităţii pentru turism şi afaceri a zonei în care este amplasată staţiunea Slănic Moldova
Obiective specifice
 Promovarea potenţialului turistic al Văii Slănicului
 Îmbunătăţirea informării potenţialilor turişti, a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor de turism cu privire la
oferta turistică a zonei
 Dezvoltarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de promovare din alte zone turistice
 Creşterea numărului de turişti ai staţiunii Slănic Moldova
Problemele abordate
Valea Slănicului este o zonă cu un potenţial turistic extraordinar. Principalul reper al zonei este staţiunea turistică de
interes naţional Slănic Moldova, renumită pentru calităţile curative ale apelor minerale şi pentru proprietăţile deosebite
ale aerului. Turismul reprezintă cea mai importantă activitate economică pentru valea Slănicului, având şi cel mai mare
potenţial de dezvoltare. În ultima perioadă, activitatea turistică din zonă a înregistrat un regres important, amplificat de
problemele economice recente. Numărul de turişti este în scădere iar durata medie a sejurului s-a redus foarte mult.
Sectorul turistic local resimte lipsa activităţilor integrate de promovare şi informare, coordonate de un centru specializat.
Modalităţi de rezolvare
Proiectul propune înfiinţarea în staţiunea Slănic Moldova a unui Centru Naţional de Informare şi Promovare, parte a unei
reţele naţionale de asemenea centre, care să asigure activitatea de informare pentru turiştii staţiunii şi să coordoneze
programul integrat de promovare a staţiunii şi a zonei. Printr-o promovare adecvată a resurselor turistice de pe Valea
Slănicului s-ar crea noi oportunităţi de dezvoltare a zonei, îmbunătăţindu-se atractivitatea generală a comunităţilor
locale.
Coerenţa cu politicile existente
SRNE 2007-2013 - Prioritate 3 – Turism; Masura 3.2 - Promovarea potenţialului turistic;
PRAT NE 2008-2013 - Direcţia Strategică 2 - Dezvoltarea produselor turistice, îmbunătăţirea marketingului destinaţiei si
a sistemului de promovare
Grupuri ţintă
Turiştii staţiunii Slănic Moldova
Mediul de afaceri local din sectorul turistic
Turiştii din zona Văii Slănicului
Administraţia publică locală
Principalele activităţi
Înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică;
Dotarea centrului cu echipamente IT şi software adecvate activităţii de promovare;
Crearea bazelor de date cu informaţii turistice;
Crearea unui site web pentru promovarea ofertei turistice a zonei;
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1. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Slănic Moldova
Rezultate aşteptate
Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică înfiinţat şi dotat;
Site web pentru promovarea ofertei turistice locale funcţional;
Buget estimat
150 mii euro;
Surse de finanţare
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora
Parteneri
Consiliul Judeţean Bacău;
Perioada estimată de implementare
2012

2. Slănic Moldova – oraş independent energetic – Carpazi Cop Verde 2012
Scop
Obţinerea de către Slănic Moldova a statutului de prima localitate independentă energetic din România
Obiective specifice
 Promovarea conceptelor ecologice cu privire la obţinerea şi utilizarea energiei
 Producerea locală a energiei necesare pentru locuitorii şi turiştii oraşului
 Reducerea consumul de energie din surse convenţionale şi poluante
Problemele abordate
Utilizarea surselor convenţionale pentru producerea energiei care utilizează resurse neregenerabile au un impact
negativ major asupra mediului din cauza emisiilor de dioxid de carbon, a creşterii concentraţiilor de praf din atmosferă,
a epuizării materiilor prime, a deşeurilor generate etc. Prin utilizarea unor echipamente de înaltă tehnologie şi a unor
modele de bună practică se poate obţine energie electrică din resurse regenerabile, minimalizând impactul asupra
mediului.
Modalităţi de rezolvare
Proiectul propune derularea în staţiunea Slănic Moldova şi în zona în care este amplasată a unui proiect pilot privind
asigurarea întregului consum energetic al populaţiei şi al turiştilor din surse regenerabile şi nepoluante. Astfel, Slănic
Moldova va deveni prima localitate independentă energetic din România şi va furniza un model de bună practică pentru
localităţile de talie mică din ţară în ceea ce priveşte independenţa energetică.
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2. Slănic Moldova – oraş independent energetic – Carpazi Cop Verde 2012
Coerenţa cu politicile existente
SRNE 2007-2013 - Prioritate 1 - Infrastructura si Mediul - Masura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii energetic;
SDDJB 2010-2021 - Obiectiv strategic vertical 3. Valorificarea resurselor energetice regenerabil; Obiectiv strategic
orizontal 5: Protejarea mediului şi asigurarea dezvoltării durabile
Grupuri ţintă
Locuitorii oraşului Slănic Moldova
Turiştii staţiunii Slănic Moldova
Mediul de afaceri local
Administraţia publică locală
Instituţiile publice locale
Principalele activităţi
Construirea unei centrale electrice geotermale combinate cu o instalaţie de încălzire pe biomasă;
Amplasarea unei unităţi solare pe acoperişul sălii de sport;
Construirea unei instalaţii de biogaz (prima de producţie românească);
Construirea unui parc eolian;
Unitate de automobile electrice;
Îmbunătăţirea infrastructurii de acces la obiectivele de investiţii;
Proiectare şi asistenţă tehnică;
Rezultate aşteptate
Centrală electrică geotermală combinată cu o instalaţie de încălzire pe biomasă;
Unitate solară;
Instalaţie de biogaz (prima de producţie românească);
Parc eolian;
Unitate de automobile electrice;
Independenţă energetică a staţiunii Slănic Moldova;
Buget estimat
30 mil. euro;
Parteneri
Localitatea Reuth din Germania, Centrul Internaţional pentru Mediu şi Dezvoltare Magdeburg, Comisia Parlamentară
pentru Industrie şi Servicii din România, Societatea „Euroregionale Klimaschultz-managementgesellschaft ERK” Legenfeld
şi Societatea European Climate Protection consult RbR Neustadt
Surse de finanţare
Parteneriat internaţional, în baza acordului de cooperare pentru proiectul pilot „Carpazi Cop Verde 2012” (Leipzig, 26
ian. 2011)
Perioada estimată de implementare
2011-2013
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3. Schi Parc Slănic Moldova
Scop
Reducerea sezonalităţii turistice a staţiunii Slănic Moldova
Obiective specifice
 Dezvoltarea ofertei turistice a staţiunii Slănic Moldova în sezonul rece
 Dezvoltarea infrastructurii turistice locale din Slănic Moldova pentru practicarea sporturilor de iarnă
Problemele abordate
Cea mai mare problemă a sectorului turistic din Slănic Moldova este sezonalitatea accentuată care afectează activitatea
turistică din staţiune în lunile de iarnă. Situaţia se datorează lipsei obiectivelor şi activităţilor atractive pentru turişti în
sezonul rece. Fiind o staţiune montană, soluţia pentru rezolvarea acestui neajuns este dezvoltarea ofertei pentru
practicarea sporturilor de iarnă (infrastructură specifică, servicii), vizând potenţialii turişti din judeţ şi din regiune
interesaţi de practicarea sporturilor precum schiul, patinajul, sania etc.
Modalităţi de rezolvare
Înfiinţarea unei pârtii de schi moderne va dinamiza activitatea turistică locală, crescând numărul de turişti în perioada de
iarnă şi crescând atractivitatea staţiunii.
Coerenţa cu politicile existente
SRNE 2007-2013 - Prioritate 3 – Turism; Măsura 3.1. –investiţii în turism;
PRAT NE 2008-2013 - Direcţia Strategică 1 - Creşterea atractivitatii turistice regionale prin modernizarea infrastructurii
de turism
Grupuri ţintă
Turiştii staţiunii Slănic Moldova
Mediul de afaceri local din sectorul turistic
Administraţia publică locală
Locuitorii oraşului Slănic Moldova
Principalele activităţi
Construirea pârtiei de schi;
Construirea unei instalaţii de transport pe cablu (teleschi);
Achiziţionarea echipamentelor necesare pentru amenajarea pârtiei;
Înfiinţarea serviciilor salvamont;
Înfiinţarea unei şcoli de schi;
Rezultate aşteptate
Pârtie de schi;
Teleschi;
Maşină de bătut zăpada;
Serviciu Salvamont;
Şcoală de schi;
Instalaţie de iluminat nocturn;
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3. Schi Parc Slănic Moldova
Instalaţie de zăpadă artificială;
Buget estimat
5,8 mil. euro;
Parteneri
Consiliul Judeţean Bacău;
Surse de finanţare
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.2. –Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Perioada estimată de implementare
2012-2013

4. Complex de agrement turistic, de relaxare si sportiv in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau
Scop
Îmbunătăţirea atractivităţii staţiunii Slănic Moldova pentru creşterea numărului de turişti
Obiective specifice
 Dezvoltarea unui parc de distracţii integrat
 Dezvoltarea infrastructurii de agrement a staţiunii, utilizabile atât în sezonul cald cât şi în cel rece
 Promovarea apei ca element definitoriu şi reprezentativ pentru staţiune
Problemele abordate
În contextul dezvoltării infrastructurii, serviciilor şi promovării staţiunii Slănic Moldova, se impune diversificarea ofertei
turistice a staţiunii prin dezvoltarea posibilităţilor de agrement, indiferent de sezon. Soluţia propusă este un parc de
distracţii care să includă soluţii de agrement diversificate dar care să aibă ca element central apa. În România există
câteva parcuri de agrement care însă acoperă o gamă mai restrânsă de atracţii comparativ cu parcurile europene. Ce mai
mare parte a acestor parcuri sunt deschise publicului larg pe o durată scurtă de timp, în funcţie de sezon sau de
condiţiile meteorologice.
Modalităţi de rezolvare
Complexul de agrement propus pentru oraşul Slănic Moldova îşi propune să ofere cele mai variate şi atractive servicii în
primul rând din domeniul agrementului acvatic, dar şi cel recreaţional, sportiv şi relaxare, într-un spaţiu închis ce va
putea funcţiona pe perioada întregului an.
Coerenţa cu politicile existente
SRNE 2007-2013 - Prioritate 3 – Turism; Măsura 3.1. –investiţii în turism;
PRAT NE 2008-2013 - Direcţia Strategică 1 - Creşterea atractivitatii turistice regionale prin modernizarea infrastructurii
de turism
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4. Complex de agrement turistic, de relaxare si sportiv in orasul Slanic Moldova, judetul Bacau
Grupuri ţintă
Turiştii staţiunii Slănic Moldova
Mediul de afaceri local din sectorul turistic
Administraţia publică locală
Locuitorii oraşului Slănic Moldova
Principalele activităţi
Construirea spaţiului pentru centrul de agrement;
Dotarea complexului cu echipamente specifice;
Construirea zonelor de acces;
Construirea şi dotarea unui loc de joacă pentru copii;
Înfiinţarea unui punct de informare turistică;
Construirea unei parcări pentru deservirea complexului;
Construirea unui patinoar;
Rezultate aşteptate
Punct informare turistică;
Loc de joacă;
Aqualand;
Parcare auto;
Patinoar;
Buget estimat
8,4 mil. euro;
Parteneri
Consiliul Judeţean Bacău;
Surse de finanţare
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.2. –Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Perioada estimată de implementare
2012-2013 / 2017-2018
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PLANUL ESTIMATIV DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

PROIECT

Valoare estimată
Perioada de implementare estimată
(mil. euro)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Centrul Socio-Cultural Cerdac

0,3

2. Carpazi Cop Verde 2012

30

3. Centru de informare turistică
4. Schi Parc Slănic Moldova
5. Amenajarea infrastructurii balneare din staţiunea
Slănic Moldova
6. Infrastructura de evacuare a apelor uzate - canalizare
+ staţie de epurare
7. Fabrică de reciclare a deşeurilor

0,16
6
0,3
12
1

8. Promovarea staţiunii Slănic Moldova

0,25

9. Amenajarea traseelor turistice montane

0,8

10. Amenajarea infrastructurii rutiere şi pietonale locale
11. Proiect de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale
şi manageriale din domeniul turistic
12. Sistem de parcări

4
1,5
12

13. Centru de formare în turism balnear
14. Modernizarea şi extinderea sistemului de transport în
comun din oraşul Slănic Moldova
15. Amenajarea hidroenergetică a râului Slănic

2,5

16. Circuit de rafting

0,3

17. Bază sportivă
18. Centru de afaceri pentru activităţi economice
nepoluante
19. Telecabină
20. Proiect integrat pentru dezvoltarea infrastructurii din
staţiune

3,8

21. Parc de distracţii
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4

1
5
12
8

Proiecte

POSIBILITĂŢI DE FINANŢARE A
PROIECTELOR
Intervenţiile prin proiecte concrete
asupra dezvoltării socio-economice a
oraşului Slănic Moldova pot fi
realizate prin susţinerea financiară
din bugetul local, din fonduri
nerambursabile guvernamentale, din
fonduri nerambursabile europene sau
din fonduri rambursabile (de genul
creditelor). La aceste surse de
finanţare se adaugă posibilitatea
dezvoltării parteneriatelor de tip
public-privat, care s-au dovedit a fi
soluţia potrivită pentru rezolvarea
anumitor probleme comunitare în
multe
dintre
statele
europene
dezvoltate.
Fiecare
dintre
aceste
posibile
modalităţi de susţinere a proiectelor
locale
prezintă
avantaje
şi
dezavantaje.
În
primul
rând,
susţinerea proiectelor din bugetul
local este cea mai puţin recomandată
soluţie deoarece fondurile din această
sursă sunt extrem de limitate, iar
disponibilitatea financiară a acestora
este relativă.
Fonduri de finanţare nerambursabilă
Fondurile structurale şi de coeziune
sunt instrumente financiare prin care
Uniunea
Europeană
acţionează
pentru realizarea obiectivelor Politicii
de Coeziune prin implementarea
Programelor Operaţionale, pentru
eliminarea disparităţilor economice şi

sociale între regiuni, în scopul
realizării coeziunii economice şi
sociale.
Instrumentele structurale ale Uniunii
Europene au rolul de a stimula
creşterea economică a statelor
membre ale Uniunii şi de a conduce
la reducerea disparităţilor dintre
regiuni. Ele nu acţionează însă
singure, necesitând asigurarea unei
contribuţii din partea statelor membre
implicate. Ele sunt co-finanţate în
principal din resursele publice ale
statului membru, însă în multe
domenii este necesară şi contribuţia
financiară privată, aceasta fiind
încurajată în cele mai multe cazuri.
Instrumentele financiare cunoscute ca
Fonduri Structurale sunt Fondul
European de Dezvoltare Regională
(FEDR), Fondul Social European (FSE)
şi Fondul de Coeziune (FC), la care se
adaugă Fondul European pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala
(FEADR) şi Fondul European pentru
Pescuit
(FEP),
ca
acţiuni
complementare. Aceste instrumente
sunt aplicate prin intermediul
programelor operaţionale şi sectoriale
disponibile
pentru
o
anumită
perioadă de programare. Perioada de
programare curentă este 2007-2013.
Fondul Social European (FSE) este
instrumentul principal prin care
Uniunea
Europeană
finanţează
obiectivele strategice ale politicii de
ocupare.
Pentru
perioada
de

programare 2007- 2013, scopul
intervenţiilor FSE este de a susţine
statele membre să anticipeze şi să
administreze eficient schimbările
economice şi sociale.
FSE finanţează următoarele priorităţi:
- Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor
şi întreprinderilor;
- Creşterea accesului şi a participării
pe piaţa muncii;
- Promovarea incluziunii sociale prin
lupta împotriva discriminării şi
facilitarea accesului pe piaţa muncii
pentru persoanele dezavantajate.
În acelaşi timp, în regiunile mai puţin
dezvoltate care se înscriu sub
obiectivul convergenţă, FSE susţine:
- Investiţiile în capital uman, în
special
prin
îmbunătăţirea
sistemelor de educaţie şi formare;
- Acţiuni
având
drept
scop
dezvoltarea capacităţii instituţionale
şi a eficienţei administraţiilor
publice, la nivel naţional, regional
sau local.
Pentru perioada 2007-2013, Uniunea
Europeană a alocat României pentru
Fondul Social European 3.684 mil. €,
respectiv 19,2% din totalul FSC.
FSE în România finanţează două
programe operaţionale:
- Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POS DRU), cu o alocare
financiară FSE de 3.476 mil. €
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(18,1% din Fondurile Structurale
şi de Coeziune (FSC));
- Programul
Operaţional
Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative, cu o alocare
financiară FSE de 208 mil. €
(1,1% din FSC).
Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR)
Obiectivul Fondului European de
Dezvoltare Regională (FEDR) este de
a consolida coeziunea economică şi
socială în Uniunea Europeană prin
diminuarea dezechilibrelor regionale.
FEDR finanţează:
- ajutoare directe pentru investiţiile
în întreprinderi (în special, IMMuri) în vederea creării de locuri de
muncă durabile;
- infrastructuri legate, în special, de
cercetare
şi
inovare,
telecomunicaţii, mediu, energie şi
transporturi;
- instrumente financiare (fond de
capital de risc, fond de dezvoltare
regională etc.) destinate să
sprijine dezvoltarea regională şi
locală şi să favorizeze cooperarea
între oraşe şi regiuni;
- măsuri de asistenţă tehnică.
Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) poate interveni în
sprijinul a trei noi obiective de
politică regională:
- convergenţă;
- competitivitate
regională
şi
ocuparea forţei de muncă;
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- cooperare teritorială europeană.
În România, în perioada 2007-2013,
FEDR finanţează proiecte în valoare
totală de 8.976.466.066 Euro, în
cadrul Programelor operaţionale şi
axelor prioritare aferente acestora:
- Programul Operaţional Regional
(POR) este finanţat din FEDR, cu
suma de 3.726.021.762 euro;
- Programul Operaţional Creşterea
Competitivităţii Economice (PO –
CCE) este finanţat din FEDR, cu
suma totală de 2.544.222.109 Euro;
- Programul Operaţional Sectorial
Transport (POS Transport) este
finanţat şi din FEDR, cu suma totală
de 1.289.332.210 Euro;
- Programul Operaţional Sectorial
Mediu (POS Mediu) este finanţat
din FEDR, cu suma totală de
1.236.652.195 Euro;
- Programul Operaţional Asistenta
Tehnică (PO – AT ) este finanţat din
FEDR,
cu
suma
totală
de
170.237.790 Euro.
FEDR finanţează şi următoarele
programe
de
cooperare
transfrontalieră:
- Programul
operaţional
de
cooperare
transfrontalieră
România—Bulgaria 2007—2013;
- Programul
operaţional
de
cooperare
transfrontalieră
Ungaria—România 2007—2013;
- Programul
de
cooperare
transnaţională „Sud-Estul Europei”;
- Programul
de
cooperare
interregională INTERREG IVC;

- Programul
de
cooperare
interregională URBACT II;
- Programul
de
cooperare
interregională INTERACT II;
- Programul
de
cooperare
interregională ESPON 2013.

Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) este un
instrument de finanţare creat de
Uniunea Europeană pentru a sprijini
ţările membre în implementarea
Politicii Agricole Comune.
FEADR reprezintă o oportunitate de
finanţare
pentru
spaţiul
rural
românesc, începând cu 2007 şi până
în 2013. Similar cu Programul
SAPARD, şi FEADR se va baza pe
principiul cofinanţării proiectelor de
investiţii private.
Fondurile FEADR disponibile pot fi
accesate în baza a două documentecheie: Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) 20072013 şi Planul Naţional Strategic
pentru Dezvoltare Rurală.
Bugetul total disponibil pentru
finanţările prin PNDR este de
6.875.817.062 Euro.
Fondurile nerambursabile FEADR,
disponibile prin PNDR, vor fi
acordate
pentru
dezvoltarea
infrastructurii de bază din mediul
rural şi pentru următoarele tipuri de
investiţii private:
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- Modernizarea
exploataţiilor
agricole (Axa I);
- Creşterea valorii economice a
pădurilor (Axa I);
- Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi silvice (Axa
I);
- Îmbunătăţirea
şi
dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea
şi
adaptarea
agriculturii
şi
silviculturii (Axa I);
- Diversificarea
activităţilor
nonagricole (Axa III);
- Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea
microîntreprinderilor cu scopul de
a promova spiritul întreprinzător
(Axa III);
- Încurajarea activităţilor turistice
(Axa III);
- Servicii de bază pentru economia şi
populaţia rurală (Axa III).
Oraşul Slănic Moldova nu este
eligibil pentru finanţarea prin PNDR,
cu toate că localităţile Cerdac şi
Cireşoaia prezintă un puternic
caracter rural. Pentru următoarea
perioadă
de
programare
se
recomandă definirea unei zone rurale
în componenţa oraşului, incluzând
teritoriile pretabile din cele două
localităţi.
Fondul de Coeziune (FC) ajută statele
membre cu un produs naţional brut
(PNB) pe cap de locuitor de mai
puţin de 90% din media comunitară
să-şi reducă diferenţele dintre
nivelurile de dezvoltare economică şi
socială şi să-şi stabilizeze economiile.

Acesta susţine acţiuni în cadrul
obiectivului „Convergenţă” şi se află
sub incidenţa aceloraşi reguli de
programare, de gestionare şi de
control ca în cazul FSE şi FEDR.
Fondul de Coeziune finanţează
acţiuni care fac parte din următoarele
domenii:
- reţele transeuropene de transport,
în special proiectele prioritare de
interes
european definite
de
Uniunea Europeană;
- mediu.
În acest context, Fondul de Coeziune
poate interveni, de asemenea, în
proiecte din domeniul energiei sau al
transporturilor, atâta vreme ce
acestea prezintă avantaje clare pentru
mediu:
eficacitate
energetică,
utilizarea de surse de energie
regenerabile,
dezvoltarea
transportului
feroviar,
sprijinirea
intermodalităţii,
consolidarea
transporturilor publice etc.
In Romania, in perioada 2007-2013,
FC va finanţa proiecte în valoare
totală de 6.522.423.028 Euro, în
cadrul
următoarelor
Programe
operaţionale:
- Programul Operaţional Sectorial
Transport
(POS
Transport),
finanţat din FC, cu suma
de 3.276.605.085 Euro,
- Programul Operaţional Sectorial
de Mediu (POS Mediu), finanţat
din
FC,
cu
suma
de 3.275.817.943 Euro.

Instrumentul european de vecinătate
şi parteneriat (ENPI)
Politica europeană de vecinătate are
drept obiectiv sprijinirea proceselor
de reformă politică, economică şi
socială în următoarele ţări din
vecinătatea
Uniunii
Europene:
Algeria,
Armenia,
Azerbaidjan,
Bielorusia,
Egipt, Georgia, Israel,
Iordan, Liban, Libia, Republica
Moldova,
Maroc,
Teritoriul
Palestinian Ocupat, Siria, Tunisia şi
Ucraina. Prin intermediul politicii
europene de vecinătate, se doreşte
consolidarea
prosperităţii,
a
stabilităţii şi a securităţii, promovarea
economiei de piaţă şi a dezvoltării
durabile, printr-un dialog continuu cu
fiecare ţară parteneră.
Pentru perioada 2007-2013, bugetul
alocat ENPI este de aproximativ 12
miliarde de euro.
Conform Documentului Strategic de
cooperare transfrontaliera in perioada
2007-2013,
activităţile
eligibile
pentru finanţare vor trebui să
răspundă unuia dintre cele patru
obiective ale ENPI:
- Promovarea
dezvoltării
economice si sociale;
- Abordarea unor problematici de
interes comun;
- Asigurarea unor graniţe sigure si
eficiente;
- Promovarea unor acţiuni de tip
“People to People”.
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ENPI
finanţează
în
România
următoarele programe operaţionale
comune:
- Programul operaţional comun
“România - Ucraina – Republica
Moldova 2007-2013”, cu o
finanţare de 126,72 milioane
euro din fonduri ENPI;
- Programul operaţional comun
“Marea Neagră 2007 – 2013”,
finanţare ENPI de 17.305.944
euro;
- Programul operaţional comun
“Ungaria - Slovacia - România –
Ucraina 2007 – 2013”, cu o
finanţare din fonduri ENPI de
68.638.283
Euro.
Oraşul Slănic Moldova nu este
eligibil pentru finanţare prin ENPI.
Parteneriatele de tip public-privat
sunt o soluţie general recomandată şi
promovată
pentru
rezolvarea
problemelor
sau
eficientizarea
serviciilor publice. Apariţia recentă a
Legii
nr.
178/2010
care
aferent.
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reglementează parteneriatul publicprivat este privită drept o oportunitate
reală de a implementa proiectele
propuse.
În oraşul Slănic Moldova există
posibilitatea
dezvoltării
parteneriatelor de tip public-privat în
diverse domenii, un exemplu concret
fiind cel al sistemului de parcări. În
urma adoptării legii parteneriatului
public-privat s-ar putea externaliza o
serie de servicii şi activităţi, partenerii
locali putând fi atât mediul de
afaceri, cât şi sectorul non-profit.
Creditarea este o modalitate relativ
simplă, din punct de vedere
procedural, de obţinere a finanţării
pentru proiectele de investiţii.
Costurile aferente creditelor sunt mari
şi implică şi un anumit grad de risc
vis-à-vis
de
posibilitatea
de
rambursare a datoriilor, mai ales întro situaţie de incertitudine cum este
cea generată de criza financiară. În
plus, un grad ridicat de îndatorare

poate reprezenta o blocare a
posibilităţilor de investiţii pe termen
scurt şi mediu, deoarece administraţia
publică devine neeligibilă atât pentru
accesarea altor credite, cât şi pentru
atragerea de fonduri nerambursabile.
Consiliul Local al oraşului Slănic
Moldova a accesat o serie de credite
pentru realizarea (cofinanţarea sau
finanţarea integrală) a investiţiilor de
importanţă
capitală
pentru
dezvoltarea
locală
şi
pentru
susţinerea intervenţiilor locale strict
necesare. Cu toate acestea, legislaţia
naţională care plafonează tragerile
din fonduri rambursabile contractate
sau noi nu este aplicabilă creditelor
contractate
pentru
cofinanţarea
proiectelor europene. În acest
context, se recomandă contractarea
unei linii de credit sau emiterea de
obligaţiuni
pentru
asigurarea
cofinanţării proiectelor viitoare şi a
plăţii
TVA-ului
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RECOMANDĂRI PENTRU O MAI BUNĂ IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI
SLĂNIC MOLDOVA
1. Definirea unei zone rurale în
cadrul oraşului Slănic Moldova

intervenţiile disponibile prin acest
program.

Una dintre priorităţile administraţiei
publice locale trebuie să fie atragerea
fondurilor europene nerambursabile
pentru dezvoltarea oraşului Slănic
Moldova, sub toate aspectele.

În acest context, se recomandă ca,
prin decizie a Consiliului Local Slănic
Moldova, să se definească o zonă
rurală care să cuprindă perimetrul de
interes din Cerdac şi Cireşoaia. În
acest mod, oraşul Slănic Moldova,
mai exact, zona rurală pe care o va
avea în componenţă, va fi eligibil
pentru accesarea fondurilor de
dezvoltare
a
zonelor
rurale,
contribuindu-se la dezvoltarea locală
şi la îmbunătăţirea atragerii fondurilor
europene nerambursabile. În plus,
locuitorii şi agenţii economici din
zona rurală astfel definită vor fi
eligibili pentru programele de
finanţare a dezvoltării rurale.

Comunităţile locale din Cerdac şi
Cireşoaia prezintă un puternic
caracter rural, atât din prisma
arhitecturii, al condiţiilor de acces, al
utilităţilor disponibile dar şi al
activităţilor
şi
îndeletnicirilor
locuitorilor. Dezvoltarea economică
şi socială în aceste zone, atât din
punctul de vedere al administraţiei
publice dar şi al locuitorilor, se poate
axa chiar pe valorificarea aspectelor
rurale ale localităţii, în special prin
dezvoltarea
agroturismului,
a
meşteşugăritului etc.
Fondurile
europene
disponibile
pentru zonele rurale (ne referim în
special la finanţarea prin PNDR)
reprezintă o oportunitate reală şi
foarte importantă pentru dezvoltarea
economico—socială a comunităţilor
vizate. Oraşul Slănic Moldova nu
poate accesa fonduri PNDR deoarece
nu are definite zone rurale în
componenţa sa, cu toate că
particularităţile localităţilor Cerdac şi
Cireşoaia sunt pretabile pentru

2. Înscrierea oraşului Slănic
Moldova în programele europene
dedicate eficienţei energetice
În contextul politicilor locale de
mediu, îndreptate spre reducerea
consumului de energie convenţională
şi eficienţă energetică, se recomandă
înscrierea oraşului Slănic Moldova în
programele
europene
care
promovează
un
comportament
responsabil
faţă
de
mediul
înconjurător, în special prin utilizarea
metodelor ecologice în ceea ce
priveşte consumul şi producţia de
energie. Două dintre programele

recomandate, fără a ne limita la
acestea, sunt Programul Green Light
al Comisiei Europene www.eugreenlight.org şi Convenţia Primarilor
(Covenant
of
Mayors)
www.eumayors.eu.
3. Înfrăţirea cu un oraş-staţiune cu
notorietate pe plan european pentru
balneoturism
Propunem această acţiune în scopul
lărgirii posibilităţilor de dezvoltare
locală pe baza parteneriatelor
internaţionale şi pe baza adoptării de
modele de bună practică în domeniul
administraţiei
publice
şi
al
activităţilor economice din sectorul
turistic. Un obiectiv secundar al unei
activităţi de înfrăţire este şi
îmbunătăţirea
activităţii
de
promovare internaţională a staţiunii
Slănic Moldova.
4. Dezvoltare birou de integrare
europeană / dezvoltare proiecte /
strategii de dezvoltare
Analiza disponibilităţilor financiare
locale relevă o insuficienţă financiară
evidentă a bugetului local de a
susţine investiţiile necesare pentru
dezvoltarea oraşului Slănic Moldova.
Aşa cum s-a arătat deja pe parcursul
strategiei, singura soluţie viabilă (şi
cea
mai
avantajoasă)
pentru
suplimentarea fondurilor necesare
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este atragerea de fonduri europene
nerambursabile. În scopul dezvoltării
capacităţii administraţiei locale de a
dezvolta, accesa şi implementa
proiecte cu finanţare europeană, se
recomandă dezvoltarea biroului de
integrare europeană / finanţări
europene / proiecte europene, corelat
cu
necesităţile
locale
şi
cu
programele de finanţare disponibile.
Acest birou va fi responsabil cu
identificarea, proiectarea, accesarea
şi implementarea proiectelor locale
de dezvoltare finanţate din fonduri
UE, dar şi cu implementarea
strategiilor de dezvoltare locală.
Această măsură va conduce la
îmbunătăţirea capacităţii de atragere
a fondurilor nerambursabile datorită
capacităţii tehnice şi profesionale
sporite şi datorită unei mai bune
coordonări
a
proiectelor
de
dezvoltare.
5. Colaborare cu localităţile
învecinate în sensul dezvoltării
durabile a zonei
Staţiunea de interes naţional Tg.
Ocna este situată în imediata
apropiere a oraşului Slănic Moldova,
cele două staţiuni alcătuind o zonă
cu proprietăţi balneoclimaterice care
se completează. Dincolo de a fi
concurente, staţiunile Tg. Ocna şi
Slănic Moldova formează o zonă
balneară cu un potenţial extraordinar
de dezvoltare. Mai mult, întreg
arealul în care este amplasată zona

analizată (partea de est a judeţului
Bacău) are valenţe turistice deosebite
şi făcând din turism o opţiune
serioasă
pentru
dezvoltarea
economică a întregii microregiuni.
În acest context, se recomandă ca în
procesul de dezvoltare a proiectelor
locale să se evalueze posibilităţile de
cooperare cu localităţile din zonă
(Tg. Ocna, Dofteana, Dărmăneşti,
Comăneşti, Moineşti, Asău etc.).
Administraţia publică a oraşului
Slănic Moldova poate deveni un
factor de dinamizare a dezvoltării
zonale şi chiar a judeţului, avantajele
directe
şi
indirecte
pentru
comunitatea locală fiind evidente.
6. Desemnarea unui Administrator
Public (City manager)
Cu toate că oraşul Slănic Moldova
este o comunitate destul de mică din
perspectivă demografică, necesităţile
locale de dezvoltare implică o
activitate complexă de administraţie
publică şi de coordonare a
proiectelor de investiţii, mai ales din
prisma statutului de staţiune de
interes naţional. Pentru eficientizarea
activităţilor
de
gestionare
şi
coordonare a proiectelor de investiţii,
se recomandă includerea postului de
City
manager
în
organigrama
Primăriei Slănic Moldova, în baza
legislaţiei în vigoare (Legea nr.
215/2001).

7. Reactualizarea strategiei în 2013
Contextul elaborării strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
nu oferă informaţii suficiente privind
disponibilitatea
finanţărilor
nerambursabile până în anul 2013.
Următoarea perioadă de programare
va începe în anul 2014, iar
informaţiile
despre
configurarea
fondurilor
disponibile
vor
fi
disponibile, cel mai probabil, în
2013. În această situaţie, se
recomandă ca, în anul 2013 (sau în
momentul
disponibilităţii
informaţiilor necesare referitoare la
următoarea perioadă de programare)
să se revizuiască planurile de acţiuni
şi portofoliul de proiecte, vizându-se
cu prioritate termenele de realizare,
bugetele şi activităţile eligibile. În
cazul în care modificările care
trebuie aduse au un impact major
asupra rezultatelor aşteptate ale
strategiei, se recomandă ajustarea
corespunzătoare a obiectivelor şi a
priorităţilor strategiei.
8. Atragere lanţ de retail modern
Un neajuns al oraşului este lipsa unei
unităţi de retail modern, de genul
magazinelor de tip discount, situaţie
observată şi de turiştii oraşului dar şi
de locuitori. Un rezultat negativ al
acestei situaţii este practicarea unor
preţuri exagerate pentru majoritatea
produselor
comercializate
de
unităţile comerciale locale. Mai ales
în contextul crizei economice şi al
măsurilor guvernamentale recente
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care afectează în mod direct
populaţia,
problema
costurilor
ridicate ale produselor comune (în
special a celor alimentare) devine din
ce în ce mai intensă. Se recomandă
ca, prin activităţi de lobby şi prin
sprijinirea iniţiativelor favorabile,
administraţia publică locală a
oraşului Slănic Moldova să atragă
unul
dintre
lanţurile
de
hipermarketuri şi supermarketuri din
ţară să investească într-o locaţie în
Slănic Moldova.
9. Crearea de evenimente cu
impact ridicat
Se recomandă organizarea unor
evenimente pe plan local cu
atractivitate ridicată şi cu impact
regional
şi
chiar
naţional.
Evenimentele de acest gen atrag
turişti, îmbunătăţesc activitatea de
promovare turistică şi contribuie la
îmbunătăţirea atractivităţii generale a
oraşului Slănic Moldova.
O listă orientativă de evenimente
care pot fi dezvoltate pe plan local
sunt:
evenimente pentru pre sau post
sezon
 Maratonul „Nemira” – pentru
promovarea unui mod de viaţă
sănătos, sport şi mişcare în natură
 Evenimente sportive în sala de
sport din centru: concursuri de
sporturi de echipă, haltere etc.;

 Cupa „Nemira” la tenis de câmp -

turneu înscris în competiţiile
oficiale din calendarul naţional;
 Zilele apelor minerale - în
primăvară;
 Festivalul Muntelui Nemira –
proiect în colaborare cu Dofteana
şi Dărmăneşti;
 Serbările toamnei / Sărbătoarea
Recoltei;

colaborare cu Tg. Ocna şi cu o
companie de renume, interesată
în recrutarea de resurse umane şi
în identificarea de idei inovative;
 Târguri şi expoziţii de anticariat;
 Expoziţii şi târguri de maşini de
epocă;

evenimente pentru extrasezon
 Festivalul Obiceiurilor de Iarnă;
 Festivalul Luminilor – proiect
unic în ţară, cu scopul promovării
patrimoniului
construit
din
staţiune, manifestări şi expoziţii
cu tema centrală „lumina”,
proiecţii dinamice personalizate
pe clădirile din oraş;
 Târguri şi expoziţii tematice (în
sala de sport din centru);
 Serbările
zăpezii
–
după
finalizarea pârtiei;
evenimente pentru atragerea turiştilor
din zonă – turism de agrement /
week-end
 Târg de nunţi – în week-end
 Facilitarea organizării de activităţi
culturale şi şcolare pentru elevii
din zonă – în special pentru ciclul
liceal;
evenimente
pentru
promovarea
staţiunii
 Ziua nunţilor - în parcul din
staţiune;
 Concurs de inventică (posibil
aeronautică)
–
proiect
în
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SCURTĂ PREZENTAREA A PROCESULUI STRATEGIC
Planificarea strategică este un proces
în mai multe etape, prin care
comunitatea poate să-şi creeze
imaginea viitorului pornind de la
condiţiile prezente şi îşi trasează căi
de realizare a acelui viitor. Strategia
de
dezvoltare
locală
trebuie
fundamentată pe o analiză relevantă
a situaţiei socio-economice şi
demografice
existente.
Această
analiză a resurselor de care dispune
comunitatea relevă punctele tari şi
punctele slabe ale comunităţii şi
mediului
ei,
oportunităţile
de
dezvoltare şi posibilele riscuri ce
trebuie evitate.

spori încrederea mediului de afaceri
în eficienţa administraţiei publice
locale şi va contribui la creşterea
stimulării de a investi în zonă.

Planificarea strategică este cea care
oferă comunităţii un scop şi o direcţie
de dezvoltare. Strategia de dezvoltare
a unei comunităţi reprezintă atât un
document de cercetare, cât şi un ghid
care orientează liderii administraţiei
publice, comunitatea de afaceri,
investitorii, dar şi comunitatea civilă
în ansamblu. Planificarea strategică
este utilizată tot mai frecvent de
autorităţile locale pentru a întări
potenţialul
economic
al
unei
localităţi, pentru a îmbunătăţi
climatul investiţional, pentru a creşte
nivelul
de
competitivitate
al
întreprinderilor
locale,
al
antreprenorilor şi forţei de muncă
deopotrivă. Existenţa unei planificări
strategice pe termen mediu şi lung va

Elaborarea „Strategiei de dezvoltare a
oraşului Slănic Moldova, perioada
2010-2020” a presupus parcurgerea a
trei etape principale:
 Elaborarea auditului socioeconomic al oraşului Slănic
Moldova;
 Elaborarea
Strategiei
de
dezvoltare a oraşului Slănic
Moldova;
 Consultarea publică.
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„Strategia de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova, perioada 20102020” a fost elaborată respectând cu
stricteţe criteriile cheie de calitate
utilizate în evaluarea documentelor
strategice la nivel european: a)
relevanţă, b) eficacitate, c) eficienţă,
d) consecvenţă şi coerenţă e)
pragmatism, f) sustenabilitate şi g)
aranjamente de management şi
monitorizare.

Documentul programatic a urmărit
10 secţiuni de interes pentru
dezvoltarea
socio-economică
a
oraşului:
1. Dezvoltare urbană
2. Infrastructură
3. Economie
4. Protecţia şi conservarea mediului
5. Turism

6. Social
7. Educaţie
8. Sănătate
9. Cultură
10. Capacitate instituţională
Prima etapă a procesului de
planificare
are
drept
rezultat
elaborarea
primei
secţiuni
a
documentului,
auditul
socioeconomic al oraşului Slănic Moldova.
Analizele conduse în cadrul acestei
etape reprezintă fundamentul pentru
elaborarea viziunii, obiectivelor şi a
planurilor de acţiune.
Această
secţiune a documentului a fost
redactată într-o manieră concluzivă,
prezentând informaţii sintetizate
despre situaţia oraşului Slănic
Moldova, grupate pe cele
zece
secţiuni de interes enunţate anterior.
În cea de-a doua etapă a fost
elaborată
partea
strategică
a
documentului, compusă din viziune,
obiective, planuri de măsuri şi acţiuni
şi portofoliul de proiecte. Această
secţiune a fost elaborată utilizând
deopotrivă
concluziile
auditului
dezvoltării socio-economice realizat
cât şi informaţiile şi recomandările
colectate prin procesul de consultare
publică.
Consultarea publică este identificată
drept cea de-a treia etapă a
procesului de planificare. Cu toate

Aspecte metodologice
acestea, consultarea publică este
parte integrantă a primelor două
etape, atât auditul dezvoltării socioeconomice a judeţului cât şi partea
strategică fiind bazate pe concluziile
consultărilor publice.
Etapa 1: Elaborarea auditului
dezvoltării socio-economice a
oraşului Slănic Moldova
Auditul dezvoltării socio-economice
a oraşului Slănic Moldova reprezintă
prima secţiune a documentului
strategic, analizând situaţia existentă
în localitate, identificând principalele
probleme, principalele direcţii de
dezvoltare economică şi resursele pe
care se poate baza aceasta. Pentru
aceasta s-au utilizat două serii de
date: secundare şi primare. Datele
secundare au fost preluate de la
instituţiile abilitate: Institutul Naţional
de Statistică, Direcţia Judeţeană de
Statistică a Judeţului Bacău, Consiliul
Local Slănic Moldova, AJOFM, APM
etc. De asemenea, au fost analizate şi
documentele
programatice
şi
analizele socio-economice existente
în judeţul Bacău şi la nivel regional şi
naţional. Un rol aparte în elaborarea
documentului l-a avut Profilul
demografic, economic şi social al
oraşului Slănic Moldova, redactat cu
scopul de servi ca bază de pornire
pentru auditul realizat.

Datele primare utilizate au fost
obţinute în baza sondajelor de
opinie, a dezbaterilor publice şi a
studiilor
efectuate
în
rândul
comunităţii locale. Grupurile ţintă
abordate de aceste studii au fost
formate
din
reprezentanţi
administraţiei publice locale, mediul
de afaceri, instituţiile publice, elevii
şi
tinerii
şi
organizaţiile
nonguvernamentale
din
Slănic
Moldova.
Principalele obiective ale acestor
studii
au
fost
identificarea
principalelor probleme cu care se
confruntă
comunitatea
locală,
identificare principalelor resurse pe
care se poate baza dezvoltarea
oraşului
Slănic
Moldova
şi
principalele direcţii de dezvoltare
pentru perioada la care face referire
strategia. De asemenea, a fost
evaluată
situaţia
privitoare
la
proiectele în implementare sau aflate
la stadiu de idee de la nivelul
administraţiilor publice locale. În
cuprinsul documentului au fost
redate o parte din rezultatele acestor
studii, fie făcându-se referire la
acestea în text fie fiind prezentate
grafic, într-o formă distinctă.
Auditul cuprinde analiza celor nouă
sectoare de interes şi analiza
mediului
extern
al
judeţului.
Secţiunile aferente celor nouă
sectoare ale documentului prezintă

situaţia actuală din oraşului Slănic
Moldova, analizată pe baza datelor
oficiale disponibile. Sunt prezentate
principalele probleme identificate din
analiza datelor statistice, completate
de concluziile rezultate în baza
consultărilor publice.
Opiniile comunităţii au fost evaluate
în funcţie de frecvenţa de apariţie şi
de importanţa pe care respondenţii
au asociat-o aspectelor analizate. În
acest fel, a rezultat o ierarhizare a
problemelor, a necesităţilor de
intervenţie, a resurselor etc.
Acolo unde informaţiile au fost
suficiente şi concludente, a fost
evaluată şi prioritizarea intervenţiilor
sectoriale, în baza necesităţii de
intervenţie
şi
a
importanţei
problemelor, aşa cum a reieşit din
consultările publice.
Fiecare din cele nouă secţiuni se
încheie cu o matrice SWOT (puncte
tari, puncte slabe, ameninţări,
oportunităţi)
care
sintetizează
informaţiile principale din respectivul
subcapitol.
Etapa 2: Elaborarea Strategiei de
dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
Conform
concluziilor
analizelor
socio-economice efectuate şi a
consultărilor publice, a fost formulată
viziunea de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova pentru perioada de
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timp acoperită de Strategie. Viziunea
de dezvoltare afirmă succint cadrul
general al direcţiilor de dezvoltare,
prezentând situaţiile generale şi
stările de fapt spre care se tinde prin
implementarea strategiei.

civilă şi chiar simplii cetăţeni. Pentru
atingerea ţintelor propuse, proiectele
care vor fi dezvoltate în Slănic
Moldova în perioada următoare vor
trebui să fie încadrate în planurile
sectoriale cuprinse de Strategie.

incluse în Portofoliul de proiecte al
strategiei şi acoperă toate cele zece
secţiuni
ale
documentului
şi
presupun un larg parteneriat cu
instituţiile publice, mediul de afaceri
şi societatea civilă.

În contextul stabilit de viziunea de
dezvoltare a fost elaborat un set de
obiective strategice. Fiecare dintre
aceste obiective corespunde unei
probleme majore a Oraşului Slănic
Moldova pe care îşi propune să o
abordeze. În cadrul secţiunilor din
planurile de măsuri, obiectivelor
strategice le sunt subordonate
obiective sectoriale, specifice, care
contribuie la realizarea unuia sau mai
multor obiective strategice.

Ierarhizarea măsurilor şi acţiunilor a
urmărit succesiunea logică a acestora
în timp, importanţa acestora pentru
comunitatea locală (aşa cum a
rezultat din consultările publice),
impactul implementării raportat la
populaţia la care se referă şi gradul
de
complexitate
presupus
de
implementarea acestora (finanţare,
instituţii implicate, proceduri etc).

Din cele 20 de proiecte incluse în
portofoliu, au fost selectate 4 proiecte
pentru care au fost redactate fişe de
proiect. Acestea includ mai multe
informaţii,
printre
care:
sustenabilitatea proiectului, coerenţa
cu politicile existenţa, concordanţa
cu direcţii şi obiectivele din cadrul
strategiei, grupuri ţintă, etc.

Pentru fiecare dintre cele nouă
secţiuni ale documentului a fost
elaborat câte un plan de măsuri în
concordanţă cu obiectivele sectoriale
stabilite în cadrul fiecărei secţiuni.
Fiecare măsură conţine acţiunile
propuse, organizaţiile responsabile
de implementarea acestora, durata
estimativă de implementare, bugetul
estimat al măsurii şi ţintele cheie
stabilite până la sfârşitul perioadei de
programare.
Măsurile şi acţiunile incluse în
planurile sectoriale sunt adresate
întregii comunităţi, ele implicând
deopotrivă instituţiile şi administraţia
publică, mediul de afaceri, societatea
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Estimarea bugetară a măsurilor
propuse a luat în calcul standardele
de cost actuale, eventualele estimări
realizate în baza unor studii de
fezabilitate
existente,
valoarea
proiectelor similare în implementare
sau implementate de curând etc.
Stabilirea valorilor estimative a
urmărit indicatorii incluşi în ţintele
cheie.
În
conformitate
cu
viziunea,
obiectivele şi planurile sectoriale de
acţiune, a fost elaborat un set de
proiecte pe care Consiliul Local
Slănic Moldova îşi propune să le
implementeze în perioada
de
programare a strategiei utilizând în
special fonduri din surse de finanţare
nerambursabile. Aceste proiecte sunt

Modul de bugetare a proiectelor
cuprinse în portofoliul de proiecte
este similar celui utilizat la stabilirea
valorilor estimative pentru măsurile
sectoriale.
Etapa 3: Consultările publice
Fiecare fază din procesul de
elaborare
a
documentului
de
programare a inclus şi o activitate de
consultare a comunităţii locale, de la
identificarea principalelor probleme
ale Oraşului Slănic Moldova până la
prioritizarea acţiunilor şi proiectelor
incluse.
Dezbaterile
publice
au
fost
organizate în două etape. În prima
etapă au fost identificate principalele
probleme
ale
Oraşului
Slănic

Aspecte metodologice
Moldova şi direcţiile principale spre
care, în opinia comunităţii, ar trebui
îndreptată dezvoltarea oraşului. Cea
de-a doua etapă a dezbaterilor a fost
organizată
după
definitivarea
cadrului strategic general, mai precis
după definitivarea unei viziuni
generale de dezvoltare, a unui set de
obiective sectoriale, a direcţiilor
principale de dezvoltare şi a
planurilor de măsuri pentru fiecare
din
cele
nouă
secţiuni
ale
documentului.
După definitivarea auditului a fost
organizată o nouă dezbatere, la care
au
participat
reprezentanţii
administraţiei
publice
locale,
instituţiilor publice, mediului de
afaceri şi ONG-urilor. Obiectivul

principal al acestei întâlniri a fost de
a definitiva obiectivul general,
obiectivele strategice, viziunea de
dezvoltare şi planurile sectoriale de
măsuri.

Această adresă a fost făcută publică
în cadrul fiecărui eveniment de
consultare publică, a fost inclus în
adresele utilizate pentru realizarea
sondajelor de opinie şi a studiilor.

Pe
toată
perioada
elaborării
documentului a fost disponibilă o
platformă electronică de comunicare
care a oferit posibilitatea oricărei
persoane interesate să consulte
documentele în fiecare stadiu
intermediar de elaborare. Prin
intermediul secţiunii de tip forum a
acestei
platforme
s-a
facilitat
transmiterea
feed-back-ului
comunităţii către echipa care a
elaborat
documentul.
Adresa
platformei de comunicare este
www.strategieslanicmoldova.ro.

Cele trei grupuri ţintă definite –
mediul de afaceri, populaţie şi
instituţiile publice locale - au fost
consultate prin intermediul unui
sondaj de opinie care a avut drept
scop evaluarea situaţiei existente şi
identificarea
perspectivelor
de
dezvoltare. Concluziile acestui studiu
au completat informaţiile obţinute
prin procesarea datelor statistice
existente şi au fundamentat stabilirea
direcţiilor principale de dezvoltare.
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MECANISMUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Monitorizarea
şi
evaluarea
implementării
Strategiei
de
dezvoltare a oraşului Slănic Moldova
au drept scop atât aprecierea
gradului de realizare al activităţilor
propuse de document, per ansamblu,
cât şi fundamentarea eventualelor
revizuiri
şi
modificări
ale
obiectivelor, ţintelor, planurilor de
măsuri şi acţiuni.
Monitorizarea
implementării
strategiei
va
fi
realizată
în
permanenţă
de
către
un
birou/departament
al
Primăriei
Oraşului Slănic Moldova, desemnat
prin
decizie
a
Primarului.
Monitorizarea va consta în verificarea
implementării în perioada programată
a activităţilor, colectarea datelor
necesare pentru popularea bazei de
date a indicatorilor de evaluare etc.
Această activitate contribuie şi la o
îmbunătăţire
a
coordonării
proiectelor realizate la nivel local cu
cele realizate la nivel judeţean şi
regional.
Evaluarea implementării strategiei se
bazează pe compararea gradului de
atingere a ţintelor propuse iniţial cu
situaţia dezvoltării oraşului la diferite
momente. Prin activitatea de evaluare
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se stabileşte, în funcţie de contextul
socio-economic de la acel moment,
valabilitatea a obiectivelor, în special
a celor sectoriale.
Evaluarea implementării strategiei
presupune
analiza
evoluţiei
indicatorilor de evaluare, prezentaţi
în anexa documentului, şi a stadiului
la care aceştia se află în funcţie de
ţintele aferente stabilite pentru fiecare
sector.
Evaluarea va fi realizată de către
departamentul care va realiza şi
activitatea de monitorizare. La o
perioadă stabilită de Primarul
oraşului
Slănic
Moldova
(se
recomandă perioade nu mai mici de
1 an), acest departament va prezenta
în plenul Consiliului Local un raport
de evaluare a implementării strategiei
care va conţine situaţia indicatorilor
de evaluare. În baza acestei situaţii,
departamentul va propune eventuale
modificări
sau
actualizări
ale
prevederilor Strategiei.
Se recomandă ca, la perioade mai
mari de timp (3-5 ani) sau în cazul
unor schimbări socio-economice sau
administrative majore să se efectueze
o revizuire a documentului strategic.

Pentru perioada de implementare a
Strategiei de dezvoltare a oraşului
Slănic Moldova (2010-2020) se
recomandă ca o primă revizuire a
documentului să fie realizată în anul
2013, mai exact în momentul în care
vor fi disponibile toate informaţiile cu
privire la disponibilitatea fondurilor
europene
pentru
următoarea
perioadă de programare.
O altă revizuire este recomandată la
sfârşitul anului 2017-începutul anului
2018, când va fi finalizată o serie
importantă de investiţii prevăzute de
Strategiei
şi
când,
conform
previziunilor actuale, România va fi
adoptat moneda unică europeană.

Aspecte metodologice
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