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Cuvânt înainte 
 
 
Situat pe cursul mijlociu al râului Trotuş, oraşul Tîrgu Ocna 
constituie una dintre localităţile urbane cu potenţial real de 
dezvoltare. Zonă locuită încă din perioada neolitică, localitatea este 
atestată documentar din secolul I, ca aşezare geto-dacică, iar ca 
aşezare rurală în documentele de la începutul secolului XV, anul 
1410.  
 
În decursul istoriei, comunitatea a cunoscut diferite stadii de 
dezvoltare determinate atât de poziţia geografică, cât şi de 
frumuseţea şi bogăţia naturală, care au avut o mare contribuţie în 
procesul de includere în lista localităţilor de importanţă majoră ale 
Moldovei. 
 
Condiţiile socio – politice, ce au apărut odată cu integrarea 
României în Uniunea Europeană, deschid noi căi de dezvoltare, ce 
au la bază tradiţia culturală, economică, potenţialul turistic şi, nu în 
ultimul rând, potenţialul uman ce reprezintă una dintre valorile de bază ale unei comunităţi.    
 
Cunoscut ca un puternic centru de extragere şi prelucrare a sării, un loc cu reale proprietăţi 
terapeutice, oraşul Tîrgu Ocna poate reprezenta un pol al turismului în România, cu specializare 
pe turismul balnear, devenind astfel o staţiune turistică de interes naţional şi european. 
 
Pentru o dezvoltare cât mai structurată, Administraţia Locală a iniţiat procesul de concepere a 
unui Plan strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi linii directoare 2014 – 2020, care 
să corespundă în primul rând nevoilor cetăţenilor şi întreprinzătorilor locali, dar şi politicilor de 
dezvoltare ale Uniunii Europene. 
 
În dorinţa de a implica cât mai mulţi locuitori în identificarea nevoilor cetăţenilor şi în stabilirea 
direcţiilor de dezvoltare, procesul de realizare a Planului strategic a cuprins studii de piaţă la 
nivelul populaţiei, a societăţilor comerciale şi crearea unor grupuri de lucru pentru cele mai 
importante patru domenii de acţiune – Urbanism şi Protecţia mediului, Dezvoltare Economică, 
Turism, Dezvoltare Socio – Culturală. Succesul activităţii a fost asigurat de Comitetul Local de 
Coordonare şi de Secretariat. 
 
Metodologia de realizare a documentului a asigurat participarea tuturor categoriilor sociale, 
creând un mediu propice pentru exprimarea atât a nevoilor, cât şi a dorinţelor cetăţenilor, 
mediului de afaceri, mediului cultural şi social, administraţiei şi instituţiilor. 
 
Direcţiile de dezvoltare strategică ale localităţii au în vedere crearea echilibrului între ceea ce 
oferă în mod natural localitatea şi împrejurimile, dorinţa administraţiei şi a cetăţenilor de a avea 
un trai cât mai bun şi oportunităţile ce sunt oferite de climatul socio – politic. 
 
Viziunea strategică, ce a rezultat în urma dezbaterilor, este de a dezvolta localitatea Tîrgu Ocna 
ca „staţiune turistică de interes naţional, atractivă şi accesibilă pentru locuitori şi pentru vizitatori, 
centru de relaxare şi agrement”.  
 
Acest lucru este posibil doar dacă se au în vedere toţi factorii care concură la realizarea unui 
program integrat de dezvoltare: dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat la nivel de 
recunoaştere naţională, mediu economic care să asigure un ritm de dezvoltare susţinut şi locuri 
de muncă permanente, infrastructură tehnico - edilitară, acces al populaţiei şi agenţilor 
economici la serviciile de utilitate publică, conservarea şi protecţia mediului înconjurător, 
coeziunea şi incluziunea socială. 
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Planul strategic este un instrument pentru o guvernare mai bună, documentul generând o 
întreagă platformă de proiecte multisectoriale pregătite atât pentru competiţia în accesarea 
fondurilor structurale în perioada imediat următoare, cât şi pentru asigurarea tuturor condiţiilor 
specifice unei staţiuni turistice de impact european.  
 
Fiind un document dinamic, ce se poate adapta tuturor schimbărilor ce intervin în comunitate 
atât în faza de realizare, cât şi în faza de implementare, Planul strategic de dezvoltare durabilă 
asigură dialogul Administraţiei Publice Locale cu populaţia, prin implicarea acesteia în procesul 
de formulare a deciziei şi de monitorizare a respectării lui.  
 
Aplicând principiul că marile realizări se obţin prin participarea tuturor locuitorilor, invităm fiecare 
cetăţean ca, atunci când consideră că este necesară intervenţia asupra documentului, să ne 
contacteze, prin intermediul Secretariatului Local de implementare a Planului strategic. 
 
Doresc să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în procesul de consultare şi de realizare a 
documentului, contribuţia fiecăruia constituind un plus de valoare şi siguranţa că ceea ce este 
prevăzut răspunde nevoilor cetăţenilor oraşului.  
 
Sunt încrezător că împreună vom reuşi să facem tot ceea ce ne-am propus, astfel încât Tîrgu 
Ocna să fie un punct de atracţie pe harta traseelor turistice naţionale şi internaţionale. 
 
 
Ec. Ştefan Silochi – Primar Tîrgu Ocna 
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Procedura de realizare a strategiei 
 
În urma procesului de aderare la Uniunea Europeană, România face paşi importanţi în vederea 
asigurării transpunerii Acquis-ului Comunitar, iar unul dintre aceştia se referă la dezvoltarea 
regională şi locală, precondiţie pentru creşterea economică armonioasă. 
 
Procesul dezvoltării regionale în acest context este unul de durată şi se bazează pe o abordare 
complexă, atât prin transpunerea tendinţelor identificate la nivel naţional către regiuni, cât şi prin 
înţelegerea realităţilor locale şi ajustarea strategiilor, în conformitate cu: localităţile se vor 
dezvolta în contextul pieţei europene şi pentru aceasta este necesar identificarea adevăratelor 
tendinţe de dezvoltare durabilă locală. 
 
Instrumentul de promovare a dezvoltării durabile este Agenda Locală 21 (AL 21) care a fost 
elaborată şi adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992. AL 21 promovează şi 
caută să stabilească un echilibru între creşterea economică, echitatea socială şi protecţia 
mediului. Acest concept presupune o reevaluare permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi 
încurajează legatura între generaţii, ca singura opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen 
lung. 
 
Strategia de dezvoltare durabilă a staţiunii turistice Tîrgu Ocna constituie baza pentru 
dezvoltarea economiei locale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor. Realizată din iniţiativa 
Primăriei Tîrgu Ocna strategia de dezvoltare durabilă se bazează pe un proces participativ unic, 
implicând cetăţenii, autorităţile locale, mediul privat, mediul academic şi mediul non-
guvernamental, prin intermediul seminariilor, sondajelor şi dezbaterilor organizate de către 
Consultant. 
 
Pentru realizarea Strategiei s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

1. Pregătirea documentaţiei pentru culegerea informaţiilor şi constituirea Grupurilor 
Consultative de Lucru pentru fiecare zonă de interes local (sănătate şi protecţie socială, 
urbanistică şi amenajare teritorială, educaţie şi cultură, mediu, economie), a 
Secretariatului Local şi a Comitetului Local de Coordonare, care validează fiecare etapă 
din planul de implementare a strategiei, drept for cu drept de recomandare. 

 
Managementul procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă este în 
responsabilitatea Comitetului Local de Coordonare. Acesta a fost ales de Primar în 
cooperare cu nivelul executiv al Consiliului Local şi cu sprijinul Consultantului, având în 
componenţă lideri respectaţi ai comunităţii, care sunt interesaţi de viitorul economic al 
localităţii pe termen lung. Dimensiunea Comitetului este suficient de mare pentru a asigura 
reprezentarea tuturor grupurilor din comunitate, dar şi destul de mică pentru a se putea 
ajunge la consens:17 persoane din partea comunităţii şi 8 din partea consultantului. 
 
În acelaşi timp cu stabilirea componenţei Comitetului Local de Coordonare au fost 
nominalizate persoanele care formează Secretariatul Local. Acesta, în număr de o 
persoană, a avut drept responsabilitate dezvoltarea şi implementarea activităţilor 
programului coordonat de Comitetul Local de Coordonare. Este punctul de contact al 
proiectului, de unde se pot afla oricând informaţii despre stadiul implementării proiectului 
şi care răspunde la orice interpelare din partea Comunităţii. Persoanele desemnate din 
componenţa Secretariatului lucrează în permanenţă şi comunică cu Grupurile de Lucru, 
diseminează materialele elaborate de acestea cu sprijinul Consultantului şi le difuzează 
către Comitetul Local de Coordonare.  
 
Rolul Grupurilor de Lucru este de a reprezenta comunitatea cât de mult este posibil în 
procesul participativ de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă. Aceste Grupuri de 
Lucru reprezintă instrumentele prin care se identifică soluţiile pentru fiecare problemă 
critică identificată, prin colectarea şi analiza informaţiilor. Dimensiunea Grupului de Lucru 
este suficient de mare pentru a asigura reprezentarea tuturor grupurilor din comunitate, 
dar şi destul de mică pentru a se putea ajunge la consens: între 10 şi 15 persoane. 

  



Plan strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi linii directoare 2014 – 2020 pentru staţiunea Tîrgu Ocna  
 

4

2. Chestionarea mediului de afaceri în vederea identificării priorităţilor de dezvoltare şi a 
problemelor cu care se confruntă acesta. 
Datele iniţiale s-au cules de la nivelul eşantionului determinat de către Consultant cu 
ajutorul Beneficiarului şi a organizaţiilor implicate în implementarea strategiei, în termenul 
dat de Consultant. Agregarea datelor s-a efectuat de către Consultant cu ajutorul 
Beneficiarului şi a constituit punctul de pornire în aprecierea situaţiei de facto. Rafinarea 
rezultatelor s-a făcut ulterior prin prezentarea rezultatelor preliminarii fiecăruia dintre 
grupurile consultative. 

 
3. Chestionarea cetăţenilor privind dezvoltarea economică şi socială a micro-climatului. 

Aceasta are scopul de a transpune viziunea comunităţii asupra mediului socio-economic 
în perspectivă. 

 
4. Analiza SWOT. 

Prin aplicarea metodei SWOT s-a obţinut informaţia relevantă pentru situaţia existentă 
prin care s-au inventariat toate aspectele ce descriu municipiul Roman. Rezultatul acestei 
prime etape o constituie raportul privind analiza diagnostic. 
 

5. Elaborarea planului de dezvoltare strategică şi determinarea cadrului de implementare a 
acestuia cu ajutorul structurilor locale.  
Identificarea direcţiilor de intervenţie strategică prin intermediul activităţii Grupurilor de 
Lucru se finalizează prin prezentarea în faţa Comitetului Local de Coordonare a 
obiectivelor specifice pentru fiecare obiectiv strategic general, respectiv a măsurilor 
necesare pentru adresarea fiecărui obiectiv specific în parte. 
 
Datorită faptului că cea mai mare parte dintre resursele umane şi financiare necesare 
implementării strategiei de dezvoltare durabilă provine de la nivelul adminsitraţiei locale, 
documentul de planificare strategică va fi supus spre aprobare Consiliului Local în mod 
oficial. În acest fel, angajamentul implementării strategiei devine public, precum şi una 
dintre prioritaţile administraţiei în exerciţiile financiare publice următoare. 
 
Odată ce au fost identificate obiectivele strategice şi au fost validate de către comunitate 
prin intermediul grupurilor locale de lucru organizate în acest sens, se trece la următorul 
pas al planificării strategice: identificarea proiectelor. 
 
În cadrul fiecarei grupe de lucru au fost discutate şi analizate cele mai importante proiecte 
care antrenează comunitatea, în contextul limitat al resurselor umane şi financiare: toate 
proiectele sunt importante pentru viitorul comunităţii şi se încadrează în noile direcţii, doar 
unele (proiecte pilot) aduc un aport considerabil la nivelul bunăstării colective, în termeni 
efect/efort, într-un interval de timp dat.  
 
Selecţia proiectelor în cadrul grupelor de lucru cu ajutorul consultantului a fost posibilă prin 
comparaţii succesive ale caracteristicilor intrinseci, având în vedere atingerea obiectivelor 
în intervalul de timp stabilit.  
 
De asemenea, au fost luate în calcul şi condiţiile de eligibilitate menţionate în documentele 
programatice ale fondurilor structurale (ex: PND, POR, PNDR, POS Mediu, POS 
Transport, etc.), astfel încât proiectele să se încadreze cu uşurinţă în diferitele axe şi 
măsuri pentru finanţare. 
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Componenţa Comitetului Local de Coordonare: 
 
Ec. Ştefan Silochi - Primar Tîrgu Ocna 
Ec. Aurelian Cristian Ciubotaru - Vice-Primar Tîrgu Ocna 
Ec. Ana Dichiseanu - Şef Serviciu Buget Contabilitate 
Ing. Florica Sfărlea - Şef Serviciu Urbanism 
Jr. Maria Stan - Consilier Programe Integrare Europeană 
Dr. Corneliu Petrescu - Consilier Local 
Ec. Iulian Popoiu - Consilier Local  
Lucian Nastasiu - Şef Poliţie Tîrgu Ocna 
Prof. Teodora Şotcan - Director Colegiul “C. Negri” 
Jr. Vasile Moscu - Şef Serviciu Administraţie Publică Locală şi Asistenţă Socială 
Ing. Ionel Ilie - Director Tehnic Salina Tîrgu Ocna 
Pr. Ctin. Genes - Preot Parohia “Precista” 
Pr. Vasile Panţâru - Preot Parohia “Răducanu” 
Ec. Floarea Ivanof - Administrator hotel “Măgura”  
Victor Manole - Director Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară 
Ing. Dtru. Neagu - Şef Serviciu Gospodărire Comunală 
Ing. Marcel Pal - Director Tehnic SC Alconep SRL 
 
Din partea consultantului: 
Ec. Camelia Barariu - Director Regional, SC Relians Corp SRL Iaşi 
Ing. Camelia Iordache – Director Programe, SC Relians Corp SRL Iaşi 
Ec. Otilia Cramariuc - Senior Consultant, SC Relians Corp SRL Iaşi 
Ing. Daniela Gugurel - Consultant, SC Relians Corp SRL Iaşi 
Ing. Mihaela Hriţcu – Consultant, SC SC Relians Corp SRL Iaşi 
Ec. Miruna Ştefanică - Director General, SC Global Services Group SRL Bucureşti 
Ec. Augustin Iordache – Consultant, SC Global Services Group SRL Bucureşti 
Ron Gate – Consultant Extern BCCT – MAREA BRITANIE 
 
Componenţa Secretariatului Local: 
 
Jr. Maria Stan - Consilier Programe Integrare Europeană 
 
Componenţa Grupului de Lucru - Urbanism şi Protecţia mediului: 
 
Ing. Florica Sfârlea - Şef Serviciu Urbanism 
Ing. Dumitru Neagu - Şef Serviciu Public de Gospodărie Comunală 
Ing. Emil Hadarag - Şef Ocol Silvic Tîrgu Ocna 
Ing. Ionel Ilie - Ing. Şef Salină 
Anda Paun - Inspector Protecţia Mediului Primărie 
Ing. Gheorghe Zidaru - Director FOSERCO 
Ing. Cristian Antohi - Consilier Local 
Ing. Dan Dichiseanu - Serviciu Public de Gospodărie Comunală 
Ing. Corneliu Munteanu - Serviciu Public de Gospodărie Comunală 
Ing. Ilie Alecu - Director ALCONEP 
Tehn. Cezar Doltu - Consilier Local 
Prof. Liliana Barna - Consilier Local  
Ing. Mircea Brumă - Consilier Local 
Mihai Rusu - Consilier Local 
Alecu Rusu - Consilier Local 

 
Componenţa Grupului de Lucru – Dezvoltare Economică: 
 
Ec. Ana Dichiseanu – Şef Serviciu Buget-Contabilitate 
Ec. Cristian Ciubotaru - Viceprimar 
Mihai Costică - Consilier Local 
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Ec. Octavian Suciu - Director BCR 
Ing. Marcel Pal - Director Tehnic ALCONEP 
Ec. Mariana Popoiu - Director BANCPOST 
Ec. Maria Predica - Auditor Primăria Tîrgu Ocna  
Ec. Viorica Stangaciu - Contabil Şef AQUAFOR 
Ec. Georgeta Ajităriţei - Contabil Şef Salină 
Ion Grozavu - Consilier Local 
Gheorghe Iaru - Consilier Local 
Emanoil Danilă - Consilier Local 
Benu Lupu - Consilier Local 
Ec. Carmen Sdrobis - Director Banca “Transilvania” 
Ec. Camelia Aron - Director Banca “Carpatica” 
 
Componenţa Grupului de Lucru – Dezvoltare Socio–Culturală: 
 
Jr. Vasile Moscu – Şef Serviciu Administraţie Publică Locală şi Asistenţă Socială 
Preot C-tin Genes - Parohia “Precista” 
Preot Vasilica Pantaru - Biserica „Răducanu” 
Preot D-tru Ciubotaru - Biserica “Sf. Ioan” 
Prof. Teodora Sotcan - Director Colegiu “C. Negri” 
Prof. Virginia Barut - Director Adj. Colegiu “C. Negri” 
Prof. Florica Bulimar - Director Şcoala nr. 1 
Prof. Maria Zidarita - Director Şcoala nr. 2 
Prof. Mioara Bogdan - Director Şcoala nr. 3 
Insp. Şef Victor Manole - Comandant Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară 
Insp. Şef Doru Teodorescu - Director Centru de Reeducare Minori 
Dr. Cristina Barzan - Comandant Spital Penitenciar 
Dr. Corneliu Petrescu - Consilier Local 
Ins. Şef Lucian Nastasiu - Comandant Poliţie  
Înv. Ioana Minicuta - Consilier Local 
Eugenia Dumitraşcu - Consilier Local 
 
Componenţa Grupului de Lucru – Turism Urban: 
 
Jr. Maria Stan - Consilier Programe Integrare Europeană 
Ec. Ştefan Silochi - Primar Tîrgu Ocna 
Insp. Neli Silochi – Primăria Tîrgu Ocna 
Ec. Daniela Biri - Consilier Judeţean 
Costică Alexandru - Administrator “Casa Creangă” 
Ing. Constantin Cioca - Administrator pensiunea “Select” 
Ec. Ioan Munteanu - Administrator “Casa Ioana” 
Tehn. Mirela Dobre - Administrator “Dobreniţa “ 
Prof. Mihail Botez - Coordonator Cerc de Turism Montan 
Ioan Grefu - Consilier Local 
Preot Epifanie Bulancea - Mănăstirea „Măgura” 
Preot Claudiu Panţâru - Mănăstirea „Cireşoaia” 
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1. Prezentare generală a comunităţii 
 

 

1.1 Poziţie geografică şi limite 
 
Situat în SV judeţului Bacău, pe cursul mijlociu al râului Trotuş, la 
ieşirea acestuia din defileul Cireşoaia, la contactul dintre flisul 
Carpaţilor şi Subcarpaţi, oraşul Târgul Ocna are următoarele 
coordonate geografice: 26o37' longitudine estică şi 46o17' latitudine 
nordică, la o altitudine de 263 m. Altitudinea minimă este în partea de 
est a oraşului, de 250 m în lunca Trotuşului, iar cea maximă de 320 
m, la poalele Muntelui Măgura, către Valea Slănicului. 
 
Cu un teritoriu de 4.740 ha oraşul este unul dintre cele mai mici din 
judeţ. Alte oraşe comparabile sunt: Oneşti, Moineşti şi Comăneşti. 
Localităţile învecinate sunt: la N comuna Bârsăneşti, la V comuna 
Dofteana, la SV oraşul Slănic Moldova, la S comuna Oituz, la SE 
comuna Pârgăreşti şi la E comuna Târgu Trotuş. 
 
Distanţele care despart oraşul Tîrgu Ocna de localităţile importante 
din vecinătate sunt: 51 km de Adjud şi 100 km de Ciceu pe calea 
ferată şi pe şosea 60 km de municipiul Bacău (reşedinţa judeţului), 13 
km de municipiul Oneşti, 24 km de oraşul Comăneşti şi 18 km de 
oraşul Slănic Moldova.  
 
Din punct de vedere administrativ, oraşul este compus din trupul 
principal (incluzând cartierele Gura Slănic, Tiseşti, Gălean) şi două 
localităţi componente: Poieni - Păcuri şi Vâlcele. 
 
1.2 Atestare documentară 
 
Pe teritoriul actual al oraşului a existat de-a lungul timpului un număr 
însemnat de aşezări, apărute ca urmare a poziţiei geografice şi a 
condiţiilor naturale favorabile. Încă din perioada neolitică, zona Tîrgu 
Ocna a fost locuită în mod continuu. Iniţial, vetrele aşezărilor vechi de 
pe teritoriul oraşului au apărut pe terasa mai înaltă, de 10 - 12 m a 
Trotuşului, atât pe malul stâng cât şi pe cel drept. Între aceste aşezări 
vechi, cea de la Titelca -Tiseşti s-a apropiat cel mai mult de un nivel 
cvasi-urban. Aşezare geto-dacică atestată documentar încă din 
secolul I, aparţine subgeneraţiei aşezărilor cvasiurbane geto-dacice. 
 
Începuturile localităţii Tîrgu Ocna coboară până în primul deceniu al 
secolului al XV lea, satul Stoieneşti, atestat documentar la 15 martie 
1410, fiind vechea denumire a satului Ocna, a cărei primă menţionare 
documentară a fost la 18 ianuarie 1599.  
 
Din punct de vedere cronologic şi genetic, oraşul Tîrgu Ocna aparţine 
generaţiei oraşelor feudale din Moldova, încadrându-se în 
subgeneraţia aşezărilor urbane complementare. 
 
Procesul de urbanizare al satului Ocna s-a produs în secolul al XVII 
lea, ca urmare a intensificării exploatării sării în această zonă, cu mult 
înainte de prima menţiune documentară a localităţii ca târg – 
anul1709 (calitate atribuită de către domnitorul Mihai Racoviţă). 
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Evoluţia teritorială a oraşului a fost influenţată de o serie de factori 
cum ar fi: direcţia căilor de comunicaţie – drumul Ocnei şi drumul 
Ghimeşului – drumurile de pe văile Slănicului, Vâlcicăi şi Găleanului, 
constituirea în 1884 a căii ferate, relieful fragmentat şi perioadele de 
exploatare mai intensă a masivului de sare.  
 
Un ritm foarte rapid de creştere teritorială l-a avut oraşul în secolul al 
XVIII lea, de cca. 11 ori, ajungând la 250 ha, aproximativ cât 
perimetrul urban actual, incluzând şi unele sate ca Tiseşti, Gura 
Slănicului sau numeroase alte mahalale – Geosenii, Mosoarele, 
Păcurile, Poienile, Vâlcelele.  
 
În anul 1894, datorită zăcămintelor sale hidrominerale şi climatului 
tonifiant ce începuse a fi valorificat în a doua jumătate a secolului 
XIX, este încadrată în rândul staţiunilor balneoclimaterice. 
 
Extragerea ţiţeiului folosit mai întâi pentru lubrefierea roţilor căruţelor 
şi mai apoi pentru iluminat a început în a doua jumătate a secolului 
XIX, când în cartierul Mosoare, datorită unei societăţi româno-
franceze, se realizează prima sondă cu foraj mecanic din România. 
 
Urbanizarea modernă a oraşului a început înaintea primului război 
mondial, realizându-se alimentarea cu apă centralizată printr-o 
captare în satul Bogata, primii 5 km de canalizare, centrala electrică, 
(în anul 1916 centrul oraşului era iluminat electric, străzile erau 
pavate). 
 
În timpul primului război mondial oraşul a fost teatrul unor eroice 
bătălii, cele din zona Coşna şi Cireşoaia înscriind pagini de aur în 
istoria apărării patriei. 
 
Anii interbelici au însemnat nu numai refacerea, dar şi înflorirea 
activităţii economico - sociale a oraşului. Staţiunea balneoclimaterică 
Tîrgu Ocna s-a dezvoltat între anii 1925 – 1940, prin construirea unui 
complex de băi şi amenajarea izvoarelor din parcul oraşului, 
flancarea pe părţile laterale cu vile cochete, turiştii fiind cazaţi în 
hotelurile din oraş - Regal şi Parc.  
 
După cel de-al doilea război mondial, datorită dezvoltării industriale 
îndeosebi la Oneşti - Borzeşti, dar şi în amonte la: Moineşti, 
Comăneşti, Dărmăneşti, oraşul Tîrgu Ocna pierde rolul de frunte ca 
oraş al Văii Trotuşului. În aceeaşi perioadă, activitatea turistică a 
oraşului este mai slabă, dar un reveriment în acest domeniu se 
înregistrează după anul 1988, odată cu darea în folosinţă a 
Complexului hotelier “Măgura”. 
 
1.3 Tip climă 
 
Teritoriul localităţii se află într-o zonă de climă temperat continentală. 
Temperatura medie multianuală este de 9,2 grade, luna cea mai 
călduroasă fiind luna iulie, cu o valoare medie de 21,2 grade, iar luna 
cea mai rece luna ianuarie, cu o temperatură medie de 4,1 grade. 
 
Umiditatea relativă a aerului înregistrează o medie anuală de 65%. 
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În ceea ce priveşte precipitaţiile atmosferice, suma medie anuală este 
de 650 mm, cu un maxim de 110 mm în luna iunie şi un minim de 30 
mm în luna februarie, numărul mediu anual de zile cu precipitaţii fiind 
de 120, iar cel al zilelor cu ninsoare de 30. Vântul predomină tot 
cursul anului din direcţiile V şi SV, cu viteze medii de 3 m/s. 
 
Situată în afara zonei montane, într-o depresiune, ferită de influenţa 
curenţilor şi a vânturilor reci dinspre est, localitatea beneficiază 
aşadar de un climat cu temperaturi moderate, cu ierni destul de 
blânde şi veri răcoroase, precipitaţii reduse, cu o dinamică redusă a 
aerului. În aceste condiţii climaterice, bioclimatul este unul dintre cele 
mai plăcute din ţară, caracterizat ca nesolicitant – sedativ, de cruţare, 
tonifiant.  
 
1.4 Relief, resurse naturale 
 
Din punct de vedere geologic, zona Tîrgu Ocna se află la contactul a 
două mari unităţi geologice aflate în raporturi tectonice de încălecare, 
respectiv flişul Carpaţilor şi formaţiunile Subcarpatice. La S şi SV 
munţii Nemira coboară spre oraş prin culmile Cireşoaia, Măgura, 
Coşna şi Chichilău. 
 
Situaţi între afluenţii Trotuşului, Uzului şi Oituzului, Munţii Nemira au o 
regiune înaltă, vârfurile sale depăşind 1.600 m: vârful Nemira Mare 
1.648 m, Ţiganca 1.626 m, Şandru Mare 1.638 m, evidenţiindu-se în 
relief prin forme şi dimensiuni deosebite. Această culme lungă de 
peste 20 km este relativ uşor de abordat şi parcurs prin intermediul 
drumurilor ce însoţesc afluenţii din partea dreaptă a Trotuşului 
(Dofteana, Slănic, Oituz) şi care ajung sub această culme, precum şi 
a potecilor marcate. 
 
La vest este defileul Cireşoaia, pe partea stângă a râului şi partea de 
nord-vest a oraşului. Munţii Berzunţiului ating localitatea Tîrgu Ocna 
prin dealurile Drăcoaia, Muncei şi Cărbunarul, iar în partea de nord 
dealurile subcarpatice Prislop, Fundătura, Stupina, Butnaru, Feţele 
Târgului, despart această depresiune de depresiunea subcarpatică 
Tazlău.  
 
Străbătând aceasta zonă, Trotuşul a creat numeroase terase, 
începând cu cele de 1 - 3 m din albia majoră, până la cele de 60 - 70 
m, care au constituit vetre ale unor aşezări umane. 
 
În ceea ce priveşte bogăţiile subsolului, oraşul Tîrgu Ocna 
beneficiază de cele mai mari bogăţii ale flisului Carpaţilor Orientali: 
zăcăminte de ţiţei şi sare gemă, care se exploatează sub formă solidă 
în subteran şi prin diluţie cu sonde de suprafaţă.  
 
Împrejurimile oraşului sunt dominate de sondele şi amenajările 
petroliere de exploatare, prima sondă de cercetare a zăcămintelor de 
ţiţei datând din anul 1862.  
 
Exploatarea aluviunilor râului Trotuş pentru agregatele necesare 
construcţiilor, întâmpină dificultăţi din pricina slabei calităţi a acestora, 
ca urmare a prezenţei unor frecvente fragmente de roci sedimentare, 
mai puţin a celor de roci eruptive sau metamorfice.  
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O altă resursă naturală de o valoare deosebită o constituie apele 
minerale, izvoare care au influenţat semnificativ dezvoltarea oraşului 
de-a lungul timpului. Apa acestor izvoare prezintă interes terapeutic 
pentru cură internă, în multe afecţiuni. 
 
1.5 Vegetaţia 
 
1.5.1 Echipare spaţii verzi şi parcuri 
 
Datorită cadrului natural deosebit şi al mediului înconjurător, zona 
verde a localităţii este bine reprezentată. Pe raza administrativă a 
oraşului Tîrgu Ocna se află 9,05 ha de păduri şi peste 22 ha spaţii 
verzi şi parcuri. 
 
Zona verde din intravilan este reprezentată de parcul „Măgura” cu 
izvoarele minerale, parcul central (parcul „Trandafirilor”), scuarul din 
piaţa civică, din piaţa „Costache Negri”, din faţa bisericii „Precista” şi 
zonele verzi de aliniament. 
 
Se pot aminti şi zonele verzi mai puţin amenajate cum ar fi lunca 
râului Trotuş şi zonele împădurite. Localitatea are specificul unui oraş 
colinar, ca urmare fondul de locuit este reprezentat în general de 
gospodării unifamiliale care dispun de incinte cu suprafeţe mari, 
amenajate cu grădini de flori şi de legume şi chiar mici livezi. Aceste 
aspecte creează o atmosferă de oraş grădină. Suprafaţa zonei verzi 
amenajate, raportată la populaţia oraşului este în medie de 15,50 
mp/loc. 
 
Zona sportivă este reprezentată numai de stadionul oraşului, situat în 
zona parcului „Măgura”, cu o capacitate de 1.500 locuri şi care 
necesită amenajări. 
 
Zona de agrement nu se conturează ca o zona specializată pentru 
deservirea locuitorilor, ci este dezvoltată în principal datorită cadrului 
natural al mediului înconjurător, cum ar fi perimetrele forestiere 
special protejate: pădurea de pe Măgura şi pădurea Feţele Târgului.  
 
Complexul turistic monahal de pe dealul Măgura cu mânăstirea 
„Măgura Ocnei”, monumentul eroilor de la 1877, constituie un punct 
de atracţie atât pentru locuitorii oraşului cât şi pentru vizitatori, având 
în vedere şi drumul de acces prin pădurea Măgura, cu refugiile 
amenajate.  
 
Un aspect deficitar este lipsa zonelor plantate de protecţie în zona 
agenţilor economici şi a şoselelor.  
 
1.5.2 Rezervaţii naturale 
 
Unul dintre cele mai importante repere ale cadrului natural îl 
constituie rezervaţia naturală „Muntele Măgura”, aproximativ 80 ha cu 
195 specii de mamifere, 65 specii de păsări, 7 specii batracieni, etc. 
 
Localitatea a fost declarată staţiune încă din anul 1894. După primul 
război mondial activitatea balneară este reluată, iar din anul 1927  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Capitolul 1 – Prezentare generală a comunităţii  



Plan strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi linii directoare 2014 – 2020 pentru staţiunea Tîrgu Ocna 
 

12

localitatea îşi recâştigă statutul de staţiune balneoclimaterică prin 
decizie ministerială. Exploatarea apelor minerale s-a făcut din anul 
1846, când au fost amenajate şi date în folosinţă în cadrul băilor 
Nastasache, după numele primului proprietar, cabine pentru băi calde 
şi reci. După anul 1978 izvoarele nu au mai fost exploatate. Starea 
tehnică a captării izvoarelor, precum şi vechimea lor de peste 100 
ani, impune realizarea unor lucrări de recondiţionare.  
 
Pentru potenţialul balnear al localităţii sunt importante resursele 
hidrominerale din parcul oraşului, situate la baza versantului dealului 
Măgura, în condiţiile unei stabilităţi compoziţionale, amenajări şi 
protecţie corespunzătoare.  
 
Un alt reper al cadrului natural îl constituie Salina Tîrgu Ocna, care a 
constituit nucleul dezvoltării economice a oraşului de-a lungul 
timpului. 
 
1.6 Calitatea factorilor de mediu 
 
1.6.1 Calitatea aerului 
 
Atmosfera este pură, aerul este tonifiant şi uşor ozonificat datorită 
pădurilor ce înconjoară oraşul şi a munţilor din apropiere. Datorită 
aşezării oraşului într-o depresiune, nu a pătruns aici nici aerul 
înnecăcios de la Combinatul chimic Borzeşti şi nici fumul de la 
Dărmăneşti sau Comăneşti, bariera defileului Cireşoaia şi direcţia 
vânturilor îndreptând aerul poluat înspre partea laterală a cursului 
Trotuşului şi nu spre aval, unde se află Tîrgu Ocna. 
 
1.6.2 Calitatea apelor 
 
Râul Trotuş traversează oraşul pe o distanţă de 7 km, de la V la E. 
După ieşirea din defileul de la Cireşoaia, unde valea este îngustă şi 
adâncă, Trotuşul primeşte ca afluenţi râul Slănic pe dreapta şi pârâul 
Vâlcica pe stânga, lărgindu-şi mult albia. Deşi Slănicul nu are un debit 
mare - 1,5 m/sec, la confluenţa cu Trotuşul a format un con de 
depunere pe care este situat cartierul Gura Slănic. Afluenţii de pe 
stânga, Vâlcica şi Gălean, au debite foarte mici. Debitul multianual al 
râului Trotuş este de circa 12 m/sec cu valori cuprinse între 2,6 şi 70 
m/sec; valori maxime se înregistrează în luna aprilie şi minime în luna 
ianuarie. 
 
Cele mai importante debite maxime s-au înregistrat în anii 1870, 
1921,1975 şi 2005. Pe cursul Trotuşului se găsesc locuri mai adânci, 
între 2 şi 4 metri, cu praguri şi vârtejuri periculoase pentru înnotătorii 
neavizaţi. Lacurile sunt reduse ca număr şi dimensiune.  
 
Pe Feţele Târgului şi la Stupina se găsesc mici lacuri formate pe 
colinele de sare şi pe masivele de gips. Pe muntele Măgura, în 
incinta mânăstirii, există un mic lac de acumulare care datează de la 
începutul secolului al XIX lea şi a servit schitului de atunci ca iaz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Capitolul 1 – Prezentare generală a comunităţii  



Plan strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi linii directoare 2014 – 2020 pentru staţiunea Tîrgu Ocna 
 

13

Mai recent, în anul 1978, aproape de confluenţa Slănicului cu 
Trotuşul, în urma unor procese de sufoziune, s-a format un lac cu o 
suprafaţă de aproximativ 500 mp şi o adâncime de 57 metri. Acest lac 
nu mai există, el fiind umplut cu aluviuni de către apa Slănicului. Din 
anul 1986, datorită aceloraşi procese, în partea de Est a parcului 
Măgura a apărut un nou lac. 
 
Aceste procese de sufoziune au fost puse pe seama activităţii 
sondelor de saramură sau pe existenţa unor vechi ocne de sare.  
 
În ceea ce priveşte calitatea apelor, în zona localităţii Tîrgu Ocna râul 
Trotuş se încadrează în zona beta-mezosaprobam, cu un grad de 
curăţenie de 77,9%. 
 
Calitatea bacteriologică – sediment a înregistrat un număr crescut de 
germeni la nivelul sedimentului, iar valorile radioactivităţii se 
încadrează în limitele admise.  
 
În ultimii ani, pe râul Trotuş s-au înregistrat poluări accidentale cu 
produs petrolier, provenite de la activităţile petroliere din zona 
Moineşti şi Comăneşti.  
 
Expertizele bacteriologice pentru apa potabilă au evidenţiat valori 
înscrise în limitele admise. În general vorbind, oraşul Tîrgu Ocna nu 
este unul poluat, agenţii economici din zonă nefiind consideraţi 
poluanţi.  
 
1.6.3 Zgomot 
 
În acest moment, faptul că nu există o rută ocolitoare pentru 
autovehiculele care tranzitează oraşul, acestea parcurgând drumul 
naţional care trece prin centrul oraşului, constituie o sursă constantă 
de poluare fonică, praf şi deteriorare a străzilor.  
 
1.6.4 Riscuri naturale 
 
În funcţie de categoriile de producere a dezastrelor în urma 
fenomenelor naturale, în oraşul Tîrgu Ocna se disting trei tipuri de 
riscuri naturale: alunecări de teren, scufundări şi inundaţii (datorate 
scurgerilor de torenţi sau revărsării râului Trotuş).  
 
Zonele identificate cu scufundări/alunecări de teren sunt: partea de 
est a parcului „Măgura” şi Gara „Salina”. Scufundarea s-a produs ca 
urmare a extracţiei de saramură pe o suprafaţă de aprox. 4.800 mp, 
zonă unde sarea este la adâncimea de 6 - 10 m. Fenomenul de 
scufundare a fost declanşat de acumularea unor cantităţi mari de apă 
subterană, ploi prelungite şi infiltraţii. 
 
În această zonă alunecarea este slabă, mai mult o tasare cu 
deplasare uşoară de-a lungul pantei, având ca factori declanşatori 
ploile prelungite şi intense şi supraîncărcarea pânzei freatice. 
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Zonele cu inundaţii datorate scurgerilor de torenţi sunt: 
 Cartierele Mosoare, Poieni şi Păcuri. În aceste zone cauzele 

sunt: depozitarea de materiale, gunoaie pe malul apei, blocajele 
cu plutitori a secţiunii de scurgere a albiei, blocajele cu podeţe 
şi poduri, colmatarea albiei în urma neîntreţinerii;  

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

Zonele cu inundaţii datorate revărsării cursurilor de apă sunt: 
 Tăbăcari în extravilan – provocate de râul Trotuş; 
 Cartierul Vâlcele – provocate de pârâul Vâlcele; 
 Cartierul Gălean – provocate de pârâul Gălean. 

 
Cauzele producerii inundaţiilor sunt: viitura locală, eroziunea 
malurilor, depăşirea malurilor albiei minore în zonele neamenajate.  
 
1.6.5 Arii protejate 
 
În HG 2151/2004 sunt nominalizate “oraşele şi comunele pe teritoriul 
cărora sunt arii protejate de interes naţional”. Pe teritoriul oraşului 
Tîrgu Ocna apare nominalizată “Rezervaţia naturală Măgura, cu o 
suprafată de 89,7 ha”. În acelaşi act normativ apar nominalizate şi 
alte arii protejate din vecinătatea oraşului şi anume: 

 Rezervaţia naturală „Nemira”, cu o suprafaţă de 3491,2 ha, pe 
raza localităţilor Dărmăneşti, Dofteana, Slănic-Moldova; 

 Rezervaţia naturală „Izvorul Alb”, cu o suprafaţă de 21 ha, pe 
raza oraşului Dărmăneşti;  

 Rezervaţia naturală „Perchiu”, cu o suprafaţă de 206,47 ha, pe 
raza municipiului Oneşti. 
  

Totodată, Munţii Nemira sunt nominalizaţi la capitolul “Situri care fac 
parte din reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000” (arii speciale 
protejate avifaunistic).  
 
1.7 Gestiunea deşeurilor 
 
La nivelul oraşului Tîrgu Ocna a existat o platforma pentru 
depozitarea deşeurilor, în care s-au colectat deşeurile de la populaţia 
din zona blocurilor, dar şi a celor din cartierele de case. În acest 
moment, această platformă a fost închisă şi, până în momentul 
implementării proiectelor de colectare selectivă, deşeurile sunt 
transportate la Dărmăneşti.  
 
Deşeurile ce se colectează au în compoziţia lor: hârtie, PET-uri, 
deşeuri menajere, sticlă, ambalaje din carton, etc. În prezent 
colectarea se face pe 44 platforme, iar transportul se efectuează cu o 
maşină special echipată cu sistem de descărcare automată a 
pubelelor, dar şi de un tractor cu remorcă pentru deşeurile menajere 
din cartiere. 
 
Prin proiectul “Colectare selectivă şi transport deşeuri în zona 
turistică Tîrgu Ocna”, aflat în faza de imlementare, cu finanţare 
PHARE CES 2004, se propune construirea unui punct de valorificare  
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a deşeurilor reciclabile, construirea a 114 platforme betonate 
prevăzute cu fose septice vidanjabile, pe care se vor amplasa câte 4 
pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Prin proiect se 
propune şi achiziţionarea unei autogunoiere de mare capacitate. 
 
Prin implementarea acestui proiect se va ajunge la colectarea unei 
cantităţi semnificativ reduse de deşeuri menajere şi valorificarea 
celorlalte categorii de deşeuri prin societăţi specializate. 
 
1.8 Patrimoniul tehnico – edilitar 
 
1.8.1 Reglementări de urbanism 
 
La nivelul Autorităţii Publice Locale este întocmit din anul 2001 atât 
PUG-ul cât şi Regulamentul de aplicare aferent. Prin PUG sunt 
delimitate un număr de 37 Unităţi Teritoriale de Referinţă (UTR). 
Studiul elaborat cuprinde o serie de reglementări şi categorii de 
intervenţii urbanistice, după cum urmează: 

 Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţii; 
 Organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţii; 
 Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate; 
 Zona centrală – delimitarea şi caracterizare; 
 Zonele protejate. 

 
Activitatea Administraţiei Locale se desfăşoară într-o clădire veche, 
situată în centrul localităţii, ce nu corespunde noilor cerinţe. 
Asigurarea unor servicii de calitate, care să răspundă atât nevoilor 
cetăţenilor cât şi cerinţelor Uniunii Europene, impune construirea unei 
alte clădiri care să pună la dispoziţie spaţiu necesar, atât pentru 
desfăşurarea activităţilor curente cât şi pentru înfiinţarea unor noi 
servicii, necesare dezvoltării localităţii ca staţiune turistică de interes 
naţional. 
 
1.8.2 Reţeaua de apă şi canalizare 
 
Tipul reţelei de apă este “ramificat”, cu funcţionare 24 ore/24 ore. 
Reţeaua a fost pusă în funcţiune în anul 1968 şi extinsă în 1973. În 
perioada 2003 - 2006 reţeaua de alimentare cu apă potabilă a fost 
extinsă şi reabilitată pe o lungime de 3,2 km. 
 
Lungimea reţelei de alimentare la nivelul anului 2006 este de 39,12 
km. Acest sistem centralizat de apă este format din: 

 Reţeaua de transport Poiana Uzului – Tîrgu Ocna; 
 2 rezervoare de acumulare cu capacităţile de 1000 mc şi de 

2500 mc; 
 Reţele de distribuţie. 

 
Pentru cartierul Vâlcele, prin intermediul Proiectului „Îmbunătăţirea 
sistemului de alimentare cu apă a oraşului Tîrgu Ocna” (300.000 
EUR) s-au realizat captări de izvoare din zonele limitrofe localităţii, 
prin intermediul a 2 km de reţea de aducţiune, a unui rezervor de 
acumulare cu o capacitate de 1.000 mc şi 7 km de reţea de distribuţie 
a apei potabile. Lucrarea a fost finalizată la 30 octombrie 2003.  
 
Cartierele Poieni şi Mosoare beneficiază de un racord direct din 
reţeaua de transport Cărăboaia – Tîrgu Ocna - Oneşti.  
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Principala sursă de apă este captarea de la Poiana Uzului cu staţia 
de tratare Cărăboaia.  
 
Tipul reţelei de canalizare este “divizor“, lungimea reţelei de 
canalizare este de 17,3 km, din care 16 km din tuburi de beton, iar 
1,3 km cu tuburi de polietilenă.  
 
Reţeaua de canalizare a fost pusă în funcţiune în anul 1968 şi s-au 
făcut extinderi - reabilitări în anul 1996 pe strada Gălean şi în 2006 pe 
strada Traian. O parte a străzilor din oraş nu au rezolvată evacuarea 
apelor pluviale prin canalizări subterane, apele scurgându-se spre 
zonele mai joase şi de aici spre râul Trotuş, generând implicaţii 
majore asupra mediului. 
  
Apele uzate orăşeneşti sunt colectate de reţeaua de canalizare şi 
conduse în staţia de epurare a oraşului, care este amplasată în albia 
majoră a râului Trotuş, pe malul stâng al acestuia, într-o zonă 
neproductivă, fiind protejată împotriva inundaţiilor cu un dig de 
protecţie, dimensionat la clasa a IV-a de importanţă. Staţia de 
epurare este uzată fizic şi moral şi necesită lucrări de reabilitare şi 
retehnologizare. 
 
1.8.3 Reţele energetice 
 
Energia electrică necesară oraşului şi localităţilor componente este 
asigurată din sistemul energetic, prin linia electrică aeriană 110 kV 
Gutinaş (Oneşti) – Moineşti, la staţia de transformare amplasată la 
ieşirea din Tîrgu Ocna pe DN 12 A. De la staţie pleacă linia electrică 
aeriană şi subterană de medie tensiune. Toate cartierele oraşului 
sunt electrificate. Pentru gospodăriile individuale alimentarea cu 
energie electrică se face din reţeaua electrică de joasă tensiune 
aeriană, prin console pozate pe clădire.  
 
Energia termică este asigurată cu centrale termice de apartament 
pentru cetăţenii care locuiesc la blocuri, cu gaze naturale şi 
combustibili solizi pentru cetăţenii din cartierele cu case. Instituţiile 
sunt încălzite cu centrale termice cu gaz. Începând cu anul 2003 a 
început refacerea sistemului de încălzire a instituţiilor de învăţământ 
din oraş şi dotarea acestora cu centrale termice proprii. 
 
Toate blocurile din oraş sunt racordate la reţeaua magistrală de gaz 
metan. 
 
1.8.4 Fond locuibil 
 
În cele 70 blocuri din oraş se găseşte un număr de 2.227 
apartamente, în care locuiesc mai mult de jumătate din cei peste 
13.000 locuitori ai oraşului. Restul populaţiei locuieşte la case, în 
locuinţe personale (marea lor majoritate fiind gospodării unifamiliale). 
 
Între anii 2003 – 2004 au fost date în folosinţă 127 apartamente 
pentru tineret, ce au fost construite cu fonduri aparţinând bugetului 
local şi ANL-ului. 
  
Primăria nu deţine alte terenuri pentru construcţia de locuinţe noi, 
existând un singur amplasament pentru un bloc de locuinţe cu 36 de 
unităţi de locuit “pentru tineri”, amplasament predat la ANL. 
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1.8.5 Căi de comunicaţii 
 
Principalele căi rutiere sunt: 

 DN 11 care porneşte din Braşov, trece prin pasul Oituz, ajunge 
în Oneşti unde se intersectează cu DN11A şi DN12A (la numai 
15 km de Tîrgu Ocna) şi face legătura cu municipiul Bacău, 
reşedinţa de judeţ, reprezentând cea mai uşoară legătură dintre 
Transilvania şi Moldova; 

 DN 11A Adjud - Oneşti şi DN 12A Oneşti - M. Ciuc urmează 
Valea Trotuşului, trece prin pasul Ghimeş – Palanca (1159 m) 
facând legătura cu depresiunea Ciucului din Transilvania; 

 DN 12B leagă oraşul Tîrgu Ocna de staţiunea Slănic Moldova. 
 
Oraşul mai este tranzitat şi de alte drumuri judeţene şi locale către 
localităţile învecinate, unele parţial modernizate. Lungimea căilor de 
acces rutier ce străbat oraşul Tîrgu Ocna este de peste 60 km. În 
anul 2006 s-au modernizat şi asfaltat 1,7 km de şosea pe strada 
Vâlcele, 1 km pe strada Gălean şi 2,3 km pe strada Tiseşti. 
 
Una dintre problemele importante cu care se confruntă localitatea 
este cea a locurilor de parcare, fiind necesară exploatarea la maxim a 
spaţiilor disponibile astfel încât să fie asigurată fluidizarea circulaţiei şi 
gararea în condiţii de siguranţă a autovehicolelor. 
 
Accesul în reţeaua feroviară este realizat prin magistrala de cale 
ferată electrificată Adjud – Ciceu, legată de magistralele feroviare 
principale: Bucureşti - Adjud - Suceava şi Braşov - Ciceu - Deda - 
Baia Mare, cu trenuri zilnice în regim rapid, accelerat şi personal. 
Trenul intercity Bucureşti - Comăneşti şi retur, opreşte zilnic în gara 
Tăgu Ocna. Legătura feroviară datează încă dinainte de anul 1900, 
mai întâi fiind realizat tronsonul Adjud - Tîrgu Ocna - Halta Salina, 
determinată de necesitatea transportului de sare, şi apoi tronsonul 
Tîrgu Ocna - Ghimeş - Ciceu. Podurile de cale ferată peste râul 
Trotuş, inclusiv construcţia gării Tîrgu Ocna au fost proiectate de ing. 
Anghel Saligni. Accesul la transportul feroviar este realizat prin gara 
Salina, situată în apropierea zonei centrale a oraşului. Această gară 
asigură  transportul feroviar al călătorilor şi pentru staţiunea Slănic 
Moldova. 
 
Accesul la transporturile aeriene este posibil prin aeroportul 
internaţional Bacău. În prezent aeroportul asigură curse interne către 
oraşele Bucureşti şi Timişoara, iar destinaţiile internaţionale sunt: 
Copenhaga, Budapesta, Dusseldorf, Frankfurt, Munchen, Stuttgart, 
Viena, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Florenţa, Milano, Roma, 
Treviso, Torino, Veneţia, Verona, Chişinău.  
 
1.9 Mediul economic şi de afaceri 
 
Mediul economic din Tîrgu Ocna este format în majoritate de 
microîntreprinderi, prioritar fiind domeniul comerţului (61%), urmat de 
sectorul productiv (18%), construcţii (13%) şi turism (8%). Pentru 
firmele din zonă există o dependenţă puternică (63%) de piaţa 
regională şi naţională şi o accesare redusă a pieţei externe.  
 
Majoritatea firmelor deţin spaţii comerciale, lucru extrem de favorabil 
ca premiză a dezvolării fără costuri mari. 
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În general, firmele din localitatea Tîrgu Ocna sunt firme tinere, cele 
mai multe fiind înfiinţate în anul 2004 (45), iar cele mai puţine în anul 
2000 (4). 
 
Din cele 312 firme existente la nivelul localităţii la sfârşitul anului 2005 
numai 226 sunt active. 
 
Din totalul societăţilor active, 58% au încheiat anul 2005 cu profit, 
34% cu pierdere, iar 8% au încheiat pe 0 exerciţiul financiar. 
 
Din punctul de vedere al formei juridice de organizare, majoritatea 
(91,89%) dintre firme sunt societăţi cu răspundere limitată (SRL) şi 
doar 3,35% sunt societăţi pe acţiuni (SA). 
 
Cea mai mare participare la cifra de afaceri a oraşului Tîrgu Ocna o 
deţin firmele cu activitate în industrie (49%), urmate de cele din 
comerţ (22%), turism (13%) şi construcţii (11%). 
 
Categoriile de industrii prezente în oraşul Tîrgu Ocna sunt: industria 
alimentară, industria textilă, industria chimică, industria extractivă, 
industria de prelucrare a lemnului şi producţia de mobilier. 
 
Comerţul este una din ramurile economice care a cunoscut o 
dezvoltare continuă de-a lungul timpului. După anul 1990, dinamica 
activităţilor de comerţ a cunoscut o tendinţă ascendentă prin 
modificările petrecute pe piaţa forţei de muncă din sfera activităţilor 
de producţie în sfera comerţului şi a prestărilor de servicii. 
 
Activitatea de construcţii se află în dezvoltare, observându-se o 
creştere a numărului firmelor înfiinţate în perioada 2003 – 2005. 
 
Dezvoltarea turismului este o alternativă de viitor pentru localitatea 
Tîrgu Ocna. În oraşul Tîrgu Ocna funcţionează un număr de 15 
societăţi comerciale cu obiect de activitate turistic. Dintre acestea, trei 
sunt structuri de primire turistică, una este bază de tratament balnear, 
celelalte fiind agenţii de turism şi restaurante. 
 
1.10 Structura ocupaţională 
 
Numărul mediu de salariaţi la nivelul oraşului a înregistrat în 
perioada anilor 2002 – 2005 o scădere evidentă, de la 3.711 
persoane (2002) la 2.910 (2005). 
 
Sub aspectul indicelui de utilizare a timpului de lucru, în aceeaşi 
perioadă 2003 – 2005, se constată o creştere de la 70,5% la 77,5%, 
dar mai mic decât indicele judeţean (în jurul valorii de 86%). 
 
La nivelul oraşului Tîrgu Ocna, 2002 este anul cel cu cel mai mare 
număr de şomeri (629), dar tendinţa este clar de diminuare a acestui 
indicator în perioada 2002 – 2006. În luna aprilie a anului 2006, în 
localitate a fost identificat un număr de 240 de persoane şomere. 
 
1.11 Zone industriale şi agricole 
 
Cu un teritoriu administrativ de 4.889 ha şi o populaţie, la nivelul 
anului 2005, de 13.191 persoane, oraşul Tîrgu Ocna este printre cele 
mai mici din judeţ. 
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Din punct de vedere administrativ oraşul se învecinează cu: 
 oraşul Slănic Moldova la SV; 
 comuna Dofteana la V; 
 comuna Bârsăneşti la N; 
 comunaTârgu Trotuş la E; 
 comuna Pârgăreşti la SE; 
 comuna Oituz la S. 

 
Din total teritoriu administrativ al oraşului, o suprafaţă de 793,66 ha 
respectiv 16,23% o reprezintă zonele funcţionale: 

 Localitatea Tîrgu Ocna – trup principal (incluzând cartierele 
Gura Slănic, Tiseşti, Gălean), cu o suprafaţă de 661,00 ha; 

 Localitatea componentă Vâlcele, cu o suprafaţă de 66,50 ha; 
 Localitatea componentă Poieni, cu o suprafaţă de 64,50 ha; 
 Complexul monahal „Măgura Ocnei”, cu o suprafaţă de 1,66 ha. 

 
Din totalul suprafeţei administrative a oraşului, 2.679 ha, adică peste 
50%, este suprafaţă agricolă. 
 
Suprafaţa agricolă a oraşului este structurată astfel: 

 teren arabil în suprafaţă de 365 ha, reprezentând 13,6% din 
suprafaţa agricolă; 

 păşuni în suprafaţă de 1.362 ha, reprezentând 50,8%; 
 fâneţe în suprafaţă de 910 ha, reprezentând 34%; 
 livezi în suprafaţă de 2 ha, reprezentînd 0,1%;  
 culturi de viţă de vie, în suprafaţă de 40 ha, reprezentând 1,5%. 

 
Suprafaţa neagricolă a oraşului Tîrgu Ocna reprezintă 2.061 ha, 
respectiv 42,16% din totalul suprafeţei orăşeneşti. 
 
1.12 Turismul urban, rural şi balnear 
 
Oferta turistică a oraşului Tîrgu Ocna 
 
Oraşul Tîrgu Ocna a fost declarat staţiune turistică de interes naţional 
prin Hotărârea Guvernului României 1122 din anul 2002. Localitatea 
dispune de resurse de substanţe minerale, ştiinţific dovedite şi 
tradiţional recunoscute ca eficiente terapeutic, de instalaţii specifice 
pentru cură şi are o organizare ce permite acordarea asistenţei 
medicale de tip balnear în condiţii corespunzătoare. 
 
Dimensiunile definitorii pentru turismul din Tîrgu Ocna sunt izvoarele 
minerale cu efecte benefice asupra sănătăţii şi punctul turistic din 
Salina Tîrgu Ocna. Acestea au constituit elementele care au 
determinat funcţionarea localităţii ca staţiune de interes local încă din 
anul 1894, iar apoi, din 2002, ca staţiune de interes naţional.  
 
Salina Tîrgu Ocna 
 
Datorită microclimatului stabil (temperatură constantă de cca. 12 
grade Celsius, umiditate de cca. 50%) şi a aerosolilor salini, salina 
constituie un punct turistic cu reale calităţi terapeutice în boli ale 
aparatului respirator, maladii provocate de poluare, sindromul de  
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suprasolicitare, nevroze. Salina, aflată în proprietate privată, este 
dotată cu o bază de agrement pentru desfăşurarea de activităţi 
sportive - tenis de masă, şah, popice, table, accesorii de joacă pentru 
copii - tobogane, leagăne, chioşc alimentar. 
 
Complexul Balnear Măgura 
 
În staţiunea Tîrgu Ocna, în cadrul Complexului Balnear „Măgura”, în 
afară de cazare, turiştii pot beneficia de următoarele proceduri 
utilizate în tratamente: aerosoloterapie, electroterapie, hidroterapie, 
masaj, împachetări cu parafină. 
 
În oraşul Tîrgu Ocna mai pot fi pot fi amintite următoarele obiective 
turistice naturale, care nu au fost valorificate încă la adevărata lor 
valoare: 

 Parcul „Măgura”; 
 Muntele ”Măgura”; 
 Rezervaţie geologică ”Hogbackul Drăcoaia”; 
 Situl „Ocnele Vechi”; 
 Dealurile „La stupină” şi „Feţele târgului”. 

 
Obiective turistice din apropiere (20km) 

 Rezervaţia de arini (Dofteana) (11,0 km);  
 Lacul „Bălătău” (Dărmăneşti) (17,0 km); 
 Pădurea de la „Izvorul alb” (Dărmăneşti) (17,0 km). Rezervaţia 

de tisă; 
 Plaiurile şi stâncăriile „Nemirei” (Slănic Moldova) (18,0 km); 
 Dealul „Perchiu” (Oneşti) (15,0 km). 

 
Stadiul actual de valorificare a resurselor turistice 
 
În prezent în oraşul Tîrgu Ocna funcţionează patru structuri de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare: 

 Hotel „Măgura”, cu o capacitate de 256 locuri; 
 Pensiunea „Select”, cu o capacitate de 20 de locuri; 
 Pensiunea „Casa Creangă”, cu o capacitate de 32 de locuri; 
 Pensiunea agroturistică „Poieni”, cu o capacitate de 30 de 

locuri. 
 
În total, cele 4 unităţi de cazare ale oraşului oferă împreună 338 de 
locuri de cazare, adică13,48% din capacitatea de cazare a judeţului. 
 
Pe lângă aceste structuri de primire turistică clasificate se mai poate 
asigura cazarea a 50 de persoane la Complexul monahal de la 
Mânăstirea „Măgura”. 
 
Potenţialul balnear, constituit din importante resurse de ape 
minerale şi efectele benefice ale climatului din salină asupra sănătăţii, 
este valorificat în prezent de două unităţi specifice:  

 Complexul Balnear „Măgura”, care dispune de o bază de 
tratament proprie; 

 Punctul turistic Salina.  
 
Este evident faptul că nivelul actual de exploatare al potenţialului 
balnear nu permite utilizarea în totalitate a resurselor balneare ale  
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staţiunii. Astfel, cele 7 izvoare existente în Parcul „Măgura” nu sunt 
utilizate într-un centru balnear corespunzător amenajat. Efectele 
benefice asupra sănătăţii sunt atestate, iar localnicii le folosesc, însă 
este nevoie de crearea unui centru de tratament balnear în care 
turiştii să se poată bucura de tratamente medicale de calitate.  
 
De asemenea, pitorescul deosebit al zonei parcului şi posibilităţile de 
agrement pe care le poate oferi nu sunt valorificate, deoarece nu este 
amenajat în mod corespunzător. Aici a existat un ştrand care 
valorifica efectele benefice ale izvoarelor în tratamentul 
reumatismului. În plus, există un amfiteatru în stare de degradare 
unde se pot realiza manifestări cultural artistice. În felul acesta turiştii 
veniţi pentru tratament şi refacere s-ar putea bucura de adevărate 
momente de încântare şi relaxare. 
 
În anul 2005 a primit finanţare proiectul „Dezvoltarea infrastructurii 
pentru valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al staţiunii de 
interes naţional Tîrgu Ocna, judeţul Bacău” (Dezvoltarea şi 
modernizarea zonei de agrement Parc „Măgura”, Tîrgu Ocna), proiect 
ce vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii turistice a 
staţiunii şi care a început derularea la data de 8 martie 2007. Prin 
proiect se vor realiza: 

 Centru de tratament balnear – centru SPA, cu o suprafaţă de 
1.019 mp, ce va avea în componenţă o bază de tratament, 
completată cu funcţiuni complementare – două piscine în aer 
liber, una cu apă sărată, cealaltă cu apă dulce, un corp social şi 
un corp tehnic; 

 Centru de informare turistică, ce va adăposti funcţiunile de 
îndrumare şi administrare pentru întregul areal turistic al 
Parcului „Măgura”; 

 Centru de izvoare ape minerale, ce va fi amenajat astfel încât 
să ofere protecţie ecologică, condiţii tehnice de exploatare, 
stocare, distribuţie pentru cele 7 izvoare cu apă minerală;  

 Elemente de infrastructură şi utilităţile aferente activităţilor 
specifice zonei de agrement.  

 
Prin realizarea acestui obiectiv se va lărgi baza turistică a oraşului, 
oferind turiştilor şi localnicilor posibilităţi multiple de petrecere a 
timpului liber şi de tratare a eventualelor afecţiuni. 
 
Activitatea turistică şi indicatori specifici 
 
Turişti cazaţi 
Analizând situaţia numărului de turişti cazaţi la nivelul oraşului Tîrgu 
Ocna, în intervalul de timp 2003 – 2005 se constată tendinţa evidentă 
de scădere la nivelul staţiunii. Pentru anul 2005 acesta este de 5.590 
de persoane, reprezentând 4,60% din totalul turiştilor cazaţi în judeţ. 
Cel mai mare număr de turişti este înregistrat în anul 2003, respectiv 
7.445 de persoane. 
 
Numărul de înnoptari (om-zile) 
Sub aspectul numărului de înnoptări, tendinţa clară este de scădere a 
acestui indicator, ceea ce reflectă o diminuare a timpului petrecut în 
oraş de către turiştii cazaţi în localitate. 
 
Sejur (înnoptare/persoană) 
Indicatorul „sejurul turistic” reflectă numărul mediu de nopţi petrecut 
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de turişti în unităţile de cazare turistică. Pentru oraşul Tîrgu Ocna 
acest indicator evoluează fluctuant, fiind în creştere în intervalul 2004 
– 2005, spre deosebire de acelaşi indicator prezentat la nivelul 
judeţului, care este în scădere clară. 
 
1.13 Capitalul social 
 
1.13.1 Structura etnică şi dinamica populaţiei 
 
La Recensământul din martie 2002, în oraşul Tîrgu Ocna s-a 
înregistrat o populatie de 13.365 locuitori. Ponderea femeilor în total 
este de 50,2% (6.765 locuitori), iar a bărbaţilor 49,8% (6.811 
locuitori). Faţă de datele Recensământului din anul 1992, până în 
2002 Tîrgu Ocna a înregistrat o scădere a numărului total al 
populaţiei (-15,4%, respectiv -2.473 persoane). Această tendinţă se 
menţine şi în evoluţia ulterioară, până la nivelul anului 2005 şi ea se 
datorează în principal următorilor factori: 

 scăderea ratei natalităţii în raport cu rata mortalităţii; 
 migrarea forţei de muncă spre zonele urbane înconjurătoare, ca 

urmare a restructurărilor din industrie; 
 tendinţa accentuată de imigrare. 

 
Numărul persoanelor care s-au declarat români la recensământul din 
martie 2002, reprezenta 97,4% din populaţia stabilă. În afară de 
rromi, care sunt într-un procent de 1,66%, celelalte etnii au o pondere 
în totalul populaţiei de sub1,6%. 
 
1.13.2 Serviciile de asistenţă medicală 
 
Conform datelor furnizate de serviciul specializat din cadrul Primăriei 
oraşului Tîrgu Ocna, în prezent, în oraş, în sectorul public şi privat de 
sănătate funcţionază: 

 1 serviciu de permanenţă; 
 1 serviciu de ambulanţă dotat cu 4 ambulanţe (uzate fizic şi 

moral); 
 3 laboratoare, din care unul de tehnică dentară; 
 10 cabinete medicale individuale; 
 1 cabinet medical cu servicii ambulatorii pentru 5 specialităţi 

medicale; 
 8 cabinete stomatologice; 
 1 laborator şi cabinete de specialitate care funcţionează în 

cadrul Spitalului Penitenciar; 
 2 cabinete medicale pentru efectuare ecograf; 
 1 spital penitenciar cu regim închis pentru bolnavii deţinuţi TBC. 

 
Numărul personalului specializat care deserveşte în prezent aceste 
unităţi este format din: 24 medici, 8 stomatologi, 45 asistente 
medicale şi 11 îngrijitoare. 
 
1.13.3 Învăţământul 
 
În oraşul Tîrgu Ocna educaţia formală şi informală se realizează prin 
intermediul următoarelor instituţii de învăţământ: 
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Tabel 1.13.3 – Nivelul de învăţământ din oraşul Tîrgu Ocna 
 
 Total unităţi Număr elevi 
Învăţământ preşcolar 7 peste 400 
Învăţământ primar şi gimnazial 5 peste 2000 
Învăţământ liceal 1 peste 800 
Învăţământ profesional 1 peste 350 
 
În cadrul învăţământului liceal există profilele uman şi real, cu 
specializările: 

 matematică – informatică; 
 ştiinţă; 
 filologie; 
 ştiinţe sociale. 

 
În cadrul învăţământului profesional (Şcoala de arte şi meserii) există 
următoarele profile: 

 mecanic, cu calificările: 
•  lucrător în mecanică de motoare; 
•  mecanic auto; 
•  lucrător în mecanică de structuri; 
•  confecţioner tâmplărie de aluminiu şi mase plastice; 

 electric, cu calificarea: 
•  electrician constructor; 

 electromecanic, cu calificarea: 
•  lucrător în electromecanică; 

 construcţii, instalaţii şi lucrări publice, cu calificările: 
•  lucrător instalator pentru construcţii; 
•  lucrător finisor pentru construcţii; 

 turism şi alimentaţie, cu calificarea: 
•  lucrător alimentaţie publică; 

 textile şi pielărie, cu calificările: 
•  lucrător în tricotaje; 
•  lucrător în confecţii; 
•  confecţioner produse textile.  

 
O parte din instituţiile de învăţământ necesită lucrări de reabilitare, de 
îmbunătăţire a sistemului termic, reabilitare sau construire de spaţii 
destinate activităţilor sportive sau culturale, dotarea laboratoarelor şi 
atelierelor.  
 
Populaţia şcolară este asigurată de copiii care provin din localitate şi 
din localităţile limitrofe. Pentru elevii din cartierele marginaşe există 
un mijloc de transport dotat cu 22 locuri. Deoarece pentru elevii care 
provin din localităţile limitrofe nu există mijloc de transport, se impune 
fie acordarea unei atenţii deosebite acestei probleme, fie realizarea 
unui campus care să asigure posibilitatea de cazare a acestor elevi. 
 
1.13.4 Protecţia socială 
 
Populaţia vârstnică (peste 60 ani) din oraşul Tîrgu Ocna, reprezintă 
un procent de 19% din totalul populaţiei şi tendinţa este de creştere 
pe acest segment de vârstă, mai accentuată în mediul urban. 
Raportul dintre numărul persoanelor active (angajaţi), aducătoare de 
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venit la fondurile de pensii şi numărul persoanelor vârstnice ce 
beneficiază de aceste fonduri este dezechilibrat.  
 
Datele furnizate de serviciul specializat din cadrul Primăriei oraşului 
Tîrgu Ocna relevă faptul că în prezent: 

 sunt întocmite 250 dosare pentru persoane care beneficiază de 
ajutor social conform Legii 416/2003; 

 sunt înregistrate 480 de persoane cu dizabilităţi, dintre care: 90 
cu gradul I, 270 cu gradul II şi 120 cu gradul III de handicap; 

 19 persoane adulte cu dizabilităţi sunt internate în centre 
speciale; 

 sunt în evidenţă 250 de persoane vârstnice cărora, ocazional, 
cu prilejul anumitor sărbători, li se acordă diferite “daruri” 
constând în alimente, îmbrăcăminte, etc.; 

 2.300 persoane beneficiază de ajutorul pentru căldură, conform 
HG 60/2006, din care 1.300 persoane - ajutor pentru lemne şi 
1.000 persoane - ajutor pentru gaze. 
 

O altă categorie de persoane ce presupune suport din partea 
serviciilor sociale sunt cele fără locuinţă. La serviciul public de 
specialitate sunt înregistrate 250 de cereri de locuinţe. Pentru 
rezolvarea parţială a acestei probleme, există un amplasament pentru 
un bloc de locuinţe, în care se vor construi 36 de unităţi de locuit 
„pentru tineret”, amplasament predat la ANL. De asemenea există un 
studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unui cămin de elevi şi 
transformarea lui în clădire cu locuinţe sociale. Din păcate, primăria 
nu mai deţine terenuri care să fie alocate construcţiei de locuinţe. 
 
Asistenţa comunitară 
 
La nivelul oraşului Tîrgu Ocna funcţionează două Centre pentru 
persoane cu dizabilităţi fizice, realizate cu sprijinul fondurilor 
europene: 

 Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanei cu dizabilităţi 
Tîrgu Ocna, (Costurile proiectului au fost de 652.135 Euro, din 
care: 544.011 Euro - grant, 62.474,5 Euro - CL Tîrgu Ocna, 45. 
649,6 Euro - DGASPC Bacău) 

 Centrul de îngrijire şi asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi, 
Comuna Negri, Tîrgu Ocna, (Costurile proiectului au fost de 
536.555,6 Euro, din care: 482.900 Euro - grant, 39.734 Euro - 
CL Tîrgu Ocna, 13.921,6 Euro - DGASPC Bacău) 

 
În cadrul celor două centre beneficiază de servicii de recuperare şi 
reabilitare câte 50 de persoane cu dizabilităţi.  
 
În oraşul Tîrgu Ocna există un Centru de Reeducare, care are drept 
obiectiv executarea măsurii educative de către minorii care au 
săvârşit infracţiuni.  
 
Recuperarea minorilor este asigurată prin: 

 supraveghere, educaţie şi reabilitare psiho-socială; 
 reintegrare familială şi socială;  
 promovarea accesului la informaţie şi a posibilităţilor de 

exprimare liberă a opiniilor.  
 

În perioada anilor 1956 - 1997, în acest perimetru a funcţionat Centrul 
de Reeducare pentru Minori Infractori, care de-a lungul anilor 
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a cunoscut denumiri diferite: „Colonie de Minori” (1956 - 1966), 
„Institut Special de Reeducare a Minorilor” (1966 - 1972), „Centrul de 
Reeducare a Minorilor” (1972 - 1977), „Şcoala Specială de Muncă şi 
Reeducare a Minorilor” (1977 - 1992), „Centrul de Reeducare” (1992 -
1997). 
   
De la 1 august 2001, Centrul de Reeducare Minori Tîrgu Ocna 
fiinţează în paralel cu Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară 
şi cu Centrul de Perfecţionare pentru Cadrele din Sistemul 
Penitenciar. Minorii dispun de condiţii de viaţă şi educaţie 
asemănătoare cu ale viitorilor agenţi de penitenciare, intrând zilnic 
sub influenţa educativă.  
 
1.13.5 Potenţialul cultural 
 
Oraşul Tîrgu Ocna se poate mândri cu un număr mare de 
monumente istorice şi de cult, adevărate documente în piatră, 
mărturii ale unei istorii multiseculare foarte zbuciumate. Patrimoniul 
cultural actual al oraşului include 6 clădiri cu valoare arhitectonică şi 
istorică, 11 monumente comemorative şi 27 aşezăminte de cult, 
respectiv: 

 15 biserici ortodoxe; 
 4 biserici catolice; 
 1 biserică armenească; 
 1 biserică penticostală; 
 1 biserică creştină după evanghelie; 
 5 capele ortodoxe. 

 
De asemenea, există şi o serie de monumente comemorative: 

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

 
Un interes deosebit îl constituie şi clădirile cu valoare arhitectonică şi 
istorică. Potrivit anexei la Ordinul nr. 2314/2004 privind aprobarea 
listei monumentelor istorice, pe raza oraşului Tîrgu Ocna sunt 
evidenţiate următoarele monumente istorice: 

 Biserica “Sf. Treime” - cartier Gura Slănic (1809); 
 Biserica de lemn “Sf. Voievozi” - str. Ştefan Constantinescu nr. 

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

(sec. XVII); 
 Ansamblul bisericii “Sf. Nicolae” - str. Eremia Grigorescu nr. 2 

(1580, transformată în 1768 şi în 1883); 
 Zid incintă biserica “Sf. Nicolae” str. Eremia Grigorescu nr. 2 

(1768); 
 Biserica “Sf. Ioan Botezatorul” - str. C. Negri nr. 94 (1815); 
 Mănăstirea “Răducanu” - str. T. Răducanu nr. 6 (sec. XVII - 

XVIII); 
 Construcţii incintă, turn intrare, zid de incintă - str. Răducanu 

nr. 6 (1712); 
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 Biserica “Buna Vestire” str. Răducanu nr. 6 (1664, cu adăugiri 
în 1762); 

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

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

 Bustul lui C. Negri - în faţa Primăriei (1941); 
 Ansamblul memorial 1916 - 1918 - str. Eremia Grigorescu nr. 2 

(1932); 
 Mormântul lui C. Negri - str. Răducanu nr. 6, în curtea bisericii 

„Răducanu” (1867 mormântul, iar în 1877 stela funerară); 
 Casa “Borisov” - str. 9 Mai nr. 5. 

 
Biserica ortodoxă „Sfânta Varvara” 
În salină a fost construită una dintre cele mai interesante biserici, 
săpată în muntele subteran de sare, cu hramul Sf. Varvara - 
ocrotitoarea minerilor. 
 
Resurse etno – culturale 
 
Împrejurimile oraşului Tîrgu Ocna sunt bogate în tradiţii şi obiceiuri 
populare. Se găsesc următoarele centre folclorice artizanale: 

 Centrul etnografic Balcani (ceramică neagră nelustruită); 
 Centrul etnografic Berzunţi (broderii pe cojoace, pieptare şi 

bundiţe, arhitectură tradiţională, porţi de lemn); 
 Zona etnografică Brusturoasa (ţesături, covoare, cergi cu 

motive geometrice, costum popular de obârşie dacică, broderii, 
arhitectură tradiţională); 

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

 Centrul de ceramică Oituz;  
 Centrul etnografic Prăjeşti (costum popular tradiţional purtat de 

femei, bundiţe şi pieptare brodate cu motive populare). 
 
Toate resursele cultural istorice şi de natură religioasă existente 
recomandă oraşul Tîrgu Ocna şi împrejurimile ca destinaţie turistică 
atractivă.  
 
În prezent, oraşul dispune şi de o Casă de Cultură cu 300 locuri, un 
Muzeu de istorie, 2 Cămine culturale în cartierele Vâlcele şi Păcuri şi 
3 Săli de spectacole (la Şcoala Naţională, Spitalul penitenciar şi la 
Casa de copii).  
 
De asemenea, la nivelul oraşului Tîrgu Ocna există o bibliotecă 
orăşenească cu un bogat şi valoros fond de carte, colecţii de ziare şi 
reviste, etc. 
 
Casa de cultură şi Biblioteca orăşenească nu asigură cele mai bune 
condiţii de desfăşurare a activităţilor, clădirile necesitând îmbunătăţiri, 
atât ale structurii de rezistenţă şi zidăriei, cât şi ale celorlalte utilităţi, 
astfel încât să corespundă legislaţiei privind protecţia cetăţeanului şi 
să răspundă normelor în vigoare.  
 
Oameni de seamă 
 
În secolul XIX, timp de două decenii (1856-1876), Tîrgu Ocna a 
devenit centru de autoritate morală şi aceasta datorită personalităţii  
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de excepţie a lui Costache Negri. Fiind unul dintre diplomaţii Unirii, 
acesta se va retrage din viaţa politică după abdicarea lui Cuza şi îşi 
va petrece ultimii ani ai vieţii în casa de pe malul Trotuşului. 
 
Printre cele mai importante personalităţi ale oraşului în epoca 
modernă se numără: scriitoarea Gabriela Adameşteanu, poeta 
Căurea Daniela, pictorul Ştefan Constantinescu, inginerul Harabagiu 
Ioan, actorul Sandu Simionică. 
 
1.13.6 Siguranţa cetăţeanului 
 
În scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, a prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor, a pazei bunurilor aparţinând domeniului public şi privat, 
în oraşul Tîrgu Ocna există: un post de poliţie, un post de jandarmi, 
iar în cadrul Primăriei funcţionează un serviciu de pompieri civili şi un 
serviciu pentru situaţii de urgenţă. 
 
1.13.7 Societatea civilă 
 
În oraşul Tîrgu Ocna există următoarele forme asociative: 4 asociaţii 
de proprietari, sindicate (învăţământ, Salina, Foserco), 2 ONG-uri 
(„Costache Negri” – culturală, „Sfântul Nicolae” – patrimoniu cultelor). 
 
Organizaţia Naţională Cercetaşii României – filiala Tîrgu Ocna, al 
cărei obiectiv este contribuţia tinerilor la construirea unei lumi mai 
bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi, urmăreşte: 

 implicarea tinerilor într-un proces educativ non - formal, pe toată 
durata anilor în care se formează ca indivizi; 

 utilizarea unei metode specifice, care face din fiecare individ 
principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană 
încrezătoare, motivată, responsabilă şi deschisă; 

 sprijinirea tinerilor în stabilirea unui sistem de valori bazat pe 
principii spirituale, sociale şi individuale. 
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2. Analiza SWOT 
 
Analiza SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) constă în efectuarea analizei 
interne a comunităţii, pentru a vedea care sunt punctele tari şi slabe şi în analiza externă, care 
se concentrează pe oportunităţile şi riscurile cele mai relevante.  
 
Punctele tari şi slabe se referă la situaţia existentă, în interiorul zonei studiate, în timp ce 
oportunităţile şi riscurile se referă la viitorul dezvoltării şi la aspecte ce vin din exteriorul zonei. 
 
Pentru aceasta a fost folosită metoda de analiză “bottom-up” (abordarea de jos în sus), în 
vederea confruntării problematicilor identificate la nivelul comunităţii cu domeniile de interes a 
regiunii din care face parte, respectiv cu “Analiza SWOT a Regiunii de Dezvoltare 1 NE”. În 
acest fel se verifică apartenenţa comunităţii locale la regiunea din care face parte şi astfel, 
odată identificate problematicile corespondente regionale, se pot determina măsurile coerente 
de intervenţie dintre cele recomandabile pentru întreaga regiune. 
 

Factori interni – Puncte Tari 
Regiunea Nord Est Oraşul Tîrgu Ocna 

 Existenţa drumului european E 85 ce 
străbate regiunea pe direcţia nord - sud, a 
coridorului pan - european IX şi a celor trei 
aeroporturi internaţionale Bacău, Iaşi şi 
Suceava; 

 Existenţa a trei centre universitare care au în 
preocupările de bază şi cercetarea ştiinţifică, 
inventica, inovarea tehnologică, 
informatizarea şi promovarea societăţii 
informaţionale; 

 Existenţa unei infrastructuri pe bază de 
cercetare, dezvoltare şi inovare; 

 Existenţa centrelor culturale, a mănăstirilor, 
monumentelor istorice de importanţă 
naţională şi internaţională (patrimoniul 
UNESCO); 

 Oferta turistică diversificată; 
 Infrastructura de telecomunicaţii bine 

dezvoltată şi cu un grad ridicat de acoperire; 
 Cifra de afaceri în domeniul hotelier şi al 

restaurantelor este asigurată numai de IMM-
uri şi microîntreprinderi - anul 2003. 

 Mediu natural nepoluat, atractiv, climă 
blândă, aer curat; 

 Existenţa unor resurse naturale şi arii 
protejate;  

 Existenţa unui patrimoniu substanţial 
de obiective turistice: monumente 
istorice şi arhitectonice, arii protejate, 
monumente ale naturii, zone deosebite; 

 Existenţa unor zăcăminte importante 
capabile să atragă investitori în zonă; 

 Existenţa unor izvoare cu virtuţi 
terapeutice;  

 Lipsa unor surse importante de poluare 
fonică şi/sau industrială; 

 În vederea promovării imaginii oraşului 
au fost elaborate un ghid turistic şi 
pliante de promovare; 

 Existenţa unui complex hotelier cu 
bază de tratament balnear; 

 Acces rutier şi feroviar uşor din toate 
zonele ţării;  

 Existenţa în zona oraşului a unor 
centre folclorice şi artizanale;  

 Inexistenţa conflictelor sociale majore. 
 
 

Factori interni – Puncte Slabe 
Regiunea Nord Est Oraşul Tîrgu Ocna 

 Cea mai scăzută valoare a indicatorului PIB 
regional/locuitor dintre toate regiunile - anul 
2003; 

 Cea mai ridicată rată a sărăciei dintre toate 
regiunile; 

 Cea mai mare rată de mortalitate infantilă 
dintre toate regiunile; 

 Productivitatea muncii este inferioară pe 
toate sectoarele de activitate celei naţionale, 
în perioada 1998 – 2002; 

 Cel mai redus număr de IMM-uri la mia de 

 Lipsa reţelei de canalizare, a 
amenajărilor de evacuare a apei şi a 
alimentării cu apă potabilă, pe o 
suprafaţă destul de mare a oraşului;  

 Staţia de epurare a apei este supra-
solicitată; 

 Inexistenţa serviciului de transport 
urban; 

 Drumurile orăşeneşti cu infrastructura 
aferentă (trotuare, locuri de parcare etc.) 
sunt în stare precară şi lipseşte şoseaua 
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Factori interni – Puncte Slabe 
locuitori dintre toate regiunile, în perioada 
2000 – 2004; 

 Slaba productivitate a populaţiei ocupate în 
agricultură; 

 Nivel scăzut al infrastructurii rutiere 
modernizate; 

 Indice redus de utilizare a capacităţii de 
cazare în funcţiune şi a duratei medii de 
şedere în regiune, în raport cu potenţialul 
turistic existent; 

 Grad scăzut de atractivitate a majorităţii 
oraşelor mici şi mijlocii (cel mai redus 
procent de ISD, grad scăzut de ocupare 
turistică); 

 Grad scăzut al populaţiei ocupate în servicii; 
 Ponderea ridicată a populaţiei concentrate în 

mediul rural (59.23%); 
 Rata ridicată a şomajului în regiune. 

 

ocolitoare; 
 Monumentele istorice şi arhitectonice se 

află în stadiu avansat de degradare;  
 Mina de sare – obiectiv turistic deosebit 

– nu este amenajată şi promovată 
suficient;  

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

 Starea necorespunzătoare a iluminatului 
public; 

 Nivelul scăzut al activităţilor economice;  
 Preponderenţa activităţilor de comerţ în 

rândul firmelor din oraş; 
 Forţa de muncă nespecializată în 

domenii specifice turismului; 
 Inexistenţa unui birou specializat în 

sprijinirea întreprinzătorilor particulari; 
 Dezvoltarea redusă a infrastructurii de 

acces şi servicii, în special a serviciilor 
IT; 

 Număr scăzut de structuri turistice 
existente; 

 Lipsa de diversificare şi calitatea redusă 
a serviciilor turistice, care să permită o 
activitate turistică pe perioada întregului 
an; 

 Lipsa supermarket-urilor şi a comerţului 
specializat pe categorii de produse; 

 Starea precară a unităţilor de 
învăţământ; 

 Nivel scăzut de educaţie, rată de 
calificare scăzută; 

 Nivel scăzut de adaptare a 
învăţământului în vederea pregătirii 
forţei de muncă pentru dezvoltarea 
turistică;  

 Lipsa locurilor de muncă pentru anumite 
categorii sociale (tineri, persoane cu 
handicap); 

 Dezvoltarea redusă a sectorului privat în 
domeniul sănătăţii; 

 Starea necorespunzătoare a mijloacelor 
de transport existente pentru urgenţele 
medicale; 

 Lipsa structurilor asociative cu profil 
social; 

 Creşterea în continuare a gradului de 
sărăcie a populaţiei în localitate; 

 Periclitarea calităţii actului artistic prin 
funcţionarea în sedii neadecvate a unor 
instituţii de cultură; 

 Accentuarea deteriorării clădirilor de 
patrimoniu; 

 Creşterea numărului de copii 
neşcolarizaţi; 
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Factori interni – Puncte Slabe 
 Trendul demografic negativ;  
 Creşterea numărului de probleme 

medicale ca urmare a procesului de 
îmbătrânire a populaţiei. 

 
 

Factori externi – Oportunităţi 
Regiunea Nord Est Oraşul Tîrgu Ocna 

 Posibilitatea dezvoltării schimburilor 
comerciale datorită amplasării regiunii pe 
graniţa de est a Uniunii Europene; 

 Reducerea prognozată a ratei inflaţiei şi 
scăderea implicită a costului creditului; 

 Încurajarea unor noi forme de turism şi 
valorificarea moştenirii istorice, culturale 
spirituale şi de tradiţie; 

 Posibilitatea dezvoltării mediului de afaceri 
ca rezultat al construcţiei parcurilor 
industriale, ştiinţifice şi a incubatoarelor de 
afaceri; 

 Posibilitatea atragerii turiştilor şi investitorilor 
străini prin îmbunătăţirea imaginii oraşelor 
regiunii; 

 Existenţa materiilor prime: materiale de 
construcţii şi a lemnului (vezi resurse 
naturale) capabile să atragă investitorii 
străini; 

 Posibilitatea ca prin modernizarea 
aeroporturilor din regiune, acestea să susţină 
mediul de afaceri regional şi să devină 
puncte de plecare pentru itinerariile turistice 
regionale; 

 Posibilitatea ca infrastructura de servicii 
sociale existente, prin modernizări şi 
reabilitări, să servească ca spaţii pentru 
dezvoltarea de servicii integrate destinate 
categoriilor dezavantajate. 

 

 Apropierea de drumurile Europene E 85 
şi E 574 şi de Aeroportul Internaţional 
Bacău; 

 Posibilitatea dezvoltării schimburilor 
comerciale internaţionale ca urmare a 
situării într-o zonă aflată pe graniţa estică 
a Uniunii Europene; 

 Încurajarea unor noi forme de turism şi 
posibilitatea valorificării moştenirilor 
istorice, culturale şi de tradiţie; 

 Posibilitatea ca, prin modernizarea căilor 
de transport din zonă, oraşul să devină 
punct de plecare pentru itinerariile 
turistice regionale;  

 Atragerea investitorilor ce dispun de 
resurse financiare pentru implementarea 
de tehnologii curate; 

 Integrarea în UE şi posibilităţile de a 
accesa Fondurile Structurale POR, POS 
Mediu, POS Transport; 

 Dezvoltarea sectorului zootehnic, prin 
valorificarea păşunilor şi fâneţelor 
existente; 

 Potenţial turistic natural valoros, 
recunoscut la nivel naţional; 

 Valorificarea prin turism a produselor 
specifice locale şi realizarea de branduri; 

 Interes crescut al unor posibili investitori 
în domeniul economic şi turistic al zonei; 

 Existenţa unor bănci care pot să imprime 
un ritm accelerat de dezvoltare a 
oraşului, prin facilităţile acordate 
întreprinzătorilor; 

 Asocierea cu localităţile de pe valea 
Trotuşului, în vederea realizării unei 
strategii comune de dezvoltare 
economico - socială; 

 Posibilităţile de dezvoltare a turismului 
cultural; 

 Posibilitatea desfăşurării de către ONG – 
uri de acţiuni şi programe în sprijinul 
comunităţii locale. 
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Factori externi – Riscuri 
Regiunea Nord Est Oraşul Tîrgu Ocna 

 Lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare 
economică şi socială, pe fondul accentuării 
lipsei de încredere a populaţiei în redresarea 
economică a ţării; 

 Slaba competitivitate a firmelor de profil din 
regiune cu cele din statele membre ale UE; 

 Continuarea exodului „materiei cenuşii” către 
alte regiuni şi în străinătate; 

 Creşterea în continuare a gradului de sărăcie 
a populaţiei în regiune; 

 Existenţa unor zone predispuse la dezastre 
naturale (alunecări de teren, inundaţii). 

 

 Situarea în regiunea cu cea mai scăzută 
valoare a indicatorului PIB regional/ 
locuitor, cu cea mai ridicată rată a sărăciei 
şi cea mai ridicată rată a şomajului;  

 Exploatarea iraţională şi scăpată de sub 
control a rezervelor de subsol (ex: 
eroziunea provocată de exploatările cu 
saramură în salină); 

 Nivel scăzut al infrastructurii rutiere 
modernizate în zonă;  

 Instabilitatea legislativă; 
 Migrarea forţei de muncă; 
 Exploatarea neraţională a pădurilor; 
 Fenomene naturale cu influenţă asupra 

patrimoniului natural şi edilitar (inundaţii, 
alunecări de teren, incendii mari); 

 Implicarea redusă a societăţii civile în 
problemele comunităţii locale; 

 În zonă nu există operator unic de apă 
(condiţie absolut necesară pentru 
accesarea fondurilor POS Mediu). 
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3. Direcţii strategice de dezvoltare 
 
În urma evaluării factorilor interni şi externi s-au identificat problemele critice cu care se 
confruntă comunitatea: 

 Dezvoltarea turismului într-un cadru reglementat la nivel de recunoaştere naţională;  
 Mediu economic care să asigure un ritm de dezvoltare susţinut şi locuri de muncă 

permanente; 
 Infrastructura tehnico - edilitară, accesul populaţiei şi agenţilor economici la serviciile de 

utilitate publică; 
 Conservarea şi protecţia mediului înconjurător; 
 Coeziunea şi incluziunea socială. 

 
Aceste probleme critice sunt cele mai urgente, cele de a căror rezolvare depinde viitorul întregii 
comunităţi şi creionează viziunea, direcţia generală de evoluţie a localităţii.  
  
Coroborând aceste elemente, viziunea de dezvoltare (conceptul strategic) pe termen mediu şi 
lung a localităţii Tîrgu Ocna poate fi formulată astfel: 
 
Oraşul: Tîrgu Ocna  Referinţă:  Anul 2020 
Viziune: Staţiune turistică de interes naţional, atractivă şi accesibilă pentru locuitori şi 
pentru vizitatori, centru de relaxare şi agrement 

 
În formularea acestei viziuni privind ţinta localităţii pe termen lung, s-a asigurat respectarea unor 
principii general valabile, care reprezintă cheia de control în implementarea şi monitorizarea 
strategiei pe termen scurt, mediu şi lung deopotrivă: 

 Corelaţia directă între strategiile generale naţionale şi regionale, strategiile specifice, 
măsurile şi proiectele prioritare identificate în funcţie de nevoile comunităţii; 

 Asigurarea nivelului participativ al tuturor factorilor locali prin mecanisme de consultare 
publică, implicarea tuturor părţilor interesate prin parteneriate public - privat, a populaţiei 
la elaborarea sau realizarea unei strategii generale/specifice/măsuri/proiecte;  

 Caracterul limitat al surselor umane şi financiare de care dispune comunitatea - proprii 
sau atrase - eficienţa utilizării resurselor prin integrarea lor; 

 Identificarea problematicilor critice ce necesită ca răspuns identificarea şi selecţia 
obiectivelor strategice pentru comunitate, care răspund viziunii. 

 
În vederea realizării dezideratelor misiunii conceptului strategic pentru localitatea Tîrgu Ocna, s-
au acceptat cinci Direcţii Strategice de dezvoltare (obiective strategice generale): 
 
1. Relansarea localităţii ca staţiune turistică de interes naţional cu specific balnear şi 

turism alternativ - ecoturism şi ecumenic (cod: RST) 
 
 
2. Dezvoltarea unui mediu economic competitiv care să asigure creşterea economică 

locală (cod: MEC) 
 
 
3. Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului populaţiei şi agenţilor 

economici la servicii continue şi de calitate (cod: RIB) 
 
 
4. Conservarea şi protecţia mediului înconjurător, asigurarea accesului la patrimoniul 

natural, istoric (cod: CMP) 
 
 
5. Relansarea coeziunii şi incluziunii sociale (cod: RCIS) 
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4. Obiective strategice generale, obiective specifice, măsuri, proiecte 
 

 

1. Relansarea localităţii ca staţiune turistică de interes naţional cu specific balnear şi 
turism alternativ - ecoturism şi ecumenic (cod: RST) 

 
 

 
 
Acesta este cel mai important obiectiv strategic care rezidă din analizele efectuate de către 
consultant împreună cu Structurile Locale de Lucru. Atât populaţia cât şi mediul de afaceri 
conştientizează situaţia actuală ce trebuie să fie valorificată printr-un mecanism de planificare 
strategică: staţiune balneară înzestrată cu un patrimoniu natural valoros. 
 
Obiectivul strategic formulat răspunde cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 
2013, Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) pentru Regiunea de Dezvoltare 1 
NE – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Programului Operaţional 
Sectorial de Mediu (POS-M) cu Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă 
şi apă uzată”, Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), iar proiectele urmăresc 
implementarea acestui obiectiv. 
 
În cadrul Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013 una dintre priorităţile naţionale de 
dezvoltare (P6) este „Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării”. Pentru 
atingerea  acestei prioritaţi unul dintre obiectivele specifice este „Valorificarea potenţialului 
turistic şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor”. 
 
Pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, din cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, principalele domenii de intervenţie sunt: 

 Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 
naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice; 

 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe; 

 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii 
atractivităţii României ca destinaţie turistică. 

 
Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”, din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS-M) abordează unul dintre punctele slabe ale 
comunităţii, accesul redus la infrastructura de apă şi apă uzată, astfel încât obiectivele urmărite 
sunt: 

 Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare la tarife accesible; 
 Asigurarea calităţii corepunzătoare a apei potabile în toate aglomerările urbane; 
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 Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă. 
Măsura 3.1 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) se referă la 
încurajarea activităţii turistice sub forma agro-turismului, o activitate alternativă ce a avut impact 
şi care va continua să se dezvolte datorită frumuseţii peisajelor din mediul rural, a unei părţi 
substanţiale a teritoriului rural ce se păstrează în stare semi naturală şi a păstrării unor 
importante tradiţii şi obiceiuri. 
 
Stabilirea proiectelor s-a bazat şi pe Hotărârea Guvernului 867/2006 privind criteriile de atestare 
ale unei staţiuni turistice de interes naţional, care se referă la existenţa următoarelor elemente: 

 Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului; 
 Accesul şi drumurile spre/în staţiune; 
 Utilităţi urban edilitare; 
 Structuri de primire turistice şi de agrement; 
 Informare şi promovare turistică. 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv strategic general, ţinând cont de cadrul legislativ, de PND şi 
de programele operaţionale menţionate, au fost stabilite următoarele obiective specifice pentru 
susţinere: 
 
RST 1.1  Promovarea unui produs de marketing adecvat şi competitiv pe piaţa 

turistică, bazat pe patrimoniul natural şi construit existent 
 
RST 1.2  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces şi a facilităţilor de 

cazare şi de agrement/tratament balnear 
 
RST 1.3 Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii 
 
 
Detalierea strategiei în domeniul turismului: 
 
RST 1.1 Promovarea unui produs de marketing adecvat şi competitiv pe piaţa turistică, 
bazat pe patrimoniul natural şi construit existent 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite două măsuri : 
 
 
Măsura RST 1.1/1 Construirea unui brand turistic competitiv pe piaţa naţională şi 

europeană, destinaţie turistică balneară distinctă 
 

 Constituirea unei forme instituţionale de coordonare şi promovare a turismului balnear şi 
ecologic; 

 Asigurarea unui maxim de expunere a staţiunii privind avantajele turistice prin cooperare 
teritorială; 

 Promovarea patrimoniului cultural, istoric şi arhitectural şi includerea ofertei în circuitul de 
turism. 

 
Proiecte: 
1. Realizarea unui Plan de Marketing turistic; 
2. Modernizarea centrului de informare turistică şi asigurarea legăturii permanente on-line cu 

structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare; 
3. Editarea de pliante turistice în diverse limbi de circulaţie internaţională, pe categorii de 

atracţii (turistice, culturale, ecumenice) şi a unui ghid turistic de buzunar; 
4. Iniţierea unor parteneriate cu staţiuni similare din România şi din Europa, în vederea 

realizării unor circuite turistice; 
5. Participarea la programele ANT, ANTREC şi ale organizaţiilor internaţionale de profil 

(turistic); 
6. Realizarea unui site de promovare integrată a turismului local; 
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7. Realizarea şi implementarea unui calendar anual de evenimente culturale/sportive/turistice 
la nivelul staţiunii şi a zonei periurbane; 

8. Realizarea unor circuite speciale la monumentele, mănăstirile, ansamblurile şi siturile 
protejate din localitate şi împrejurimi; 

9. Realizarea de trasee turistice pentru vizitarea centrelor meşteşugăreşti din zonă specializate 
pe tradiţiile locale; 

10. Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informare; 
11. Realizarea de marcaje turistice la standarde internaţionale şi panouri de interpretare ale 

acestora; 
12. Promovarea şi includerea în circuitul european a monumentelor, mănăstirilor, ansamblurilor 

şi siturilor protejate, muzeului, caselor memoriale; 
13. Sprijin pentru mediul economic în vederea înfiinţării unei Agenţii de voiaj; 
14. Realizarea de parteneriate între consiliul local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare. 
 
 
Măsura RST 1.1/2 Diversificarea şi îmbunătăţirea standardelor de calitate a ofertei 

turistice  
 

 Inventarierea şi evaluarea obiectivelor turistice;  
 Dezvoltarea şi marketingul unor pachete integrate printr-un management eficient al 

destinaţiei turistice. 
 
Proiecte: 
1. Facilitarea organizării de programe de formare continuă a personalului implicat în turism, în 

vederea creşterii excelenţei în turism; 
2. Promovarea unei oferte turistice formulate pe categorii de grupuri ţintă, prin intermediul 

operatorilor din turism; 
3. Amenajarea şi includerea în circuitul turistic local a sitului „Ocnele Vechi”; 
4. Înfiinţarea unui centru pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale şi artizanatului; 
5. Facilităţi fiscale pentru microîntreprinderi şi IMM-uri din zona serviciilor turistice; 
6. Sprijinirea microîntreprinderilor şi IMM-urilor în formularea ofertei eco-turistice. 
 
 
RST 1.2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces şi a facilităţilor de cazare şi 
de agrement/tratament balnear 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite două măsuri : 
 
 
Măsura RST 1.2/1  Îmbunătăţirea infrastructurii de acces, infrastructurii de alimentare cu 

apă/canalizare, iluminatul public, managementul deşeurilor; 
 

 Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport, cu accent pe facilitarea legăturii către alte 
areale turistice;   

 Îmbunătăţirea infrastructurii de apă, canalizare, iluminat public, modernizarea şi 
construirea altor utilităţi.  

Proiecte: 
1. Modernizarea străzilor, a benzilor pentru pietoni şi refacerea semnalizării rutiere (inclusiv a 

celor care deservesc obiectivele turistice); 
2. Repararea trotuarelor şi a acceselor pietonale, cu realizarea facilităţilor pentru persoanele 

cu dizabilităţi; 
3. Introducerea sistemului de transport urban şi periurban, a legăturii cu E 85; 
4. Amenajarea unei zone exclusiv pietonală în zona centrală; 
5. Reabilitarea şi realizarea căilor de acces pietonal şi rutier spre zona turistică Parc “Măgura”; 
6. Semnalizarea localităţii Tîrgu Ocna de-a lungul drumului european E 85 şi E 574; 
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7. Creşterea numărului de locuri de parcare în zonele cu obiective de interes turistic; 
8. Asigurarea accesului pietonal la obiectivele turistice şi la monumentele istorice şi de cult în 

condiţii de siguranţă prin: semnalizare rutieră, restricţii de circulaţie;  
9. Realizarea transportului prin cablu până la Monumentul eroilor de pe Muntele Măgura; 
10. Extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă; 
11. Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare - apă manajeră şi de apă pluvială; 
12. Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public stradal; 
13. Realizarea sistemului de iluminat decorativ, de siguranţă, interior şi exterior, a obiectivelor 

turistice, a monumentelor istorice şi de cult; 
14. Asigurarea condiţiilor minime de protecţie a mediului în arealele turistice prin asigurarea de: 

bănci, pubele, toalete publice şi alte obiecte de mobilier urban. 
  
 
Situaţia reţelei de apă şi canalizare din localitatea Tîrgu Ocna este prezentată în figura 
următoare: 
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Figura 4.1 - Situaţia reţelei de apă pentru oraşul Tîrgu Ocna 
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Măsura RST 1.2/2 Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de cazare 
agrement/tratament şi sănătate  

 
Proiecte: 
1. Valorificarea potenţialului natural existent: reabilitarea izvoarelor minerale din Parcul 

Măgura; 
2. Realizarea unui studiu privind caracteristicile terapeutice şi de exploatare ale izvoarelor din 

Parcul Măgura; 
3. Amenajarea Parcului Măgura, stabilizarea solului şi soluţionarea problemei lacului de 

sufoziune;  
4. Reabilitarea bazei de tratament existente în Complexul „Măgura”; 
5. Reabilitarea spaţiilor de cazare existente, inclusiv modernizarea şi extinderea dotărilor 

aferente; 
6. Realizarea unui studiu privind calităţile terapeutice ale punctului turistic „Salina” în vederea 

transformării într-o bază de tratament; 
7. Modernizarea punctului turistic „Salina”; 
8. Construcţia unui complex balnear - centru SPA; 
9. Realizarea unui Program special adresat microîntreprinderilor şi IMM-urilor pentru 

construcţia de noi facilităţi de cazare şi agrement: ecoturism, agroturism, în zonele limitrofe 
staţiunii Tîrgu Ocna; 

10. Facilitarea investiţiilor prin parteneriat public-privat în cadrul activităţilor de turism balnear şi 
ecoturism;  

11. Modernizarea stadionului din Parcul Măgura; 
12. Modernizarea terenurilor de sport existente şi înfiinţarea altor spaţii pentru sport în aer liber; 
13. Construirea unui  Centru cultural dotat cu: bibliotecă, piscină, cinema şi discotecă; 
14. Amenajarea de noi terenuri de joacă pentru copii şi modernizarea celor existente; 
15. Sprijinirea iniţiativelor de îmbunătăţire a serviciilor medicale şi de tratament balnear; 
16. Realizarea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ medical, în vederea facilitării 

activităţilor de practică cu profil balnear; 
17. Modernizarea şi dezvoltarea secţiei de urgenţe medicale; 
18. Reînnoirea parcului de maşini destinat urgenţelor medicale. 
 
 
RST 1.3 Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite trei măsuri : 
 
 
Măsura RST 1.3/1  Reabilitarea patrimoniului istoric, cultural, ecumenic 

 
Proiecte: 
1. Realizarea unui studiu de oportunitate şi a unui plan de reabilitare şi protejare a 

monumentelor, ansamblurilor şi siturilor cu valoare culturală şi ecumenică; 
2. Amenajrea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu; 
3. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului cultural (Casa 

“Borisov”, Mormântul lui C. Negri, etc.); 
4. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului istoric (Cetatea 

antică Utidava, Monumentul Eroilor Independenţei (1877 – 1878), Monumentul Eroilor 
Români (1941 – 1945), Monumentul muzeu "Măgura", etc.); 

5. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului ecumenic (Biserica 
“Sf. Nicolae”, Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva”, Biserica “Sf. Treime”,”, Mănăstirea 
“Răducanu”, Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”, Biserica “Adormirea Maicii Domnului “ 
Precista, Biserica “Sf. Ioan Botezatorul”, etc.). 
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Măsura RST 1.3/2  Reabilitarea spaţiilor comerciale şi publice 
 
Proiecte: 
1. Realizarea unui Studiu de oportunitate în vederea identificării unei imagini unitare a spaţiilor 

comerciale, în conformitate cu PUG; 
2. Realizarea unui design unitar a mobilierului urban, a faţadelor clădirilor şi a formelor de 

publicitate stradală; 
3. Realizarea unui Regulament de organizare a spaţiilor comerciale aflate în proprietate privată 

şi a APL; 
 
 

Măsura RST 1.3/3  Îmbunătăţirea aspectului peisagistic al localităţii 
 

Proiecte: 
 

1. Reamenajarea spaţiilor verzi prin plantarea de puieţi, aranjamente florale şi extinderea zonei 
verzi astfel încât să corespundă normelor europene;  

2. Amenajarea peisagistică a Parcului „Măgura”. 
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2. Dezvoltarea unui mediu economic competitiv care să asigure creşterea economică 
locală (cod: MEC) 

 
 

 
 
 
Economia locală, bazată într-o pondere însemnată pe activitatea de comerţ, trebuie să fie 
încurajată în direcţii ale căror efect sinergetic aduc bunăstare în principal rezidenţilor. 
Chestionarea mediului de afaceri a relevat cele mai importante direcţii de intervenţie strategică 
prin intermediul unui astfel de document programatic. 
 
Obiectivul strategic formulat răspunde cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 
2013, Programului Operaţional Regional (POR) pentru Regiunea de Dezvoltare 1 NE – Axa 
prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” şi a Programului 
Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE), iar proiectele 
precizate urmăresc implementarea acestui obiectiv. 
 
Una dintre priorităţile naţionale de dezvoltare, conform Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 
2007 – 2013, este „Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere”, care se va realiza prin: îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor în 
special al celor mici şi mijlocii, prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea dezvoltării 
societăţii informatice şi prin îmbunătăţirea eficienţei energetice.  
 
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, din cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR), are următoarele domenii majore de intervenţie: 

 Dezvoltarea  structurilor de spijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală – prin 
care activităţile POR vor sprijini autorităţile locale şi societăţile comerciale pentru a crea şi 
dezvolta propriile structuri regionale de sprijinire a afacerilor, având ca scop atragerea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor; 

 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea de noi activităţi – ce 
urmăreşte reabilitarea acestor areale industriale sprijinind astfel îmbunătăţirea mediului 
înconjurător şi oferind condiţii mai bune pentru investiţii noi datorită infrastructurii 
existente, care trebuie doar îmbunătăţită şi nu reînnoită complet; 

 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – ce vizează restructurarea zonelor 
nedezvoltate, cu precădere a oraşelor mici şi mijlocii, având ca rezultat crearea de noi 
locuri de muncă, pentru că acestea dispun de flexibilitatea necesără adaptării la cerinţele 
unei economii de piaţă dinamice. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii Economice 
(POS-CCE) este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor 
fată de productivitatea medie la nivelul UE, prin obiectivele specifice: 
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 Consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv; 
 Constituirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor; 
 Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor (TIC) şi aplicarea 

acestuia în sectorul public şi privat; 
 Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sectorului energetic; 
 Promovarea potenţialului turismului românesc. 

 
Pentru realizarea acestui obiectiv strategic general, ţinând cont de PND, de programele 
operaţionale menţionate şi de cadrul legislativ, au fost stabilite următoarele obiective specifice 
pentru susţinere: 
 
MEC 2.1 Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi prin eliminarea barierelor birocratice şi 

dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri 
 
MEC 2.2 Facilitarea investiţiilor în infrastructura de afaceri care să asigure creşterea 

economică locală  
 
 
Detalierea strategiei în domeniul economic: 
 
MEC 2.1 Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi prin eliminarea barierelor birocratice şi 
dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite două măsuri: 
 
 
Măsura MEC 2.1/1  Simplificarea procedurilor administrative în relaţia cu mediul de 

afaceri 
 

 Simplificarea procedurilor de autorizare, certificare, funcţionare şi comunicare cu mediul 
de afaceri; 

 Introducerea unor facilităţi fiscale locale pentru microîntreprinderi şi IMM-uri. 
 
Proiecte: 
1. Înfiinţarea unui birou unic specializat de informare şi comunicare în relaţia cu mediul 

economic, inclusiv cu acces permanent on-line;  
2. Îmbunătăţirea serviciilor publice;  
3. Adoptarea de hotărâri locale care să încurajeze înfiinţarea de noi firme; 
4. Sistem eficient de emitere a certificatelor, autorizaţiilor şi a altor permise de funcţionare; 
 
 
Măsura MEC 2.1/2  Servicii de consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea afacerilor, în 

special microîntreprinderilor şi IMM-urilor 
 

 Promovarea activităţilor economice pe piaţa naţională şi europeană; 
 Facilitarea creşterii mobilităţii intersectoriale a forţei de muncă; 
 Îmbunătăţirea accesului firmelor la sursele de finanţare. 

 
Proiecte: 
1. Diseminarea standardelor de calitate practicate în UE; 
2. Susţinerea participării microîntreprinderilor şi IMM-urilor la târguri, conferinţe şi expoziţii 

interne şi internaţionale; 
3. Stimularea unui sistem de formare profesională în domeniul serviciilor, în special turistice şi 

a activităţilor comerciale; 
4. Realizarea unui birou de consiliere în afaceri care să faciliteze servicii de instruire, de 

incubare, mentoring şi coaching; 
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5. Aplicarea unui sistem de facilităţi pentru retenţia populaţiei tinere active şi eliminarea 
relocării afacerilor; 

6. Susţinerea accesului IMM-urilor la sursele de finanţare;  
7. Realizarea de parteneriate între consiliul local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare. 
 
 
MEC 2.2 Facilitarea investiţiilor în infrastructura de afaceri care să asigure creşterea 
economică locală  
 
Pentru acest obiectiv specific au fost identificate următoarele proiecte: 
 
Proiecte: 
1. Dezvoltarea infrastructurii de acces la servicii, în special a serviciilor IT; 
2. Stimularea schimburilor comerciale cu zonele periurbane în contextul specific al economiei 

bazate pe turism;  
3. Facilitarea investiţiilor în reţeaua de drumuri către localităţile învecinate prin încheierea de 

parteneriate cu acestea; (Ex: Pângăreşti); 
4. Facilitarea construcţiei unui supermarket în vederea dezvoltării unui comerţ specializat; 
5. Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării unor întreprinderi mici din domeniul meşteşugurilor 

tradiţionale şi artizanatului; 
6. Realizare de investiţii ale firmelor în capital fizic şi în tehnologii moderne, nepoluante. 
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3. Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului populaţiei şi agenţilor 
economici la servicii continue şi de calitate (cod: RIB) 

 
 

 
 
Datorită amplasării geo-spaţiale, staţiunea turistică Tîrgu Ocna a fost în ultimii ani afectată în 
special de inundaţii, făcând impracticabilă traversarea râului Trotuş spre zonele centrale de 
către rezidenţi. Cu toate că în localitate există reţea de apă, canal, câteva sute de familii nu sunt 
racordate la sistemul de utilităţi publice (de apă şi canalizare), astfel încât asigurarea accesului 
populaţiei şi agenţilor economici la aceste servicii a devenit una dintre priorităţi. 
 
Obiectivul strategic formulat răspunde cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 
2013, Programului Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013 pentru Regiunea de Dezvoltare 1 
NE – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere”, 
Pogramului Operaţional Sectorial - Transport (POS-T), Pogramului Operaţional Sectorial - 
Mediu (POS-M) cu Axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” 
şi Axa 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele 
mai expuse la risc”, iar proiectele precizate urmăresc realizarea acestui obiectiv. 
 
Una dintre priorităţile naţionale de dezvoltare, conform Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 
2007 – 2013, este „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport”, al cărui obiectiv 
general este asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi durabile, precum şi 
a celorlalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere” din cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013 are ca domeniu major de intervenţie – 
Realizarea de planuri integrate de dezvoltare urbană - ce presupune următoarele tipuri de 
activităţi: 

 Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a 
transportului public urban; 

 Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri ;  
 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor 

sociale. 
 

Obiectivul Pogramului Operaţional Sectorial – Transport (POS-T) este să promoveze un sistem 
de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă eficientă şi în condiţii de siguranţă a 
persoanelor şi bunurilor, la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene, la nivel 
naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul regiunilor României. 
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Axa prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul 
Pogramului Operaţional Sectorial Mediu (POS-M) are ca activităţi principale: 

 Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării; 
 Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile; 
 Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 
 Construcţia/reabilitarea/extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de 

canalizare. 
 
Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în 
zonele cele mai expuse la risc” din cadrul Pogramului Operaţional Sectorial Mediu (POS-M) are 
ca domeniu major de intervenţie - protecţia împotriva inundaţiilor, cu activităţile principale: 

 Reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor şi realizarea infrastructurii pentru 
prevenirea inundaţiilor; 

 Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor, inclusiv informare publică şi instruire 
în domeniul reducerii riscurilor. 

 
Pentru realizarea obiectivului strategic general menţionat, ţinând cont de PND şi de programele 
operaţionale precizate, au fost stabilite următoarele obiective specifice pentru susţinere: 
 
 
RIB 3.1 Inventarierea urbană şi periurbană: terenuri, fond de locuit, spaţii 

comerciale şi publice 
 
RIB 3.2 Modernizarea infrastructurii rutiere  
 
RIB 3.3 Reabilitarea infrastructurii de mediu 
 
 
Detalierea strategiei în domeniul infrastructurii: 
 
RIB 3.1 Inventarierea urbană şi periurbană: terenuri, fond de locuit, spaţii 

comerciale 
 
Pentru acest obiectiv specific a fost stabilită măsura: 
 
 
Măsura RIB 3.1/1 Organizare spaţială şi fond construit 
 

 Actualizarea Planului Urbanistic General; 
 Situaţia legală a terenurilor disponibile (libere de sarcini) în domeniul public şi privat în 

zona urbană şi periurbană.  
 
Pentru acest obiectiv specific au fost identificate următoarele proiecte: 
 
Proiecte: 
1. Studiu de oportunitate în vederea identificării posibilităţilor de punere în valoare şi de 

exploatare ale terenurilor; 
2. Actualizarea Planului Urbanistic General; 
3. Sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea fondului construit; 
4. Reabilitarea termică a clădirilor publice şi clădirilor cu destinaţie de locuinţe; 
5. Modernizarea/construcţia de locuinţe sociale; 
6. Construirea unui spaţiu nou destinat Administraţiei Publice Locale; 
7. Reabilitarea şi modernizarea clădirilor de patrimoniu cultural şi istoric; 
8. Zonarea fiscală a teritoriului adminsitrativ a staţiunii turistice Tîrgu Ocna. 
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RIB 3.2 Modernizarea infrastructurii rutiere  
 
Pentru acest obiectiv specific a fost stabilită măsura: 
 
 
Măsura RIB 3.2/1 Modernizarea infrastructurii stradale şi a spaţiilor pietonale  
 

 Modernizarea zonelor de circulaţie şi transport; 
 Consolidări, refaceri şi reabilitări ale drumurilor de acces calamitate. 

 
Proiecte: 
1. Realizarea şoselei de centură; 
2. Amenajarea de noi parcări în localitate şi eventual a unei parcări supraetajate; 
3. Refacerea podurilor peste râul Trotuş şi râul Slănic; 
4. Refacerea infrastructurii distruse de inundaţii: poduri şi podeţe. 
 
 
RIB 3.3 Reabilitarea infrastructurii de mediu 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost identificate următoarele proiecte: 
 
Proiecte: 
1. Iniţierea asocierii în vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivel 

periurban/regional; 
2. Modernizarea sistemului de epurare ape uzate - staţia de epurare; 
3. Ecologizarea râului Trotuş, 
4. Regularizarea cursurilor de apă, consolidarea malurilor şi realizarea unui sistem de 

avertizare pentru populaţie; 
5. Realizarea Reţelei de siguranţă pentru incendii; 
6. Realizarea de lucrări de construcţii în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor pe malul 

râului Trotuş. 
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4. Conservarea şi protecţia mediului înconjurător, asigurarea accesului la patrimoniul 
natural (cod: CMP) 

 
 

 
 
Prioritatea acestui demers rezidă din faptul că în urma inundaţiilor repetate sistemul de protecţie 
a cadrului natural a fost pus în pericol.  
 
Obiectivul strategic formulat răspunde cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 
2013, Programului Operaţional Sectorial de Mediu (POS-M) pentru Regiunea de Dezvoltare 1 
NE - Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor istorice contaminate” şi Axei 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de 
Management pentru Protecţia Naturii”, iar proiectele precizate urmăresc implementarea acestui 
obiectiv. 
 
Una dintre priorităţile naţionale de dezvoltare, conform Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 
2007 – 2013, este „Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului”, care se referă la aspectele: 
protecţia apei, sisteme specifice de management al deşeurilor, conservarea şi îmbunătăţirea 
resurselor naturale, calitatea aerului. 
 
Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 
siturilor istorice contaminate” abordează aspectele de mediu critice - poluarea apei, solului, 
aerului, provocată de depozitarea neadecvată a deşeurilor şi are ca obiective: 

 Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea deşeurilor 
municipale şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife 
acceptabile; 

 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate; 
 Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate; 
 Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor. 

 
Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” 
urmăreşte conservarea biodiversităţii şi a naturii prin acţiuni de dezvoltare a cadrului de 
management pentru ariile protejate, dezvoltarea infrastructurii şi activităţi de întreţinere, operare 
şi monitorizare şi are ca obiective: 

 Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună 
sălbatică; 

 Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate. 
 

Pentru realizarea acestui obiectiv strategic general, ţinând cont de cadrul legislativ şi de 
programul operaţional menţionat, au fost stabilite următoarele obiective specifice pentru 
susţinere: 
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CMP 4.1 Asigurarea unui management durabil al deşeurilor 
 
CMP 4.2 Îmbunătăţirea calităţii atmosferei, protejarea cadrului natural şi peisagistic  
 
 
Detalierea strategiei în domeniul protecţiei mediului: 
 
CMP 4.1 Asigurarea unui management durabil al deşeurilor 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite două măsuri: 
 
 
Măsura CMP 4.1/1 Controlul şi monitorizarea producerii, transportării şi depozitării 

deşeurilor industriale şi menajere 
 
Proiecte: 
1. Realizarea unui Sistem integrat de colectare selectivă a deşeurilor solide la nivelul întregii 

staţiuni, inclusiv a dotărilor aferente. Faza 2 - extindere la nivel periurban; 
2. Realizarea unui Sistem de avertizare a situaţiilor de urgenţă: poluare apă, aer şi sol; 
3. Iniţierea unui sistem local de penalizare a depozitării neautorizate a deşeurilor, inclusiv 

stradale; 
4. Introducerea valorificării deşeurilor colectate selectiv. 
 
 
Măsura CMP 4.1/2 Responsabilizarea socială a indivizilor, asociaţiilor de proprietari şi 

agenţilor economici 
 
Proiecte: 
1. Informarea şi pregătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă;  
2. Educaţia ecologică a copiilor în toate formele de învăţământ; 
3. Responsabilizarea asociaţiilor de proprietari şi agenţilor economici privind deşeurile 

stradale; 
4. Iniţierea parteneriatului cu ONG-urile de mediu pentru promovarea protecţiei mediului, 

inclusiv a normelor UE. 
 
 
CMP 4.2 Îmbunătăţirea calităţii atmosferei, protejarea cadrului natural - peisagistic şi 

a florei sălbatice 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite două măsuri: 
 
 
Măsura CMP 4.2/1 Iniţierea unor programe de replantare a spaţiilor verzi 
 
Proiecte: 
1. Iniţierea unui proiect de plantare perdea naturală de-a lungul arterelor cu trafic intens;  
2. Amenajare spaţii pentru seră puieţi;  
3. Amenjarea şi dotarea cu material verde a spaţiilor de joacă pentru copii; 
4. Reîmpădurirea zonelor defrişate; 
 
 
Măsura CMP 4.2/2 Responsabilizare socială a indivizilor, asociaţiilor de proprietari şi 

agenţilor economici 
 
Proiecte: 
1. Campanii de conştientizare privind zonele protejate ale staţiunii, inclusiv igienizarea lor; 
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2. Realizarea în parteneriat cu instituţiile de educaţie a unor studii privind valorile 
culturale/etnografice şi naturale din zonele protejate;  

3. Realizarea unei şcoli de vară în domeniul managementului peisajului; 
4. Realizarea de parteneriate între consiliul local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare. 
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5. Relansarea coeziunii şi incluziunii sociale (cod: RCIS) 
 
 

 
 
Strategia de dezvoltare locală trebuie să aibă drept scop creşterea bunăstării şi calităţii vieţii 
rezidenţilor. Această bunăstare este atât de natură economică (acces la locuinţă şi la loc de 
muncă), dar şi de natură socială (educare şi formare continuă, sănătate, acces la actul de 
cultură şi recreere). În acest fel, abordarea problemelor critice se încheie prin adresarea 
componentei sociale a comunităţii, astfel încât să se asigure flexibilitatea necesară schimbărilor 
inevitabile.  
 
Obiectivul strategic formulat răspunde cerinţelor Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 2007 – 
2013, Programului Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013 pentru Regiunea de Dezvoltare 1 
NE – Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Programului Operaţional Sectorial – 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS – DRU) – Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii 
sociale”, iar proiectele urmăresc implementarea acestui obiectiv. 
 
Una dintre priorităţile naţionale de dezvoltare, conform Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 
2007 – 2013, este „ Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 
întărirea capacităţii administrative”, care are ca sub-priorităţi: dezvoltarea capitalului uman, 
promovarea ocupării depline, promovarea incluziunii sociale şi dezvoltarea capacităţii 
administrative şi a unei bune guvernări. 
 
Principalele domenii de intervenţie pentru Axa prioritară 3 din cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) sunt: 

 Reabilitarea/modernizarea/echiparea serviciilor de sănătate; 
 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale; 
 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a celei pentru formare profesională continuă. 
 
Pentru Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” din cadrul Programului Operaţional 
Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS – DRU), domeniile de intervenţie vizează 
facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi 
inclusive şi coezive, în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, prin: 

 Dezvoltarea economiei sociale; 
 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii; 
 Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii; 
 Iniţiative trans-naţionale pe piaţa inclusivă a muncii. 
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Pentru realizarea acestui obiectiv strategic general, ţinând cont de cadrul legislativ, de PND şi 
de programele operaţionale menţionate, au fost stabilite următoarele obiective specifice pentru 
susţinere: 
 
RCIS 5.1 Educare şi formare continuă  
 
RCIS 5.2 Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin şi solidaritate pentru grupurile 

defavorizate 
 
RCIS 5.3 Actul de cultură, sport şi agrement 
 
RCIS 5.4 Securitate socială 
 
RCIS 5.5 Societate civilă 
 
 
Detalierea strategiei în domeniul coeziunii şi incluziunii sociale: 
 
RCIS 5.1 Educare şi formare continuă  
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite patru măsuri: 
 
 
Măsura RCIS 5.1/1  Educaţia formală  
 
Proiecte: 
1. Realizarea de proiecte cu parteneriat local/naţional - APL, ONG, cadre didactice - cu impact 

asupra domeniului curricular şi extracurricular; 
2. Sprijinirea şi realizarea programelor adiacente programului de instruire - ex: after school, 

internat săptămânal, centru de zi pentru copiii ce provin din familii sărace; 
3. Implicarea părinţilor şi familiei alături de cadrul profesoral în procesul de formare; 
4. Realizarea unor programe de facilitare a tranziţiei de la şcoală la locul de muncă - stagii de 

practică, orientare şi consiliere de specialitate; 
5. Infiinţarea de Campusuri şcolare. 
 
 
Măsura RCIS 5.1/2  Educaţia informală, inclusiv implicarea comunităţii neguvernamentale 
 
Proiecte: 
1. Sprijinirea perfecţionării continue a cadrelor didactice; 
2. Sprijinirea reciclării/reconversiei forţei de muncă disponibile, inclusiv a persoanelor 

defavorizate; 
3. Iniţierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial şi cursuri de etică în 

afaceri, parterneriat şi leadership; 
4. Promovarea educaţiei non-formale în rândul tinerilor, în vederea dezvoltării personale, a 

voluntariatului, a implicării civice şi spijinirea înfiinţării Organizaţiilor de tineret şi a 
activităţilor desfăşurate de acestea; 

5. Implementarea măsurilor active pentru ocuparea forţei de muncă: orientare, formare şi 
consiliere profesională, medierea locurilor de muncă. 

 
 
Măsura RCIS 5.1/3  Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale 
 
Proiecte: 
1. Realizarea de cursuri în scopul formării continue a funcţionarilor publici pentru creşterea 

eficienţei serviciilor publice; 
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2. Instruirea persoanelor cu responsabilităţi în atragerea şi gestionarea surselor externe -
inclusiv a fondurilor structurale - pentru proiectele comunitare; 

3. Organizarea unui birou pentru coordonarea implementării planului de dezvoltare strategică; 
4. Promovarea şi diseminarea Planului Strategic de Dezvoltare Durabilă a Staţiunii Turistice 

Tîrgu Ocna. 
 
 
Măsura RCIS 5.1/4  Facilitarea investiţiilor în infrastructura de învăţământ 
 
Proiecte: 
1. Dezvoltarea şi reabilitarea clădirilor de învăţământ din localitate; 
2. Continuarea dotărilor cu mobilier, echipamente IT şi multimedia, material didactic în şcoli; 
3. Achiziţionarea de autobuze pentru transportul elevilor. 
 
 
RCIS 5.2 Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin şi solidaritate pentru grupurile 

defavorizate 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite trei măsuri: 
 
 
Măsura RCIS 5.2/1  Îmbunătăţirea actului de asistare socială şi a serviciului de asigurare 

a sănătăţii publice 
 
Proiecte: 
1. Îmbunătăţirea serviciilor medicale în unităţile de învăţământ; 
2. Îmbunătăţirea şi dotarea Serviciului social din cadrul Primăriei; 
3. Asigurarea serviciilor de urgenţă pentru persoanele aflate în situaţie critică (abuz, violenţă 

domestică, subzistenţă – inclusiv cantină socială, etc); 
4. Îmbunătăţirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice; 
5. Înfiinţarea de servicii pentru persoanele fără adăpost (familii, copiii străzii); 
6. Înfiinţarea unui birou de consiliere pentru cetăţeni, inclusiv pentru prevenirea violenţei în 

familie. 
 
 
Măsura RCIS 5.2/2  Responsabilizarea faţă de persoanele defavorizate 
 
Proiecte: 
1. Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetăţenilor pentru creşterea gradului de 

acceptare a persoanelor aflate în risc de marginalizare socială; 
2. Înfiinţarea de servicii noi, sau extinderea celor existente, pentru creşterea accesibilităţii 

persoanelor defavorizate (persoane cu dizabilităţi, rromi etc); 
3. Promovarea voluntariatului în domeniul asistenţei sociale; 
4. Realizarea de parteneriate între consiliul local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare; 
5. Spijinirea programelor multiculturale. 
 
 
Măsura RCIS 5.2/3  Facilitarea investiţiilor în infrastructura de sănătate, asistenţă socială 

şi culte 
 
Proiecte: 
1. Construcţia unor centre de zi pentru şcolari şi pentru persoane vârstnice în parteneriat 

public – privat; 
2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor centrelor sociale; 
3. Reablitarea infrastructurii unităţii spitaliceşti existente, inclusiv modernizarea utilităţilor de 

sănătate şi crearea unei secţii de maternitate; 
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4. Reabilitarea căminului de elevi şi transformarea lui în clădire cu locuinţe sociale; 
5. Realizarea de parteneriate între consiliul local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare; 
6. Înfiinţarea de capele mortuare în fiecare cimitir. 
 
 
RCIS 5.3 Actul de cultură, sport şi agrement 
 
Pentru acest obiectiv specific au fost stabilite două măsuri: 
 
 
Măsura RCIS 5.3/1  Sport şi agrement 
 
Proiecte: 
1. Modernizarea sălilor de sport şi dotarea cu echipamente sportive noi; 
2. Construirea de noi săli şi terenuri de sport la standarde moderne; 
3. Studiu de oportunitate în vederea amenajării malurilor râurilor Trotuş şi Slănic şi a pârâului 

Vâlcele ca zone de promenadă şi agrement; 
4. Amenajarea zonei mlăştinoase de pe pârâul Gălean ca zonă de agrement; 
5. Realizarea de parteneriate între consiliul local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare. 
 
 
Măsura RCIS 5.3/2 Actul de cultură 
 
Proiecte: 
1. Reamenajarea bibliotecii din oraş; 
2. Program de creştere a fondului de carte ce aparţine bibliotecii; 
3. Iniţierea şi organizarea unor evenimente culturale care să pună în valoare personalităţile 

culturale ale oraşului; 
4. Organizarea de evenimente pentru punerea în valoare a produselor culturale realizate de 

artiştii locali; 
5. Organizarea Zilelor Culturale ale localităţii; 
6. Realizarea de parteneriate între Consiliul Local şi ONG-uri în vederea promovării proiectelor 

comunitare; 
7. Reabilitarea Casei Borisov şi alocarea spaţiului pentru amenajarea Muzeului de istorie; 
8. Amenajarea spaţiilor pentru manifestări culturale în cartierele Vâlcele şi Păcuri. 
 
 
RCIS 5.4 Securitate socială 
 
 
Proiecte: 
1. Îmbunătăţirea serviciilor ce asigură siguranţa cetăţeanului (pompieri, poliţia comunitară); 
2. Îmbunătăţirea serviciilor de supraveghere a siguranţei copiilor şi tinerilor în şcoli şi în 

perimetrul acestora. 
 
 
RCIS 5.5 Societate civilă 
 
 
Proiecte: 
1. Crearea unei structuri specializate în relaţia cu ONG-urile în cadrul Primăriei; 
2. Realizarea în cadrul Primăriei a unei baze de date cu ONG-urile din localitate; 
3. Concesionarea anumitor servicii către ONG-urile active; 
4. Sprijinirea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene de către ONG-uri.
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5. Planul de management al implementării strategiei 
 
5.1 Întărirea capacităţii instituţionale 
 
În vederea implementării acestei 
strategii, Autoritatea Publică 
Locală trebuie să-şi întărească 
capacitatea instituţională la toate 
nivelele, atât de conducere cât şi 
de execuţie. Datorită caracterului 
limitat al resurselor umane şi 
financiare, acest demers 
presupune de asemenea 
atragerea de resurse financiare 
necesare instruirii, pentru 
creşterea nivelului de pregătire şi 
de specializare a personalului.  

 
Deoarece acest proces este de 
durată, este necesar ca 
administraţia locală să se mobilizeze imediat şi să implementeze proceduri clare de lucru în 
toate compartimentele funcţionale, cu atenţie deosebită la structura ce va avea 
responsabilitatea implementării strategiei. Funcţionarii publici vor trebui să urmeze suficient de 
multe forme de instruire, fie la locul de muncă, fie în cadrul unor structuri de formare de scurtă 
sau lungă durată, ce le vor conferi specializările şi aptitudinile cerute de procedurile 
administrative ale Uniunii Europene. Dintre specializările cele mai importante şi necesare se pot 
aminti: 

 Urbanism şi amenajarea teritoriului; 
 Impozite şi taxe locale; 
 Dezvoltare economică locală şi regională;  
 Proceduri de achiziţii publice în contextul reglementărilor Uniunii Europene; 
 Managementul proiectelor de investiţie. 

 
Accesul la fondurile Uniunii Europene este esenţial pentru implementarea proiectelor incluse în 
Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă şi în Planul Local de Implementare a Strategiei de 
Dezvoltare Locală Durabilă. Asistenţa tehnică de specialitate este de asemenea necesară 
creşterii capacităţii instituţionale a structurilor aparatului de lucru al administraţiei locale, cu 
atenţie deosebită la structura ce va avea responsabilitatea implementarii strategiei, în special 
pentru asigurarea unui nivel reprezentativ de absorbţie a fondurilor. 
 
În acest plan de management se recomandă crearea, în cadrul administraţiei locale, a unui 
birou specializat pentru implementarea direcţiilor de dezvoltare strategică, compus din 
persoanele cu rol activ în planificarea strategică şi care fac parte din aparatul propriu local. 
Dintre structurile locale de lucru care au ajutat la identificarea componentelor planului, cel mai 
indicat a se ocupa de implementarea strategiei este Secretariatul Local.  
 
Astfel, pornind de la componenţa inţială a Secretariatului, acesta se poate redimensiona astfel 
încât să asigure o structură flexibilă şi integrată, care să permită alocarea responsabilităţilor şi 
comunicarea eficientă în implementarea strategiei. Vor exista şi situaţii când responsabilitatea 
implementării unui proiect va reveni unei alte structuri care nu aparţine de administraţia locală, 
dar care reprezintă beneficiarul(ii) final(i). În această situaţie a implementării în parteneriat a 
proiectelor, biroului de planificare şi dezvoltare strategică îi revine sarcina coordonării indirecte 
şi pentru resposabilii managementului se va asigura transferul real de cunoştinţe, astfel încât să 
nu existe derapaje în perioada de implementare şi/sau de operare. 
În continuare se vor menţine şi se vor dezvolta:  

 Comitetul Local de Coordonare (CLC), care îşi va păstra rolul său activ în implementarea 
strategiei ; 
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 Grupurile Locale de Lucru (GL), ce vor fi implicate de asemenea periodic în implementare 
prin şedinţe de progres în vederea analizării necesităţii, ajustării, sau actualizării direcţiilor 
strategice, sau planului de implementare. 

 
În acest fel se vor asigura condiţiile de concepere, dezvoltare, implementare de proiecte viabile, 
sustenabile. Un alt rol pe care trebuie să îl joace această unitate specială este de promovare a 
comunităţii printr-un plan de marketing adecvat, astfel încât să se atragă investitori externi şi 
interni şi să se poată acorda anumite facilităţi fiscale în acest sens. 
 
De asemenea, comunicarea proiectelor către comunitate devine o necesitate, în special în 
zonele de intervenţie, în sensul creşterii impactului considerat, prin asigurarea suportului 
populaţiei. 
 
Nu în ultimul rând trebuie să se menţioneze faptul că această construcţie instituţională solicită 
deopotrivă resurse umane şi financiare, precum şi suport politic din partea responsabililor locali, 
astfel că documentele de planificare ale implementării strategiei vor fi supuse spre aprobare 
Consiliului Local în mod oficial. În acest fel, angajamentul implementării strategiei devine public, 
precum şi una dintre priorităţile administraţiei în exerciţiile financiare publice următoare. 
 
5.2 Proiecţia financiară 
 
Bugetul local de venituri şi cheltuieli în perioada imediat următoare aprobării Srategiei de 
Dezvoltare Locală va reflecta noua abordare a managementului Administraţiei Publice Locale 
asupra obiectivelor strategice. Bugetul de venituri şi cheltuieli trebuie să fie construit echilibrat, 
perfect capabil să ofere suportul financiar optim necesar dezvoltării, deoarece reprezintă 
punctul critic al tuturor activităţilor de implementare. 
 
Odată ce proiectele au fost dezvoltate, cel puţin la nivel incipient de prefezabilitate, se vor 
determina sumele necesare implementării proiectelor în funcţie de importanţa lor, perioada de 
implementare, precum şi schema de coordonare a fondurilor publice şi private proprii sau 
atrase, ţintind nivele ridicate pentru factorii de multiplicare. 
 
Mangementul financiar al proiectelor şi implicit al fondurilor presupune o construcţie 
instituţională eficientă, capabilă să implementeze şi să monitorizeze proiectele selectate. 
Această unitate special creată va fi responsabilă şi de atragerea surselor pentru implementarea 
proiectelor şi vizează: 

 Fondurile publice locale şi/sau transferate de la nivel judeţean/naţional; 
 Fondurile publice şi private pentru realizarea investiţiilor de anvergură care vor fi adresate 

prin parteneriat; 
 Fondurile private, de la nivelul investitorilor interni şi externi; 
 Fondurile nerambursabile, în special fondurile europene post – aderare. 

 
5.3 Proiecte prioritare pentru perioada 2007 – 2013 
 
Elaborarea listei de proiecte prioritare, ca răspuns direct la opţiunile de dezvoltare menţionate 
de către toţi factorii implicaţi în elaborarea strategiei, reprezintă ultima componentă a planului 
de implementare.  
 
Ierarhizarea proiectelor şi identificarea acestei liste se face în funcţie de impactul asupra 
comunităţii, de resursele financiare necesare, sursa lor (public, privat sau combinaţie public şi 
privat), efectul de multiplicare (la o unitate monetară cheltuită din sursă publică să îi corespundă 
cel puţin o unitate monetară cheltuită/generată din sursă privată), eficienţa investiţiilor (valoarea 
prezentă netă şi rata internă de rentabilitate a investiţiei), etc.  
 
Aceasta listă cuprinde cele mai importante proiecte identificate de toţi partenerii de dialog şi pe 
care comunitatea trebuie să le abordeze în următoarea perioadă. Au fost luate în considerare 
priorităţile mediului de afaceri, opinia generală şi specifică a populaţiei, oportunităţile date de 
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continuarea accesului la fondurile structurale prin instrumentele operaţionale, precum şi 
prioritaţile planurilor politice de la nivelul administraţiei locale. 
 
Planul de implementare cuprinde aşadar, o listă de proiecte a căror implementare este 
recomandabil să acopere o perioadă relativ medie de timp 2007-2013 cu extensie 2014 – 2018, 
din care doar o parte sunt prioritare.  
 
În continuare se prezintă proiectele identificate ca fiind prioritare, în ordinea dată de direcţiile de 
dezvoltare strategică. Pentru fiecare proiect în parte se vor identifica elemente definitorii 
(organizaţia responsabilă de implementare, organizaţiile partenere – dacă este cazul, sursa 
identificată, riscurile identificate, activităţile, indicatorii de performanţă): 
 
 
Direcţia strategică de dezvoltare 1: RST  Relansarea localităţii ca staţiune turistică de 
interes naţional cu specific balnear şi turism alternativ – ecoturism şi ecumenic 
 
Obiectiv specific: RST 1.1   Promovarea unui produs de marketing adecvat şi competitiv pe 
piaţa turistică, bazat pe patrimoniul natural şi construit existent 
 
Denumire 
proiect: 

1. Realizarea unui Plan de Marketing turistic (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private  
Perioada de implementare: 2008 

 
 

Denumire 
proiect: 

2. Modernizarea centrului de informare turistică şi asigurarea 
legăturii permanente on-line cu structurile de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local  
Perioada de implementare: 2008 

 
 

Denumire 
proiect: 

3. Editarea de pliante turistice, în diverse limbi de circulaţie 
internaţională, pe categorii de atracţii (turistice, culturale, 
ecumenice) şi a unui ghid turistic de buzunar (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private  
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

4. Participarea la programele ANT, ANTREC şi ale organizaţiilor 
internaţionale de profil – turistic (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private  
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

5. Realizarea unui site de promovare integrată a turismului local 
(măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 
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Denumire 
proiect: 

6. Realizarea şi implementarea unui calendar anual de evenimente 
culturale/sportive/turistice la nivelul staţiunii şi a zonei 
periurbane (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2009 

 
 

Denumire 
proiect: 

7. Realizarea de trasee turistice pentru vizitarea centrelor 
meşteşugăreşti din zonă specializate pe tradiţiile locale (măsura 
RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

8. Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi 
informare (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

9. Realizarea de marcaje turistice la standarde internaţionale şi 
panouri de interpretare ale acestora (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 

Denumire 
proiect: 

10. Promovarea şi includerea în circuitul european a monumentelor, 
mănăstirilor, ansamblurilor şi siturilor protejate, muzeului, 
caselor memoriale (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2009 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

11. Sprijin pentru mediul economic în vederea înfiinţării unei Agenţii 
de voiaj (măsura RST 1.1/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 

Denumire 
proiect: 

12. Promovarea unei oferte turistice formulate pe categorii de 
grupuri ţintă, prin intermediul operatorilor din turism (măsura 
RST 1.1/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Fonduri private 
Perioada de implementare: 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

13. Facilităţi fiscale pentru microîntreprinderi şi IMM-uri din zona 
serviciilor turistice (măsura RST 1.1/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local 
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Perioada de implementare: 2008 - 2013 
 
 
Denumire 
proiect: 

14. Sprijinirea microîntreprinderilor şi IMM-urilor în formularea 
ofertei eco-turistice (măsura RST 1.1/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

15. Amenajarea şi includerea în circuitul turistic local a sitului 
„Ocnele Vechi (măsura RST 1.1/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2013 

 
 
Obiectiv specific: RST 1.2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces şi a 
facilităţilor de cazare şi de agrement/tratament balnear  
 

Denumire 
proiect: 

16. Modernizarea străzilor, a benzilor pentru pietoni şi refacerea 
semnalizării rutiere (inclusiv a celor care deservesc obiectivele 
turistice (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2007 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

17. Repararea trotuarelor şi a acceselor pietonale, cu realizarea 
facilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

18. Reabilitarea şi realizarea căilor de acces pietonal şi rutier spre 
zona turistică Parc “Măgura” (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

19. Introducerea sistemului de transport urban şi periurban, a 
legăturii cu E 85 (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

20. Semnalizarea localităţii Tîrgu Ocna de-a lungul drumului 
european E 85 şi E 574 (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 
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Denumire 
proiect: 

21. Creşterea numărului de locuri de parcare în zonele cu obiective 
de interes turistic (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2007 – 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

22. Asigurarea accesului pietonal la obiectivele turistice şi la 
monumentele istorice şi de cult în condiţii de siguranţă prin: 
semnalizare rutieră, restricţii de circulaţie (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

23. Extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă potabilă 
(măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

24. Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare - apă manajeră şi 
de apă pluvială (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

25. Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public stradal 
(măsura RST 1.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

26. Realizarea sistemului de iluminat decorativ, de siguranţă, interior 
şi exterior, a obiectivelor turistice, a monumentelor istorice şi de 
cult (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2009 - 2010 

 
 

Denumire 
proiect: 

27. Asigurarea condiţiilor minime de protecţie a mediului în arealele 
turistice prin asigurarea de: bănci, pubele, toalete publice şi alte 
obiecte de mobilier urban (măsura RST 1.2/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2009 - 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

28. Valorificarea potenţialului natural existent: reabilitarea izvoarelor 
minerale din Parcul Măgura (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2007 - 2009 
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Denumire 
proiect: 

29. Realizarea unui studiu privind caracteristicile terapeutice şi de 
exploatare ale izvoarelor din Parcul Măgura (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

30. Amenajarea Parcului Măgura, stabilizarea solului şi soluţionarea 
problemei lacului de sufoziune (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2007 - 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

31. Reabilitarea bazei de tratament existente în complexul „Măgura” 
(măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

32. Reabilitarea spaţiilor de cazare existente, inclusiv modernizarea 
şi extinderea dotărilor aferente (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

33. Realizarea unui studiu privind calităţile terapeutice ale punctului 
turistic „Salina” în vederea transformării într-o bază de tratament 
(măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

34. Construcţia unui complex balnear - centru SPA (măsura RST 
1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2007 - 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

35. Modernizarea stadionului din Parcul Măgura (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2011 

 
 
Denumire 
proiect: 

36. Modernizarea terenurilor de sport existente şi înfiinţarea altor 
spaţii pentru sport în aer liber (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2009 - 2011 
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Denumire 
proiect: 

37. Construirea unui Centru cultural dotat cu: bibliotecă, piscină, 
cinema şi discotecă (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2011 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

38. Amenajarea de noi terenuri de joacă pentru copii şi modernizarea 
celor existente (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

39. Sprijinirea iniţiativelor de îmbunătăţire a serviciilor medicale şi 
de tratament balnear (măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

40. Modernizarea şi dezvoltarea secţiei de urgenţe medicale (măsura 
RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

41. Reînnoirea parcului de maşini destinat urgenţelor medicale 
(măsura RST 1.2/2) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2010 

 
 
Obiectiv specific: RST 1.3 Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii  
 

Denumire 
proiect: 

42. Realizarea unui studiu de oportunitate şi a unui plan de 
reabilitare şi protejare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor 
cu valoare culturală şi ecumenică (măsura RST 1.3/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

43. Amenajrea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea 
obiectivelor de patrimoniu (măsura RST 1.3/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2010 

 
 

Denumire 
proiect: 

44. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce aparţin 
patrimoniului cultural (Casa “Borisov”, Mormântul lui C. Negri, 
etc.) (măsura RST 1.3/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
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Perioada de implementare: 2008 - 2013 
 
 

Denumire 
proiect: 

45. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce aparţin 
patrimoniului istoric (Cetatea antică Utidava, Monumentul Eroilor 
Independenţei (1877 – 1878), Monumentul Eroilor Români (1941 – 
1945), Monumentul muzeu "Măgura", etc.) (măsura RST 1.3/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

46. Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice ce aparţin 
patrimoniului ecumenic (Biserica “Sf. Nicolae”, Biserica de lemn 
“Cuvioasa Paraschiva”, Biserica “Sf. Treime”, Mănăstirea 
“Răducanu”, Biserica de lemn “Sf. Gheorghe”, Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului“ Precista, Biserica “Sf. Ioan 
Botezatorul”, etc.) (măsura RST 1.3/1) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

47. Realizarea unui Studiu de oportunitate în vederea identificării 
unei imagini unitare a spaţiilor comerciale în conformitate cu 
PUG (măsura RST 1.3/2) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

48. Realizarea unui design unitar a mobilierului urban, a faţadelor 
clădirilor şi a formelor de publicitate stradală (măsura RST 1.3/2) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

49. Realizarea unui Regulament de organizare a spaţiilor comerciale 
aflate în proprietate privată şi a APL (măsura RST 1.3/2) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 

 
 

Denumire 
proiect: 

50. Reamenajarea spaţiilor verzi prin plantarea de puieţi, 
aranjamente florale şi extinderea zonei verzi astfel încât să 
corespundă normelor europene (măsura RST 1.3/3) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

51. Amenajarea peisagistică a Parcului Măgura (măsura RST 1.3/3) 

Parteneri Public – privat  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2009 
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Direcţia strategică de dezvoltare 2: MEC  Dezvoltarea unui mediu economic competitiv care 
să asigure creşterea economică locală 
 
Obiectiv specific: MEC 2.1   Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi prin eliminarea barierelor  
birocratice şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri 
 

Denumire 
proiect: 

52. Înfiinţarea unui birou unic specializat, de informare şi 
comunicare în relaţia cu mediul economic, inclusiv cu acces 
permanent on-line (măsura MEC 2.1/1) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2009 

 
 
Denumire 
proiect: 

53. Diseminarea standardelor de calitate practicate în UE (măsura 
MEC 2.1/2) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

54. Susţinerea accesului IMM-urilor la sursele de finanţare (măsura 
MEC 2.1/2) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Obiectiv specific: MEC 2.2   Facilitarea investiţiilor în infrastructura de afaceri care să 
asigure creşterea economică locală  
 
Denumire 
proiect: 

55. Stimularea schimburilor comerciale cu zonele periurbane în 
contextul specific al economiei bazate pe turism  

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

56. Facilitarea investiţiilor în reţeaua de drumuri către localităţile 
învecinate prin încheierea de parteneriate cu acestea (Ex: 
Pângăreşti) 

Parteneri Consiliile Locale vecine 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 5 – Planul de management al implementării strategiei  



Plan strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi linii directoare 2014 – 2020 pentru staţiunea Tîrgu Ocna                       
 

63

Direcţia strategică de dezvoltare 3: RIB Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea 
accesului populaţiei şi agenţilor economici la servicii continue şi de calitate 
 
Obiectiv specific:  RIB 3.1   Inventarierea urbană şi periurbană: terenuri, fond de locuit, 
spaţii comerciale  
 

Denumire 
proiect: 

57. Studiu de oportunitate în vederea identificării posibilităţilor de 
punere în valoare şi de exploatare ale terenurilor (măsura RIB 
3.1/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

58. Actualizarea Planului Urbanistic General (măsura RIB 3.1/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 

 
Denumire 
proiect: 

59. Modernizarea/construcţia de locuinţe sociale (măsura RIB 3.1/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

60. Zonarea fiscală a teritoriului adminsitrativ a staţiunii turistice 
Tîrgu Ocna (măsura RIB 3.1/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Obiectiv specific:  RIB 3.2   Modernizarea infrastructurii rutiere  
 
Denumire 
proiect: 

61. Realizarea şoselei de centură (măsura RIB 3.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2009 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

62. Refacerea podurilor peste râul Trotuş şi râul Slănic (măsura RIB 
3.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2009 - 2013 

 
 
Obiectiv specific:  RIB 3.3   Reabilitarea infrastructurii de mediu  
 
Denumire 
proiect: 

63. Iniţierea asocierii în vederea operării serviciului de alimentare cu 
apă şi canalizare la nivel periurban/regional  

Parteneri APL ale localităţilor vizate 
Sursă finanţare: Buget local 
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Perioada de implementare: 2008 
 
 
Denumire 
proiect: 

64. Modernizarea sistemului de epurare ape uzate - staţia de epurare 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2011 

 
 
Denumire 
proiect: 

65. Realizarea de lucrări de construcţii în domeniul protecţiei 
împotriva inundaţiilor pe malul râului Trotuş  

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2008 - 2011 

 
 
Denumire 
proiect: 

66. Realizarea Reţelei de siguranţă pentru incendii 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2009 - 2013 
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Direcţia strategică de dezvoltare 4: CMP Conservarea şi protecţia mediului înconjurător, 
asigurarea accesului la patrimoniul natural  
 
Obiectiv specific:  CMP 4.1   Asigurarea unui management durabil al deşeurilor 
 

Denumire 
proiect: 

67. Realizarea unui Sistem integrat de colectare selectivă a 
deşeurilor solide la nivelul întregii staţiuni, inclusiv a dotărilor 
aferente. Faza 2 - extindere la nivel periurban (măsura CMP 4.1/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile, credite bancare 
Perioada de implementare: 2007 - 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

68. Informarea şi pregătirea populaţiei în domeniul situaţiilor de 
urgenţă (măsura CMP 4.1/2) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

69. Educaţia ecologică a copiilor în toate formele de învăţământ 
(măsura CMP 4.1/2) 

Parteneri Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2007 - 2010 

 
 
Obiectiv specific:  CPM 4.2  Îmbunătăţirea calităţii atmosferei, protejarea cadrului natural - 
peisagistic şi a florei sălbatice 
 
Denumire 
proiect: 

70. Iniţierea unui proiect de plantare perdea naturală de-a lungul 
arterelor cu trafic intens (măsura CMP 4.2/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

71. Campanii de conştientizare privind zonele protejate ale staţiunii, 
inclusiv igienizarea lor (măsura CMP 4.2/2) 

Parteneri Public – privat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri nerambursabile 
Perioada de implementare: 2008 - 2010 
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Direcţia strategică de dezvoltare 5: RCIS Relansarea coeziunii şi incluziunii sociale 
 
Obiectiv specific:  RCIS 5.1   Educare şi formare continuă  
 

Denumire 
proiect: 

72. Implementarea măsurilor active pentru ocuparea forţei de 
muncă: orientare, formare şi consiliere profesională, medierea 
locurilor de muncă (măsura RCIS 5.1/2) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

73. Instruirea persoanelor cu responsabilităţi în atragerea şi 
gestionarea surselor externe - inclusiv a fondurilor structurale - 
pentru proiectele comunitare (măsura RCIS 5.1/3) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

74. Organizarea unui birou pentru coordonarea implementării 
planului de dezvoltare strategică (măsura RCIS 5.1/3) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2007 

 
 
Denumire 
proiect: 

75. Promovarea şi diseminarea Planului Strategic de Dezvoltare 
Durabilă a Staţiunii Turistice Tîrgu Ocna (măsura RCIS 5.1/3) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local 
Perioada de implementare: 2007 - 2008 

 
 
Denumire 
proiect: 

76. Dezvoltarea şi reabilitarea clădirilor de învăţământ din localitate 
(măsura RCIS 5.1/4) 

Parteneri Public – privat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Denumire 
proiect: 

77. Continuarea dotărilor cu mobilier, echipamente IT şi multimedia, 
material didactic în şcoli (măsura RCIS 5.1/4) 

Parteneri Public – privat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Obiectiv specific:  RCIS 5.2   Sănătate şi asistenţă socială, inclusiv sprijin şi solidaritate 
pentru grupurile defavorizate  
 
Denumire 
proiect: 

78. Îmbunătăţirea serviciilor medicale în unităţile de învăţământ 
(măsura RCIS 5.2/1) 

Parteneri Public – privat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private  
Perioada de implementare: 2008 - 2010 
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Denumire 
proiect: 

79. Îmbunătăţirea şi dotarea serviciului social din cadrul Primăriei 
(măsura RCIS 5.2/1) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2007 - 2013 

 
 

Denumire 
proiect: 

80. Înfiinţarea de servicii noi sau extinderea celor existente, pentru 
creşterea accesibilităţii persoanelor defavorizate (persoane cu 
dizabilităţi, rromi, etc) (măsura RCIS 5.2/2) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
Obiectiv specific:  RCIS  5.3   Actul de cultură, sport şi agrement 
 
Denumire 
proiect: 

81. Modernizarea sălilor de sport şi dotarea cu echipamente sportive 
noi (măsura RCIS 5.3/1) 

Parteneri Agenţia Judeţeană pentru Tineret 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2009 - 2016 

 
 
Denumire 
proiect: 

82. Reamenajarea bibliotecii din oraş (măsura RCIS 5.3/1) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2008 - 2010 

 
 
Denumire 
proiect: 

83. Reabilitarea Casei Borisov şi alocarea spaţiului pentru 
amenajarea Muzeului de istorie (măsura RCIS 5.3/1) 

Parteneri Public - privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private, fonduri nerambursabile  
Perioada de implementare: 2008 - 2011 

 
 

Denumire 
proiect: 

84. Studiu de oportunitate în vederea amenajării malurilor râurilor 
Trotuş şi Slănic şi a pârâului Vâlcele ca zone de promenadă şi 
agrement (măsura RCIS 5.3/1) 

Parteneri  
Sursă finanţare: Buget local  
Perioada de implementare: 2013  

 
 
Obiectiv specific:  RCIS  5.4   Securitate socială  
 
Denumire 
proiect: 

85. Îmbunătăţirea serviciilor de supraveghere a siguranţei copiilor şi 
tinerilor în şcoli şi în perimetrul acestora  

Parteneri Public – privat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2007 - 2013 
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Obiectiv specific:  RCIS  5.5   Societate civilă  
 
Denumire 
proiect: 

86. Sprijinirea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene 
de către ONG-uri 

Parteneri Public – privat 
Sursă finanţare: Buget local, fonduri private 
Perioada de implementare: 2008 - 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 5 – Planul de management al implementării strategiei  



Plan strategic de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 şi linii directoare 2014 – 2020 pentru staţiunea Tîrgu Ocna                       
 

Capitolul 6 – Monitorizare şi evaluare a implementării strategiei 

69

 

6. Monitorizare şi evaluare a implementării strategiei 
 
Monitorizarea este un instrument al 
planificării strategice şi constă în 
evaluarea activităţilor de proiect, 
rezultatelor intemediare ale bugetului 
cheltuit, precum şi identificarea riscurilor 
care apar în implementarea proiectului. 
Scopul este de îmbunătăţire a eficienţei 
şi ajustare a activităţilor în cazul în care 
nu se ating obiectivele şi scopurile 
stabilite. 
 
Evaluarea este un alt instrument de 
planificare strategică prin care se 
apreciază dacă obiectivul/scopul iniţial a 
fost atins în perioada de implementare, 
în intervalul de timp şi de buget alocat. 
Evaluarea se efectuează de asemenea la sfârşit, sau ulterior implementării proiectului, în 
vederea îmbunătăţirii deciziilor pentru procesul investiţional în viitor. Evaluarea iniţială se 
efectuează la momentul în care se decide asupra oportunităţii unui proiect.  
 
Rolul şi responsabilităţile de monitorizare îi revin unei structuri specifice, diferite de cea care 
este responsabilă cu implementarea ei, respectiv Comitetului Local de Monitorizare. 
Dimensiunea Comitetului Local de Monitorizare depinde de mărimea comunităţii şi este 
recomandabil să fie limitat la maxim 3 - 5 persoane. Sarcinile curente ale comitetului sunt: 

 Analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea obiectivelor generale/specifice 
ale planului; 

 Formularea de propuneri pentru revizuirea planului de implementare (ex: înlocuirea de 
proiecte în lista prioritară, modificarea activităţilor de proiect, modificare de buget, etc); 

 Analiza şi aprobarea rapoartelor de implementare întocmite de către organizaţiile de 
implementare a proiectelor; 

 Întocmirea periodică de rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect în parte şi în 
ansamblu pentru planul de implementare. 

 
Graficul de implementare a proiectelor este utilizat în activitatea curentă de monitorizare. Odată 
aprobată strategia de dezvoltare, inclusiv cu proiectele sale prioritare, se întocmeşte graficul de 
implementare, deosebit de util pentru activitatea de monitorizare.  
 
Monitorizarea are finalitate în condiţiile în care activităţile de proiect sunt bine formulate, 
indicatorii de performanţă sunt corect dimensionaţi, iar sursele de culegere a informaţiilor pentru 
verificare sunt credibile. Astfel, obiectivele specifice se vor prezenta în acest capitol alături de 
indicatorii de impact şi de monitorizare, precum şi de sursele de culegere a datelor relevante, 
care permit aprecierea gradului de implementare a strategiei. 
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Obiectiv strategic 
general 

1. Relansarea localităţii ca staţiune turistică de interes naţional cu specific balnear şi turism alternativ – 
ecoturism şi ecumenic (cod: RST) 

Obiectiv specific: RST 1.1 Promovarea unui produs de marketing adecvat şi competitiv pe piaţa turistic, bazat pe 
patrimoniul natural şi construit existent 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Constituirea unei forme instituţionale de 
coordonare şi promovare a turismului balnear şi 
ecologic 

•  Înregistrarea organizaţiei pentru 
coordonarea activităţii de marketing 

•  Plan de marketing 

Asigurarea unui maxim de expunere a staţiunii 
privind avantajele turistice, prin cooperare 
teritorială 

•  Creşterea numărului de parteneriate 
încheiate 

•  Numărul de vizitatori ai paginii de internet, 
numărul de rezervări on-line 

•  Calendar de evenimente culturale şi 
comerciale 

RST 1.1/1  Construirea unui brand 
turistic competitiv pe piaţa naţională şi 
europeană, destinaţie turistică balneară 
distinctă 

Promovarea patrimoniului cultural, istoric şi 
arhitectural şi includerea ofertei în circuitul de 
turism 

•  Circuite speciale 
•  Ghiduri, pliante, broşuri realizate 
•  Oferte turistice private 

Inventarierea şi evaluarea obiectivelor turistice  •  Numărul de obiective turistice inventariate şi 
clasificate 

RST 1.1/2  Diversificarea şi îmbunătăţirea  
standardelor de calitate a ofertei turistice  Dezvoltarea şi marketingul unor pachete 

integrate printr-un management eficient al 
destinaţiei turistice 

•  Creşterea duratei medii a sejurului pentru 
turiştii rezidenţi/nerezidenţi 

•  Fluxul turistic şi cererea turistică 
•  Creşterea numărului de turişti români/străini 

care apelează la serviciile turistice, vizitează 
obiectivele turistice 

Obiectiv specific: RST 1.2 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces şi a facilitaţilor de cazare şi de 
agrement/tratament balnear 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport, 
iluminat public, cu accent pe facilitarea legăturii 
la arealele turistice 

•  Nr. de km de trotuare reabilitate 
•  Nr. de km de străzi reabilitate 
•  Nr. de km de reţea electrică reabilitată 
•  Nr. de locuri de parcare create 
•  Nr. de panouri de semnalizare a obiectivelor 

turistice realizate 

RST 1.2/1  Îmbunătăţirea infrastructurii  
de acces, infrastructurii de alimentare cu  
apă/canalizare, iluminatul public,  
managementul deşeurilor 

Îmbunătăţirea infrastructurii de apă, canalizare, 
construirea şi modernizarea altor utilităţi  

•  Nr. de km de reţele reabilitate/construite 
•  Nr. de obiecte de mobilier urban realizate 

RST 1.2/2  Dezvoltarea şi diversificarea  
infrastructurii de cazare şi agrement/ 

Reabilitarea şi construirea spaţiilor de cazare 
agrement/tratament/sănătate, inclusiv dotările 

•  Gradul de ocupare al potenţialului de cazare 
•  Indicele de utilizare netă al locurilor de 

cazare 
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tratament şi sănătate  aferente 
 

•  Nivelul indicelui de creştere a încasărilor din 
turism 

•  Nr. de urgenţe medicale rezolvate 
•  Aparatură medicală achiziţionată 
•  Nr. de salvări achiziţionate 
•  Nr. de terenuri de sport modernizate 
•  Nr. de locuri de joacă pentru copii 

amenajate 
Obiectiv specific: RST 1.3 Îmbunătăţirea aspectului general al localităţii 

 
Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

RST 1.3/1  Reabilitarea patrimoniului 
istoric, cultural, ecumenic 

Reabilitarea şi conservarea obiectivelor turistice 
ce aparţin patrimoniului istoric, cultural, ecumenic 
şi prezervarea obiectivelor naturale 

•  Numărul de turişti români/străini care 
apelează la serviciile turistice ecumenice 

•  Numărul de obiective turistice reabilitate 

Inventarierea spaţiilor comerciale, în special în 
clădirile de patrimoniu 

•  Regulament de organizare a spaţiilor 
comerciale 

•  Sistem de actualizare a inventarului de 
spaţiu comercial RST 1.3/2  Reabilitarea spaţiilor comerciale 

şi publice 
Situaţia spaţiilor publice 

•  Regulament de utilizare a spaţiilor 
comerciale 

•  Sistem de actualizare a inventarului de 
spaţiu comercial 

RST 1.3/3  Îmbunătăţirea aspectului 
peisagistic al localităţii 

Amenajarea peisagistică a spaţiilor verzi din 
cartiere şi a Parcului mare 

•  Nr. de spaţii verzi amenajate 
•  Nr. de copaci plantaţi în Parcul mare 
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Obiectiv strategic 
general 

2. Dezvoltarea unui mediu economic competitiv care să asigure creşterea economică locală (cod: MEC) 
 

Obiectiv specific: MEC 2.1 Sprijinirea întreprinzătorilor privaţi prin eliminarea barierelor birocratice şi dezvoltarea serviciilor 
de asistenţă şi consultanţă pentru afaceri 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Simplificarea procedurilor de autorizare, 
certificare, funcţionare şi comunicare cu mediul 
de afaceri 

•  Nr. de firme nou înfiinţate 
•  Durata eliberării autorizaţiilor/certificatelor 
•  Nr. de audienţe/unitatea de timp 

MEC 2.1/1  Simplificarea procedurilor  
administrative în relaţia cu mediul de  
afaceri Introducerea unor facilităţi fiscale locale pentru 

microîntreprinderi şi IMM-uri 
•  Nr. de firme nou înfiinţate 
•  Valoarea investiţiilor/unitatea de timp 
•  Creşterea cifrei de afaceri/economia locală 

Promovarea activităţilor pe pieţele naţională şi 
europană 

•  Nr. de evenimente cu participare colectivă 
•  Nr. de  sesiuni de informare privind 

standardele de calitate în UE 

Facilitarea creşterii mobilităţii forţei de muncă 
 

•  Nr. de misiuni de informare/consultanţă 
pentru oamenii de afaceri 

•  Nr. de seminarii de formare profesională 

MEC 2.1/2  Servicii de consultanţă şi  
asistenţă pentru dezvoltarea afacerilor,  
în special microîntreprinderilor şi IMM- 
urilor 

Îmbunătăţirea accesului firmelor la sursele de 
finanţare 

•  Nr. de aplicaţii de finanţare 
•  Nr. de parteneriate de promovare a 

afacerilor 

Obiectiv specific: MEC 2.2 Facilitarea investiţiilor în infrastructura de afaceri care să asigure creştere economică locală  
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Creşterea facilităţilor de acces la servicii de 
calitate 

•  Nr. de firme cu acces la Internet 
•  Nr. de firme prestatoare de servicii „soft” ex: 

consultanţă de afaceri, servicii IT 
n/a 

Creşterea volumului schimburilor comerciale în 
zona urbană-periurbană 

•  Cifra de afaceri din comerţ 
•  Nr. de unităţi agroturistice noi 
•  Nr. de firme din domeniul meşteşugurilor, 

nou înfiinţate 
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Obiectiv strategic 
general 

3. Reabilitarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului populaţiei şi agenţilor economici la servicii 
continue şi de calitate (cod: RIB) 

Obiectiv specific: RIB 3.1 Inventariere urbană şi periurbană: terenuri, fond de locuit, spaţii comerciale 
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Actualizarea Planului Urbanistic General 
 

•  Nr. de km2 incluşi în intravilan 
•  Nr. de autorizaţii de construcţie clădiri 

rezidenţiale eliberate 
RIB 3.1/1  Organizare spaţială şi fond  
construit Ameliorarea situaţiei legale a terenurilor 

disponibile (libere de sarcini) în domeniul public 
şi privat în zona urbană şi periurbană  

•  Nr. de apartamente sociale recepţionate 
•  Nr. de clădiri de patrimoniu reabilitate 
•  Sistem de colectare a taxelor locale, în 

special prin zonarea fiscală, realizat 

Obiectiv specific: RIB 3.2 Modernizarea infrastructurii rutiere  
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

Modernizarea zonelor de circulaţie şi transport •    Nr. de km de stradă modernizată 
RIB 3.2/1  Modernizarea insfrastructurii  
stradale şi a spaţiilor pietonale Consolidări, refaceri şi reabilitări ale drumurilor 

de acces calamitate 
•  Nr.  de km de străzi calamitate, reabilitate 
•  Refacerea podurilor peste Trotuş şi Slănic 
•  Nr. de km2 de zonă pietonală 

Obiectiv specific: RIB 3.3 Reabilitarea infrastructurii de mediu  
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Reducerea pericolelor în cazul inundaţiilor •  Nr. de sisteme de avertizare realizate 

•  Ecologizare râuri 
n/a 

Realizarea reţelei de siguranţă pentru incendii •  Nr. de km de reţea de siguranţă pentru 
incendii realizaţi 
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Obiectiv strategic 
general 

4. Conservarea şi protecţia mediului înconjurător, asigurarea accesului la patrimoniul natural (cod: CMP) 
 

Obiectiv specific: CMP 4.1 Asigurarea unui managementul durabil al deşeurilor 
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

Creşterea nivelului de viaţă în staţiunea turistică, 
în special a rezidenţilor 

•  Nr. de puncte colectare selectivă 
•  Nr. de cazuri de boli cronice/unitate de timp 
•  Nr. de amenzi contravenţionale privind 

depozitarea neautorizată 

CMP 4.1/1  Controlul şi monitorizarea  
producerii, transportării şi depozitării  
deşeurilor industriale şi menajere 

Reducerea pericolelor în cazul poluării •  Nr. de sisteme de avertizare funcţionale 
•  Nr. cazuri de urgenţe 

Creşterea nivelului de educaţie ecologică 
•  Nr. de acţiuni de voluntariat pentru colectare 

gunoaie din parcuri 
•  Nr. de şedinţe de informare în şcoli CMP 4.1/2  Responsabilizare socială a  

indivizilor, asociaţiilor de proprietari şi  
agenţilor economici Creşterea implicării tuturor partenerilor sociali în 

protejarea mediului 

•  Nr. de parteneriate încheiate de APL cu 
ONG-uri 

•  Nr. de contracte privind colectarea selectivă 
a deşeurilor 

Obiectiv specific: CMP 4.2 Îmbunătăţirea calităţii atmosferei, protejarea cadrului natural - peisagistic şi a florei sălbatice 
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
CMP 4.2/1  Iniţierea unor programe de  
replantare a spaţiilor verzi Creşterea protecţiei verzi a oraşului 

•  Nr. de puieţi plantaţi 
•  Nr. de spaţii verzi reabilitate/amenjate 

Creşterea nivelului de educaţie ecologică 
•  Nr. de acţiuni de voluntariat pentru acţiuni şi 

campanii stradale 
•  Nr. de sesiuni de informare în comunitate CMP 4.2/2  Responsabilizare socială a  

indivizilor, asociaţiilor de proprietari şi  
agenţilor economici Creşterea implicării tuturor partenerilor sociali în 

protejarea mediului 

•  Nr. de parteneriate încheiate de APL cu 
ONG-uri 

•  Nr. de acţiuni ale asociaţiilor şi locuitorilor 
pentru înfrumuseţarea spaţiilor verzi 
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Obiectiv general 5. Relansarea coeziunii şi incluziunii sociale (cod: RCIS) 
 

Obiectiv specific: RCIS 5.1 Educare şi formare continuă  
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Îmbunătăţirea procesului educaţional, domeniului 
curicular şi extracuricular 

•  Nr. de acţiuni/programe extraşcolare 
nonformale realizate 

•  Nr. de proiecte culturale  RCIS 5.1/1  Educaţia formală 
Creşterea implicării părinţilor în procesul de 
formare a elevilor 

•  Nr. de acţiuni de consiliere parentală 
•  Nr. de stagii de practică 
•  Nr. de parteneriate educaţionale, culturale 

Îmbunătăţirea capacităţii antreprenoriale a tinerilor  •  Nr. de sesiuni de instruire 
•  Nr. de antreprenori instruiţi RCIS 5.1/2  Educaţia informală, inclusiv  

implicarea comunităţii neguvernamentale Ameliorarea procesului de calificare - recalificare a 
forţei de muncă 

•  Nr. de cursuri de calificare - recalificare 
•  Nr. de acţiuni de consiliere formală şi 

informală 

RCIS 5.1/3  Întărirea capacităţii  
instituţionale a Administraţiei Publice  
Locale 

Creşterea capacităţii instituţionale de implementare 
a proiectelor 

•  Nr. de de sesiuni de instruire 
•  Nr. de  proiecte pregătite sau în pregătire 
•  Valoarea proiectelor câştigate 
•  Nr. de proiecte iniţiate în parteneriat 

RCIS 5.1/4  Facilitarea investiţiilor în  
infrastructura de învăţământ 

Îmbunătăţirea procesului educaţional prin 
asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
activităţilor curiculare şi extracuriculare 

•  Nr. de unităţi de învăţământ reabilitate 
•  Nr. de unităţi de învăţământ dotate cu 

echipamente IT 
•  Nr. de autobuze achiziţionate pentru 

transportul elevilor 
Obiectiv specific: RCIS 5.2 Sănătate şi asistentă socială, inclusiv sprijin şi solidaritate pentru grupurile defavorizate 

 
Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 

Ameliorarea actului medical 
•  Nr. de urgenţe rezolvate 
•  Nr. de echipamente medicale noi 

achiziţionate 
•  Nr. de dispensare modernizate 

RCIS 5.2/1  Îmbunătăţirea actului de  
asistare socială şi a serviciului de  
asigurare a sănătăţii publice 
 Creşterea implicării parterilor sociali în activităţile 

specifice de asigurare a sănătăţii publice 
•  Nr. de campanii de informare privind 

sănătatea publică 
•  Nr. de unităţi balneare private 

Îmbunătăţirea activităţii de protecţie a persoanelor 
defavorizate 

•  Nr. de acţiuni de voluntariat 
•  Nr. de programe culturale RCIS 5.2/2  Responsabilizarea faţă de  

persoanele defavorizate  Creşterea implicării partenerilor sociali în activităţile 
specifice de asigurare a sănătăţii publice 

•  Nr. de campanii de informare privind 
sănătatea publică 

•  Nr. de proiecte dedicate persoanelor 
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defavorizate 

RCIS 5.2/3  Facilitarea investiţiilor în  
infrastructura de sănătate, asistenţă  
socială şi culte  

Îmbunătăţirea procesului de asistare socială prin 
asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a 
activităţilor specifice 

•  Nr. de proiecte de reabilitare a 
infrastructurii 

•  Aparatură specifică achiziţionată 
•  Nr. de capele mortuare înfiinţate 

Obiectiv specific: RCIS 5.3 Actul de cultură, sport şi agrement 
 

Măsură: Indicatori de impact Indicatori de rezultate 
Creşterea interesului pentru activităţile sportive şi 
recreative ale rezidenţilor şi ale turiştilor 

•  Nr. de programe recreative 
•  Nr. de parteneriate încheiate de APL 

RCIS 5.3/1  Sport şi agrement 
 Dezvoltarea unităţilor şi spaţiilor destinate 

desfăşurării activităţilor sportive şi recreative 

•  Nr. de manifestări sportive 
•  Nr. de proiecte de reabilitare  
•  Nr. de parteneriate încheiate de APL 
•  Nr. de săli de sport construite sau 

reabilitate  

Creşterea activităţii culturale 
•  Nr. de parteneriate încheiate de APL 
•  Nr. de turişti care vizitează centrele 

culturale RCIS 5.3/2  Actul de cultură  
Ameliorarea fondului de carte  •  Nr. de cărţi achiziţionate/citite 

•  Nr. de manifestări culturale 
Obiectiv specific: RCIS 5.4 Securitate socială 

 

n/a Îmbunătăţirea serviciilor de asigurare a siguranţei 
cetăţeanului 

•  Nr. de servicii din cadrul unităţilor 
descentralizate ale Ministrului de interne 

•  Nr. de societăţi care asigură pază şi 
protecţie 

Obiectiv specific: RCIS 5.5 Societate civilă 
 

n/a Creşterea implicării societăţii civile în crearea 
bunăstării comunităţii 

•  Nr. de ONG-uri înscrise în baza de date a 
administraţiei 

•  Nr. de ONG-uri implicate în proiectele cu 
caracter comunitar 

•  Nr. de parteneriate încheiate 
•  Nr. de proiecte derulate în parteneriat 

Plan stra
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7. Proiecte în curs de implementare şi parteneriate existente 
 
O parte dintre direcţiile de intervenţie strategică au fost abordate prin demersurile punctuale ale 
Administraţiei Publice Locale. Astfel, prin formularea diferitelor aplicaţii, ca răspuns la 
programele şi liniile de finanţare nerambursabile lansate de donorii naţionali/internaţionali, au 
fost aprobate proiectele prioritare pentru comunitate şi la momentul elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Locală Durabilă sunt în implementare sau post implementare. 
 
În continuare se prezintă lista proiectelor din portofoliul curent al Administraţiei Publice Locale. 
Pentru fiecare proiect în parte se vor identifica următoarele elemente definitorii (organizaţia 
responsabilă de implementare, organizaţii partenere - dacă este cazul, sursă identificată, 
estimaţia de buget): 
 

Denumire 
proiect: 

Dezvoltarea infrastructurii pentru valorificarea şi promovarea 
potenţialului turistic al staţiunii de interes naţional Tîrgu Ocna, 
judeţul Bacău (Dezvoltarea şi modernizarea zonei de agrement Parc 
“Măgura”, Tîrgu Ocna) 

Parteneri  
Buget: 4.026.141,17 

Euro 
Sursă finanţare: Proprie: 

576.448,11 Euro 
Atrasă: 3.449.693,06 
Euro 

Perioada de implementare: 2007 - 2008 
 
 
Denumire 
proiect: 

Colectare selectivă şi transport deşeuri în zona turistică Tîrgu Ocna, 
judeţul Bacău 

Parteneri CL Târgu Trotuş, CL Pârgăreşti 
Buget: 626.027,53 Euro Sursă finanţare: Proprie: 

203.399,97 Euro 
Atrasă: 422.627,56 
Euro 

Perioada de implementare: 2007 - 2008 
 
 
Denumire 
proiect: 

Construire pod peste râul Trotuş, cartier Păcurari, oraş Tîrgu Ocna, 
judeţ Bacău 

Parteneri  
Buget: 3.291.829,9 RON Sursă finanţare: Proprie:34.013,72 

RON 
Atrasă:3.257.816,18 
RON 

Perioada de implementare: 2013 
 
 
Denumire 
proiect: 

Centrul de îngrijire şi asistenţă a persoanelor cu dizabilităţi 
“Costache Negri” 

Parteneri Consiliul Judeţean Bacău 
Buget: 536.555,6 Euro Sursă finanţare: Proprie:53.655,6 

Euro 
Atrasă:482.900 Euro 

Perioada de implementare: Decembrie 2007 
 
 
 
 
 

Capitolul 7 – Proiecte în curs de implementare şi parteneriate existente  



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut left edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     322
     None
     Left
     2.5512
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     7.0866
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     77
     76
     77
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: extend right edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     322
     None
     Left
     2.5512
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     77
     76
     77
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 8 to page 27
     Create a new document
     Trim: cut left edge by 31.18 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     322
     None
     Left
     2.5512
     0.0000
            
                
         Both
         8
         SubDoc
         27
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     31.1811
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     77
     26
     20
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 8 to page 27
     Create a new document
     Trim: extend right edge by 31.18 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     322
     None
     Left
     2.5512
     0.0000
            
                
         Both
         8
         SubDoc
         27
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     31.1811
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     77
     26
     20
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 8 to page 27
     Create a new document
     Trim: cut right edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     322
     None
     Left
     2.5512
     0.0000
            
                
         Both
         8
         SubDoc
         27
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     5.6693
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     77
     26
     20
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 8 to page 27
     Create a new document
     Trim: extend left edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     475
     322
    
     None
     Left
     2.5512
     0.0000
            
                
         Both
         8
         SubDoc
         27
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposing2
     Quite Imposing 2.0d
     Quite Imposing 2
     1
      

        
     77
     26
     20
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



