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Capitolul I 

 

A. Date privind  orașul Tîrgu Ocna 

 

1. Teritoriu administrativ  

 

Suprafaţa administrativă aferentă oraşului Tîrgu Ocna este de 4.890 ha, din care 

707,44 ha în intravilan. La nivelul judeţului, oraşul se încadrează între localităţile mici. Din 

total teritoriu administrativ al oraşului, o suprafaţă de 795,87 ha respectiv 16,28% o reprezintă 

zonele funcţionale: 

- Localitatea Tîrgu Ocna – trup principal (incluzând cartierele Gura Slănic, Tiseşti, 

Gălean), cu o suprafaţă de 661,70 ha; 

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

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

- Complexul monahal „Măgura Ocnei”, cu o suprafaţă de 1,68 ha. 

Din totalul suprafeţei administrative a oraşului, 2.677 ha, adică peste 50%, este 

suprafaţă agricolă. 

Principalele cartiere ale orașului Tîrgu Ocna sunt: 

- cartierul Gălean-Zăvoi; 

- cartierul Poieni-Păcuri; 

- cartierul Vâlcele; 

- cartierul Tisești; 

- cartierul Gura Slănic; 

- cartierul Zona Centrală. 

Potrivit art. 2, lit. d) din Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi , RANGUL 

localităţii Tirgu Ocna este III , iar potrivit anexei 1, lit.c), pct.2 din H.G. nr. 410/1991 

privind stabilirea categoriei judeţelor, municipiilor şi oraşelor , localitatea este de 

CATEGORIA II. 
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Orașul dispune de 60 km drumuri din care: 

- 7,6 km drumuri naționale; 

- 6 km drumuri județene; 

Din totalul drumurilor deținute de oraș, 25,5 km sunt modernizate și 24.5 sunt prevăzute 

cu trotuare. 

 

2. Căi de acces 

RUTIERE :  
- de la Brașov sau Bacău până la Onești pe DN11/E574 iar de la Onești la Tîrgu 

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

 
FEROVIARE : - ruta Adjud – Ciceu   - Halta Saline- Gara Tîrgu Ocna 

 

3. Oraşe apropiate 

- Municipiul Oneşti    distanţă  13 km; 

 - Oraş Comăneşti    distanţă  24 km; 

 - Oraş staţiune Slănic Modova  distanţă  18 km; 

 - Municipiul Adjud    distanţă  51 km; 

 - Municipiul Bacău    distanţă  60 km. 

 

4. Localităţile imediat învecinate 

- la N comuna Bârsăneşti; 

- la V comuna Dofteana; 

-  la SV oraşul Slănic Moldova; 

-  la S comuna Oituz; 

-  la SE comuna Pârgăreşti; 

-  la E comuna Tîrgu Trotuş. 

 

B. CADRUL NATURAL  

1. Spaţiul geografic 

Oraşul Tîrgu Ocna străbătut de apele Trotuşului de la NV spre SE, este situat într-o 

depresiune din SV jud. Bacău1 la zona de contact a Carpaţilor Orientali2 cu zona 

                                                           
1 C. Stoica, Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna. Din cele mai vechi timpuri şi până la 1918, Asociaţia 
„Costache Negri”, EdituaAristarc, Bacău, 2003, p. 8. 
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subcarpatică. Această regiune este mai aproape de depresiunea montană a Dărmăneştilor, 

chiar la ieşirea râului Trotuş din defileul Cireşoaia şi mărginită în partea sud-estică de 

depresiunea subcarpatică Oneşti - Caşin3. 

Oraşul Tîrgu Ocna, are coordonatele geografice de 26° 37’ 12’’ longitudine estică şi 

46° 16’ 48’’  latitudine nordică şi fiind situat la o altitudine de 265 m faţă de nivelul Mării. 

Altitudinea minimă este de 250 m care se găseşte în lunca Trotuşului, în partea de E a 

oraşului, iar cea maximă de 320 m la poalele Muntelui Măgura (către valea Slănicului)4. 

Adăpostit într-un golf depresionar, o adevărată „potcoavă a dealurilor”5, oraşul Tîrgu Ocna 

este străjuit din trei părţi de prelungirile Munţilor Trotuşului (Masivul Nemirei în S şi SV, 

culmea Berzunţi la V) şi dealurile subcarpatice în N (Prislopu, La Fundătură, La Stupină, 

Feţele Tîrgului, Butnaru)6.  

 

2. Structura geologică 

Din punct de vedere geologic, regiunea orașului Tîrgu Ocna se suprapune unităţii de 

orogen a Carpaţilor Orientali în care zona flişului cretacic (intern)7, zona paleogenă 

(marginală)8 şi zona neogenă9 subcarpatică au o mare dezvoltare. În zona izvoarelor 

Trotuşului se întâlnesc formaţiuni ce aparţin unităţii cristalino-mezozoice10 fiind alcătuite 

din şisturi cristaline, calcare mezozoice ce dispar sub depozitele mai noi marcând o 

puternică scufundare a scoarţei pe direcţia nord-sud11.  

Aceste zone structurale pe care le-am menţionat mai sus se deosebesc mult, iar din 

punct de vedere petrografic sunt dispuse paralel şi au o orientare generală de la nord spre 

sud. În cadrul lor tectonica este foarte complicată cuprinzând un mare număr de pânze de 

                                                                                                                                                                                     
2Ing. R. Gerghescu, Date privind Staţiunea turistică de interes naţional Tîrgu Ocna, Jud. Bacău, Tîrgu Ocna. 
2005, p. 1.  
3Ibidem. 
4C. Stoica, op. cit. 2003, p. 8. 
5Ing. I. Botezatu, Documente pentru atestare ca Staţiune turistică de interes naţional al Oraşului Tîrgu Ocna – jud. 
Bacău, Bucureşti, 2000, p. 7; Corneliu, Stoica, op. cit. 2003, p.8. 
6Ing. I. Botezatu, op. cit. 2000, p. 7. 
7I. Văcăraşu, Valea Trotuşului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980, p. 11. 
8Ibidem; dr. D. Oancea, dr. V. Velcea, dr. N. Caloianu, Geografia României, III, Editura Academiei R. S. R, 
Bucureşti, 1987, p. 153 şi urm. 
9Conf. N. St. Mihăilescu şi colab., Geologie şi paleontologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964, 
p. 344. 
10I. Văcăraşu, op. cit. p 11. 
11Ibidem, p. 11. 
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şariaj12, fiecare pânză încălecând una mai nouă aflată la est, fapt ce explică înălţimea mai 

mare a reliefului spre vest şi abruptul mai accentuat spre est al tuturor munţilor13. 

În tectonica de ansamblu, tectonica de amănunt a depozitelor, se prezintă sub formă 

de anticlinale şi sinclinale normale, cute izoclinale şi cute-solzi, deversate tot spre est, care 

în multe cazuri au influenţat orientarea reliefului de la nord spre sud sau apariţia unor forme 

de relief 14de tipul hogbak-urilor15. Zona neogenă subcarpatică se caracterizează printr-o 

tectonică specifică, fiind reprezentat printr-un sinclinoriu16 care corespunde în relieful cu 

depresiunea Tazlău - Caşin17şi care este mărginită în partea de est de un anticlinariu18. 

Tectonica şi geologia principalelor zone structurale din bazinul Trotuşului sunt 

reprezentate printr-un relief diferit atât din punct de vedere al energiei şi fragmentării, cât şi 

din cel al altitudinii, astfel că în zona flişului intern întâlnim roci precum marne, gresii, 

calcare19. Zona flişului paleogen sau marginal reprezintă a doua mare unitate structurală în 

bazinul Trotuşului şi cuprinde circa 60% din zona montană a acestuia. Aceasta se află la est 

în zona flişului intern şi cuprinde cea mai mare parte a Munţilor Tarcău, Munţii Nemirei şi o 

mare parte a Munţilor Vrancei20. La E de Munţii Nemirei, se află bazinul neogen 

Dărmăneşti. Depresiunea Dărmăneşti este una din cele mai mari depresiuni tectonice din 

Carpaţii Orientali. În subunitatea petrografică a flişului marginal menţionăm frecvenţa mare 

a rocilor mai dure, în special a gresiilor silicioase21. 

Între Uz şi Oituz, fragmentarea mare este specifică formelor de relief cu o altitudine 

mai mică, axul central, fiind aproape continuu şi adăpostind cei mai importanţi munţi, dintre 

care Nemira este mai impunător22. În ceea ce priveşte structura geologică a oraşului Tîrgu 

Ocna şi împrejurimile sale, observăm că de la V la E se succed unitatea flişului carpatic şi 

zona neogenă subcarpatică, iar râul Trotuşul şi pârâul Vâlcica delimitează cele două unităţi, 

fiecare ocupând cam jumătate din teritoriul oraşului. Flişul carpatic este alcătuit din 

                                                           
12Pânză de şariaj: pachete roci de mai vechi împinse pe distanţe foarte mari peste roci mai noi, sub impulsul 
mişcărilor orogenice (I. Văcăraşu, op. cit. p 11). 
13I. Văcăraşu,op. cit. p. 11. 
14V. Mutihac, L. Ionesi, Geologia României, Bucureşti, 1974, p. 300; I. Văcăraşu, op. cit. p. 11. 
15Hogbak: formă de relief reprezentată printr-un versant abrupt care retează o parte de roci a căror înclinare 
depăşeşte 25° 
(I. Văcăraşu, op. cit. p 11). 
16Sinclinariu: sistem de cute geologice care prezintă în ansamblu o structură sinclinală cu concavitetea îndreptată 
în sus (I. Văcăraşu, op. cit. p 12). 
17I. Văcăraşu,op. cit. p 12. 
18Anticlinarui: sistem de cute geologice care au fost supuse unei mişcări de boltire în ansamblu, marcat de 
dealurile subcarpatice din est (I. Văcăraşu, op. cit. p 12). 
19I. Văcăraşu,op. cit. p 12. 
20Ibidem, p. 15. 
21Ibidem, p. 15. 
22Ibidem, p. 16. 
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formaţiuni paleogene dispuse în pânze (de Tarcău în SE şi de Kliwa în rest). Din punct de 

vedere petrografic, predomină faciesuri alcătuite din gresii23.  

Cea mai mare desfăşurare o are facies-ul gresiei de Kliwa (oligocen)24, având o 

grosime între 10 şi 100 m care este secţionată de râul Trotuş ce a modelat terasa de rocă de 

pe ambele maluri (sectorul Răducanu, La telegraf, Spital, terasa Podei etc).  

Spre N şi E această zonă este ocupată de formaţiunile neogene subcarpatice 

cuprinzând o unitate cutată (miocenă)25 şi alta necutată (sarmato - pliocenă)26. Sunt depozite 

de molasă alcătuite din marno-argile (Aquitanian)27, gresii şi conglomerate (Burdigalian), 

marne şi intercalaţii de gipsuri, argile, pietrişuri şi nisipuri28.  

Depozitele saline sau rocile de precipitaţie29 prezente în zona oraşului Tîrgu Ocna, s-

au format prin precipitare substanţelor chimice, conţinute de ape în disoluţie, sub influenţa 

căldurii soarelui, sau prin îngheţ, fie prin acţiunea unor organisme şi sunt constituite 

aproape numai dintr-un singur mineral30. Zăcămintele de sare au aspectul unui sâmbure care 

străpunge formaţiunile neogene şi rare ori prezintă în compoziţia sa impurităţi cum ar fi 

argila, calcarul, gresie sau cuarţ31. 

 

3. Relieful 

Oraşul Tîrgu Ocna se află într-o mică depresiune de pe cursul mijlociu al râului 

Trotuş, între depresiunea Dărmăneşti şi depresiunea Oneşti şi este străjuit din trei părţi de 

prelungirile Munţilor Trotuşului (Masivul Nemirei în S şi SV, munţii Berzunţi în N) şi 

dealurile subcarpatice la est. Relieful montan este reprezentat de munţi, muncei, măguri, cu 

altitudini ce descresc de la V la E, munţii sunt scunzi şi nu ating 1000 de metri înălţime 

                                                           
23Gr. Posea, N. Popescu, M. Ilenicz, Enciclopedia geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1982, p. 225; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 8. 

24C. Stoica, op. cit. 2003, p. 8. 
25I. Văcăraşu, op. cit. p. 19. 
26Ibidem, p. 19, C. Stoica, op. cit. 2003, p.8. 
27Conf. N. St. Mihăilescu, Conf. R. Giuvulescu, Lect. Al. Bera, Lect. I. Şoneriu, op. cit. p. 344; C. Stoica, op. cit. 
2003, p. 8. 
28C. Stoica, op. cit. 2003, p. 8; I. Văcăraşu, op. cit. p.19. 
29Conf. N. St. Mihăilescu şi colab., op. cit. p. 326. 
30D. Rădulescu, R. Dumitrescu, Mineralogia topografică a României, Editura Academiei R. S. R, Bucureşti, 
1966, p. 259; N. Florea, I. Munteanu, C. Rapaport, C. Chiţu, N. Opriş, Geologia solurilor României, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 99-103. 
31Conf. N. St. Mihăilescu şi colab., op. cit. p. 344; P. Coteţ, Geomorfologia României, Editura Tehnică, 
Bucureşti, 1973, p. 114. 
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(Coşna, Măgura, Cireşoaia), iar în partea de nord şi nord-est predomină formele de relief 

mai rotunjite alcătuite din marno-argile32. 

Pe seama rocilor friabile (mioţiene şi sarmatice) în partea de N33 şi a celor helveţiene 

în partea de S34, s-au format bazinele depresionare, iar în sectorul Bogata – Poieni - 

Mosoare, valea Trotuşului capătă aspectul unui defileu datorită gresiilor eocene mai dure35. 

Bazinetele de la Poieni şi Mosoare sunt însă modelate prin eroziune. Într-un mod 

asemănător (tot în gresii eocene) s-au format şi cheile Slănicului, aflate la poalele Muntelui 

Măgura. Zona cuprinsă între valea Trotuşului şi Nemira este cunoscut sub numele de 

Plaiurile Slănicului36 şi este alcătuit din culmi paralele, transversale pe marile linii 

structurale, cu spinări largi, separate de văi adânci de 400-600 m37 cu pante accentuate şi 

afectate de alunecări de teren frecvente38. 

Alături de aceste culmi prelungite mai apar şi măguri izolate aşa cum este Muntele 

Măgura (678 m), în SV-ul oraşului, reprezentând ultima prelungire a culmii Cheşcheş. 

Dincolo de valea Slănicului, se impune Muntele Coşna (789 m) ca o prelungire a muntelui 

Măgura spre valea Oituzului, dinspre N spre S. Spre valea Trotuşului înălţimile descresc 

destul de mult: Pietrosu (456 m), Chichilău (535 m), Titelca (406 m), Grohotişu, Podei39.  

Munţii Berzunţi, alungiţi pe direcţia NNV-SSE, domină cu cca. 400 m zona 

învecinată. Partea sa sudică având un relief fragmentat şi înălţimi de până la 700 m (D. 

Bouru), ajung până în apropierea oraşului (D. Muncelu, D. Buflea, D. Osoiu, D. Cărbunaru). 

Valea Vâlcicăi delimitează culmea munţilor Berzunţi de dealurile subcarpatice din nordul 

oraşului. La intrarea râului Trotuş în defileul Cireşoaia între Bogata şi Poieni, culmea 

Berzunţi se termină printr-un hogbak40 (Dealul Drăcoaia, 669 m). Partea de NE a oraşului 

este înconjurată de formaţiuni tinere subcarpatice, începând cu oligocenul şi terminând cu 

cuaternarul (gresii, marne, argile, gipsuri, nisipuri)41. 

                                                           
32Conf. N. St. Mihăilescuşicolab., op. cit. p. 322; N.N. Lupu, I. Văcăraşu, C. Brânduş, Jud. Bacău, Editura Sport 
– Turism,Bucureşti, 1972, p. 22-23, C. Stoica, op. cit. p. 11. 
33N.N. Lupu, I. Văcăraşu, C. Brânduş, op. cit. p. 22-23. 
34G. Posea, N. Popescu, M. Ilenicz, Enciclopedia geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1982, p. 226; I. Şandru, C. Toma, N. Aur, Oraşele Trotuşene. Studiu de geografie umană, II, Bacău, 1989, p. 
13-19; C. Stoica, op. cit. p. 11. 

35Ibidem. 
36Corneliu Stoica, op. cit. p. 11. 
37Ibidem. 
38Dr.L. Dadea, dr. O. Bogdan, dr. D. Bugă, Geografia României, Editura Academiei R. S. R, Bucureşti, 1983, p. 
162; C. Stoica, op. cit. p.11 
39C. Stoica, op. cit. p. 11. 
40I. Văcăraşu, op. cit. p. 20 şi urm; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 11. 
41C. Stoica, op. cit. 2003, p. 11. 
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Dealurile subcarpatice din apropierea oraşului, Prislopu, La Fundătură, La Stupină, 

Feţele Tîrgului, Butnaru, flanchează culoarul Trotuşului spre N, marcând limita acestuia cu 

depresiunea subcarpatică Tazlău. Zona subcarpatică se caracterizează prin două elemente 

distincte: golful depresionar (culoarul Trotuşului)42 şi dealurile subcarpatice propriu-zise43. 

Culoarul depresionar aflat la poalele zonei montane, se lărgeşte treptat spre E, în aval de 

defileul de la Cireşoaia, atingând lăţimea maximă în dreptul municipiului Oneşti, la 

confluenţa Oituzului, Caşinului şi Tazlăului cu Trotuşul44. 

În cadrul zonei subcarpatice, se disting două unităţi morfologice şi anume unitatea 

de deal (ce porneşte din partea de E a oraşului şi ajunge până în depresiunea Oneşti) şi 

unitatea de şes aflată de o parte şi de alta a râului Trotuş. Tot în partea de E se disting 

dealurile Văratic (Deasa), cu înălţimea de 450 m, limitat în partea de E de pârâul Văratic şi 

pârâul Valea Podului, dealul Arcaci jalonat în partea vestică de pârâul Gălean, dealul Straja 

şi de Cocoara, între pârâul Valea Podului şi pârâul Caraclău45. 

În amonte de oraşul Tîrgu Ocna, în zona defileului Cireşoaia, râul Trotuş are o vale 

îngustă şi adâncă, dar aceasta se lărgeşte mult pe măsură ce înaintează spre depresiunea 

Oneştiului. Terasele sale se extind mult atât pe malul derpt cât şi pe cel stâng. Trotuşul şi-a 

creat un număr mare de terase, mai importante fiind cele inferioare de la 1-3 m, 5-6 m. şi 

10-12 m pe care se află şi oraşul Tîrgu Ocna. Şi cea medie de 60-70 m46. 

 

4. Hidrografia 

Reţeaua hidrografică a oraşului este însemnată, rolul determinant ocupându-l râul 

Trotuş. Izvorând la câţiva km de localitatea Făgeţel, din munţii Ciucaşului, Trotuşul are o 

lungime de aproximativ 150 km până la vărsarea în Siret, având un bazin hidrografic de cca. 

4350 kmp47. Colectând prin afluenţii săi din partea dreaptă majoritatea râurilor din munţii 

Ciucului, Nemirei, Oituzului48 şi din partea stângă pe cele ale munţilor Tarcăului, 

Cosminului şi Berzunţilor49. 

Râul Trotuş traversează oraşul Tîrgu Ocna de la V la E pe o distanţă de 7 km. După 

ieşirea din defileul Cireşoaia, Trotuşul primeşte ca afluenţi râul Slănic pe dreapta şi pârâul 

                                                           
42Ibidem, p. 12. 
43Ibidem, p. 12. 
44Conf. N. St. Mihăilescu, Conf. R. Giuvulescu, Lect. Al. Bera, Lect. I. Şoneriu, op. cit. p. 310 şi urm. 
45P. Bogdan, op. cit. p. 14. 
46C. Stoica, op. cit. 2003, p. 12. 
47Ibidem. 
48Ibidem. 
49Ing. I. Botezatu, op. cit. p. 8, M. Bentea, I. Antonescu, Bacău. Ghid turistic al regiunii, Editura Meridiane, 
Bucureşti, 1967, p. 14. 
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Vâlcica pe stânga. Deşi Slănicul nu are un debit prea mare la confluenţa cu Trotuşul, a 

format un întins con de depunere. Pe cursul râului se găsesc şi zone mai adânci între 2 şi 4 

m cu praguri şi „vârtejuri”50. Alţi afluenţi ai Trotuşului în drumul său spre depresiunea 

Oneşti sunt pâraiele Gălean sau Gatianu, Văratic, pârâul Podului şi pârâul Caraclău pe 

partea stângă şi pe partea dreaptă pâraiele Strigoiu, Pârâul Boghii, pârâul Tutei sau Ursuluca 

şi pârâul Piatra sau Varniţa51. 

Lacurile sunt reduse la număr şi dimensiuni, ele s-au format pe colinele de sare şi 

masivele de gips pe dealurile subcarpatice: La Stupină, Feţele Tîrgului. Pe Muntele Măgura, 

în incinta Mănăstirii Măgura Ocnei, există un mic lac de acumulare ce datează de pe la 

începutul secolului al XIX-lea şi a servit schitului drept iaz. În anul 1978, aproape de 

confluenţa Trotuşului cu Slănicul, în urma unor procese de sufoziune, s-a format un lac cu o 

suprafaţă de 500 m2 şi o adâncime de 57 m52. Astăzi acest lac nu mai există, a fost umplut 

cu aluviunile aduse de râul Slănic. În anul 1986 a apărut un nou lac în marginea de E a 

parcului Măgura, cunoscut sub numele de Lacul fără fund (Groapa Burlacu)53. 

 

5. Clima  

Clima oraşului Tîrgu Ocna este o climă moderată, cu ierni mai blânde (o medie de –

1,3°C) cu primăveri mai timpurii şi răcoroase datorită brizei muntelui, veri relativ calde 

(temperatura medie este de 19,7°C)54 şi cu toamne relativ lungi, călduroase şi senine. 

Temperatura medie anuală este de 9,2°C55. Conform datelor culese de la staţia 

meteorologică de la Tîrgu Ocna, pe perioada 1896-1966, s-a stabilit că temperatura maximă 

a verii a fost de 40,8°C, la 5 iulie 1916, iar minima absolută de -29,6°C, la 21 ianuarie 

194256. 

Oscilaţiile mari de temperatură se datorează atât circulaţiei generale a atmosferei cât 

şi influenţei introduse de relief. Îngheţurile sunt în general timpurii toamna şi se manifestă 

cu întârziere primăvara57. Depresiunea Dărmăneşti se bucură de un climat mai blând, 

caracterizat nu numai prin temperaturi medii anuale mai ridicate datorită föhnizării 58masive 

cu aer ce vine dinspre vest, dar şi precipitaţiilor mai reduse, cauzate de acelaşi fenomen. O 

                                                           
50C. Stoica, op. cit. 2003, p. 12. 
51P. Bogdan, op. cit. p. 41. 
52C. Stoica, op. cit. p. 12. 
53I. Văcăraşu, op. cit. p. 33, C. Stoica, op. cit. 2003, p. 13. 
54I. Văcăraşu,op. cit. p 23. 
55C. Stoica, op. cit. 2003, p. 14. 
56P. Bogdan, op. cit. p. 28-32. 
57C. Stoica, op. cit. 2003, p. 14. 
58I. Văcăraşu, op. cit. p. 23. 
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frecvenţă foarte mare o au inversiunile termice prezente în luncă. Acestea sunt un efect 

direct al curenţilor de aer descendenţi ce stagnează pe văi, în deosebi în perioada rece a 

anului, şi care fac posibilă prezenţa unor fenomene meteorologice cum ar fi brumele târzii şi 

timpurii, ceţuri, temperaturi mai scăzute decât în regiunile muntoase din jur59. 

Vânturile predominante ca frecvenţă în cadrul teritoriului sunt cele din vest (37,9%), 

urmate de cele din sud-vest (17,1%), cele de est (9,2%), şi sud-est (10,5%). Vânturile din 

nord şi nord-est au o frecvenţă mai mică (5,3% şi respectiv 8,2%)60. Regimul precipitaţiilor 

este în strânsă corelaţie cu regimul eolian şi cel termic. Din analiza efectuată pe o perioadă 

mai îndelungată, s-a constatat că media anuală este de 655 mm faţă de 800 mm61 cât este 

normal pentru această zonă. 

Uneori vara precipitaţiile ating valori ridicate căpătând aspectul unor ploi torenţiale, 

apărând uneori şi fenomenul de grindină care aduce pagube viilor şi pomilor fructiferi. 

Precipitaţiile sub formă de averse, destul de frecvente în perioada verii, prin acţiunea de 

şiroire, prin eroziunea torenţială sau prin acţiunea pânzei freatice de mică adâncime, produc 

degradarea unor întinse suprafeţe de teren mai ales a celor lipsite de vegetaţie62. 

 

6. Vegetaţia şi fauna 

Vegetaţia şi fauna aparţin în cea mai mare parte speciilor carpatice Europei centrale. 

Alte tipuri de animale sau plante sunt rare şi aparţin mai mult unor forme de trecere. În 

bazinul mijlociu şi superior al Trotuşului s-au menţinut o vegetaţie şi o faună de pădure 

relativ bogată. În estul bazinului, respectiv în subcarpaţi, vegetaţia spontană se menţine pe 

zone, fiind prezentă prin gorunete sau păduri în amestec de gorun, stejar şi alte foioase63. 

Vegetaţia este diferenţiată în funcţie de altitudine şi reprezentată prin: etajul boreal, specific 

culmilor muntoase cu climat mai aspru şi prin etajul nemoral, care cuprinde un relief mai 

complex şi mai jos, cu un climat de tranziţie între cel specific Europei centrale şi cel al 

Europei estice64.  

Etajul boreal65 corespunde în zonă pădurilor de conifere, între care molidul 

(Piceaabies)66 are cea mai mare răspândire şi pin pe alocuri. Spre limita inferioară a acestui 

                                                           
59Ibidem, p. 24. 
60Ibidem. 
61P. Bogdan, op. cit. p. 32-38; Al. Artimon, op. cit. p. 35. 
62P. Bogdan, op. cit. p. 32-38. 
63I. Văcăraşu, op. cit. p. 38. 
64Ibidem, p. 39. 
65Ibidem, p. 40; Gh. Mohan, Mic Atlas de Biologie, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, p. 25. 
66I. Văcăraşu, op. cit. p. 40; L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, Atlas Botanic, Editura Didactică şi Pedagogică 
R.A, Bucureşti, 1993, p. 170.  
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etaj se găsesc păduri de fag, la care se mai adaugă pe alocuri şi paltin67. Etajul nemoral68 are 

cea mai mare extindere şi corespunde pădurilor amestecate de fag şi conifere, pădurilor de 

fag, pădurilor de fag (Fagussilvatica)69 şi gorun (Quercuspetraea)70, începând de la etajul 

boreal şi până la altitudini de 300-400 m. Pădurile sunt mai luminate pe versanţii sudici, 

sud-estici şi mult mai masive şi mai inaccesibile pe versanţii estici şi nord-estici, care sunt 

mai abrupţi71. 

Pădurea a ocupat în trecutul mai îndepărtat aproape 90% din bazinul trotuşean fapt 

preponderent prin prezenţa solurilor de pădure. Atât zona montană cât şi cea de dealuri erau 

acoperite de păduri seculare, lăsând libere doar câteva ochiuri în cadrul unor depresiuni mai 

mari. Aici şi pe văi au apărut aşezările umane. Dacă până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 

pădurea ocupa mai bine de 70% din această zonă, astăzi ea s-a redus cam la 30,5%72.  

Pe harta rusă de la 1830 era trecut un masiv împădurit între valea Trotuşului, Tîrgu 

Ocna, Tiseşti, Grozeşti, Mănăstirea Caşin şi vechea frontieră spre Transilvania. A crescut 

mult ponderea terenurilor agricole: arabile, păşuni şi fâneţe (57,5%) expresie a activităţii 

antropice foarte active începând cu secolul al XVIII-lea. În părţile de S şi SE ale oraşului 

predomină păduri de amestec alcătuite din: fagi (Fagussilvatica)73, carpeni 

(Carpinusbetulus)74, goruni (Quercuspetraea), mesteceni (Brtula pendula)75, (Muntele 

Măgura), anini (Alnusglutinosa, AlnusViridis)76, (Terasa Podei), goruni (Dealul Butnaru), 

pini (D. Feţele Tîrgului, D. Muncelu)77. 

În zonele defrişate predomină arbuşti ca: măceşul (Rosa canina L.) cunoscut şi sub 

numele de trandafirul sălbatic, rujă, scoruş nemţesc, laba mâţei78, porumbarul, cornul, cătina, 

păducelul, alunul (Corylusavellana)79, sângerul, lemnul câinesc (Ramnuscatharticus) fiind 

denumit şi spinul cerbului, voiniceriu, gladiş, părul ciutei80, socul (Sambucusnigra L.) 

denumit şi haler, hoz, iboz, soc negru81, etc. şi plante specifice solurilor sărăturoase cum sunt: 

                                                           
67I. Văcăraşu, op. cit. p. 41. 
68Conf. N. St. Mihăilescu şi colab, op. cit. p. 335; I. Văcăraşu, op. cit. p. 41. 
69L. Popovici, C. Moruzi, Ion Toma, op. cit. p. 109, Iulia Văcăraşu, op. cit. p. 46; Gh. Mohan, op. cit, p. 27. 
70Ibidem, p. 110. 
71I. Văcăraşu, op. cit. p. 47. 
72C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
73L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 109; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
74Ibidem, p. 108. 
75E. Fischer, Dicţionarul plantelor medicinale, Editura Gemma Press, Bucureşti, 2002, p. 173. 
76L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 108. 
77C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
78E. Fischer, op. cit. p. 160. 
79L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 167; Gh. Mohan, op. cit, p. 28. 
80E. Fischer, op. cit. p. 273. 
81Ibidem, p. 267; I. Văvăraşu, op. cit. p. 48; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
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sărăcica, loboda, sulfina, sânzienele (Goliumverrum)82, pojarniţa (Hypericumprforatum L.) 

sau sunătoare83, ciuboţica-cucului (Primula verris L.) sau anghelină, cizma cucului, cinci 

clopoţei, cheiţi colorate84, garofiţa (Dianthuscarthsianorum)85, fierea pământului, campanule, 

coada şoricelului (Achillaemilleforium) sau brădăţel, ciureşică, iarba oilor, iarbă 

strănutătoare86, papucul doamnei (Cypripediumcalceolum) etc87. 

Tot la specii de ierboase se mai adaugă şi ferigile (Dryopterisfelix mas)88 unele 

ajungând la dimensiuni de 1,5 - 2 m prezente aproape peste tot în păduri, pe stânci, în 

luncile apelor curgătoare, în tăieturi etc. În regiunile umbroase şi umede, mai ales în jurul 

izvoarelor apar adesea coada calului (Equisetumarvense L.) cunoscut şi sub numele de barba 

ursului, barba sasului, bota calului, brădişor, nodăţică, opintic, siruşli ţă89 şi ruşinea ursului90. 

De-a lungul Trotuşului, cu deosebire în luncă, întâlnim o vegetaţie de zăvoi cu sălcii, anini, 

plopi, rogoz (Carexriparia)91, firuţă, trifoi. Pajiştile şi păşunile naturale (Coşna, Chichilău şi 

zonele Vâlcele şi Gălean) cuprind specii ca: firuţa, golomăţul (Dactylisgolomarata)92, 

trifoiul roşu (Trifoiumparatensis)93. 

Tot în această zonă au mai fost semnalate prezenţa unor specii rare şi a unor 

endemisme94. Amintim o serie de specii rar întâlnite în Carpaţi: Rubuspurpuratus Sub. Rub. 

Pyr. (pe muntele Măgura), Potentila aurea L. (masivul Nemirei), 

WaldisteiniageoidesWild(între Slănic Moldova şi Tîrgu Ocna)95. Dintre endemismele 

carpatice enumerăm, în primul rând, mai multe specii de mur, RubussubvillicaulisNyar (pe 

Măgura), RubusocnensisNyar şi RubusmăgurensisNyar (tot pe muntele Măgura)96. Mai 

menţionăm o specie rară de saxifragă, Saxifraga cymbalaria var. eucymbalaria (pe cursurile 

Slănicului, Dofteanei şi Uzului), menţionată încă din 1903 de Dimitrie Brândză, papucul 

doamnei (pe Slănic) şi multe altele97. 

                                                           
82I. Văcăraşu, op. cit. p. 48; L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 127;  
83E. Fischer, op. cit. p. 283; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
84E. Fischer, op. cit. p. 87; C. Stoica, op. cit. 2006, p. 43. 
85L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 106. 
86E. Fischer, op. cit. p. 99; I. Văvăraşu, op. cit. p. 48. 
87I. Văcăraşu, op. cit. p. 48; L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 146; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
88L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 167. 
89E. Fischer, op. cit. p. 93; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
90C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
91L. Popovici, C. Moruzi, I. Toma, op. cit. p. 176. 
92Ibidem, p. 142; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
93C. Stoica, op. cit. 2003, p. 15. 
94Ibidem. 
95Ibidem. 
96E. Fischer, op. cit. p.176; C. Stoica, op. cit. 2003, p. 16. 
97C. Stoica, op. cit. 2003, p. 16. 
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Fauna, este determinat corelată de condiţiile de vegetaţie, respectiv unei vegetaţii de 

pădure îi corespunde o faună de pădure. În pădurile de foioase ce aparţin etajului nemoral, 

întâlnim o faună mai bogată sub raportul numărului de specii, mamiferele fiind reprezentate 

prin: ursul brun (Ursus arctos)98, cerbul (Cervuselaphus, C. carpaticus)99, viezurele 

(Melesmeles)100, lupul (Canis lupus)101, vulpea (Vulpesvulpes)102, mistreţul (Sus scrofa)103, 

iepurele (Lepuseuropeus), pisica – sălbatică (Felix silvestris)104, la care se mai adaugă 

căprioara (Capreoluscapreolus) prezentă în stejărete şi veveriţa (Sciurusvulgaris), 

pârşul(Glisglis)105 şi alte rozătoare cu o răspândire mai mare în făgete106. Speciile 

caracteristice acestui etaj sunt cele care migrează iarna sau care trăiesc şi în alte etaje. 

Printre aceste specii sunt: porumbelul de scorbură, turturica, ierunca. Se mai adaugă la 

acestea privighetoarea, ciocârlia, şoimul, dumbrăveanca, graurul, şi o serie de păsări mai 

mici107. 

Pădurile, fâneţele, cursurile de apă mai adăpostesc: şerpi (vipera comună pe Muntele 

Măgura), şopârle, salamandre, tritoni, dar şi o mulţime de insecte. În apele curgătoare, 

trăiau: păstrăvul (pe râul Slănic), mreana şi cleanul pe râul Trotuş108. În prezent, după ce 

poluarea râului Trotuş a încetat să mai fie atât de puternică, mai ales după închiderea 

Combinatului chimic de la Dărmăneşti, au reînceput să apară unele specii de peşti cum ar fi 

cleanul şi mreana, acestea coborând din zona izvoarelor râului Trotuş spre cursul mijlociu al 

acestuia. 

 

C. SCURT ISTORIC 

 

1. Cercetări Arheologice 

Primele informaţii cu caracter arheologic despre zona oraşului Tîrgu Ocna au apărut 

încă din 1913 când Vasile Pârvan, menţiona pe Valea Trotuşului, între alte localităţi cu 

resturi de cultură materială, aşezarea de la Gura Văii – Oneşti, menţiune ce era publicată în 

                                                           
98I. Văcăraşu,op. cit. p 50. 
99C. Stoica, op. cit. p. 16. 
100I. Văcăraşu,op. cit. p. 50. 
101Ibidem. 
102C. Stoica, op. cit. p. 16. 
103I. Văcăraşu,op. cit. p. 50. 
104Ibidem. 
105Ibidem. 
106Ibidem. 
107ibidem, p. 51. 
108C. Stoica, op. cit. 2003, p. 16. 
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Analele Academiei Române, secţiunea istorie, Bucureşti, 1914. Tot el este cel care semnala 

existenţa unor resturi materiale de locuire în aşezările de la Brăteşti şi Bârsăneşti109.  

Epoca Paleolitică este reprezentată în regiunea Tîrgu Ocna prin unele descoperiri 

întâmplătoare de aşchii lamelare şi a unor fragmente de unelte din silex patinat, atât pe 

Dealul Coşna110 aflat în apropiere de Tîrgu Ocna şi la cca. 3 km distanţă de vârful Titelca. 

În anul 2014 a fost decoperit un vârf de săgeată din Paleoliticul Superior pe dealul Coșna și 

care se găsește în Muzeul de Istrorie al orașului.  

Dacă cele câteva descoperiri paleolitice întâmplătoare dovedesc existenţa unor 

popasuri sezoniere ale unor grupuri de vânători, cu totul alta este situaţia pentru perioada 

cuprinsă între Paleoliticul Superior şi Eneolitic. Până în prezent cercetările arheologice nu 

au reuşit să aducă la lumină resturile unei locuiri neolitice timpurii. Faza finală a 

Neoliticului sau calcoliticul111, cca. 5500/5000 – 3800/3700 a. chr112, este cu mult mai bine 

cunoscută datorită cercetărilor arheologice efectuate în această regiune, chiar dacă ele au 

avut mai mult caracterul unor sondaje de informare. Siturile arheologice descoperite aparţin 

culturii Cucuteni, fazele A-B şi B113. 

În 1927 Marton Roska a efectuat un sondaj în aşezarea de pe Podei – Tîrgu Ocna114, 

iar rezultatele obţinute în urma cercetărilor vor fi publicate în ArchaiologiaiErtesitőXLII 

din 1928115. Cercetările arheologice sistematice şi cele de suprafaţă au reuşit să identifice în 

regiunea oraşului Tîrgu Ocna un număr mare de aşezări din epoca Bronzului, precum si 

pentru epoca fierului. Cercetările arheologice au adus la lumină resturi de locuire care 

aparţin atât  primei epoci a fierului, cât şi La Tène – ului getodacic. Pentru Hallstatt-ul 

mijlociu au fost identificate unele aşezări cum sunt cele de la Podei - Tîrgu Ocna116 şi dealul 

Docmana – Viişoara (Tîrgu Trotuş). Fazei La Tène, numită şi „epoca clasică a geto-

                                                           
109 V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos, Bucureşti, 1913, p. 2; C. Matasă, 
Descoperiri arheologice în depresiunea Oneşti, în„ Carpica” I, 1968, p. 102; V. Căpitanu, Cercetări arheologice 
ale Muzeului de Istorie din Bacău în anii Republicii, Bacău, 1982, p. 35. 
110Ioan Şandru, Contribuţii geografice economice asupra evoluţiei aşezărilor omeneşti în depresiunea 
subcarpatică Oneşti, AŞUI, II, VII, 1961, 215 şi urm.; Al. Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-
XVII. Geneză şi evoluţie, Editura Corgal Press, Bacău, 2003, p. 24;  Alexandru Artimon, Petre Bogdan, Istoria 
Târgului Trotuş din cele mai vechi timpuri până la Marea Unire din 1918, Editura Corgal Press, Bacău, 2008, p. 
26; Ștefan Pelin, File de Cronică. Din Istoria Orașului Targu Ocna, Editura Anca, Urziceni, 2010. 
111 C. Magda-Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături, Piatra Neamţ, 1998, p. 55 şi urm. 
112 N. Ursulescu, M. Petrescu Dîmboviţa, D. Monah, Neo-eneoliticul, în „Istoria Românilor”,I (coord. M. 
Petrescu-Dîmboviţa, Al. Vulpe),  2001, p. 111-155. 
113 Ş. Pelin, op. cit., 2002, p. 20;  
114 Constantin Matasă, Aşezarea eneolitică de la Târgu Ocna – Podei,  ArhMold.  II-III, 1964, p. 4 – 59; Ş. 
Cucoş, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, Piatra Neamţ, 1999, p. 20. 
115Ibidem. 
116 A. Niţuşi M. Zamoşteanu, Sondajul în cetăţuia getică de la Tiseşti (r. TârguOcna, reg. Bacău),în „MCA” , VI, 
1959, p. 375. 
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dacilor”117, îi sunt atribuite aşezările de la Podei – Tîrgu Ocna, Dealul Docmana – Viişoara 

şi Varniţa – Tuta118.  

Epoca clasică geto-dacică  corespunde fazelor La Tène II (300-150 a. Chr. B.C.) şi 

La Tène III (150 a. Chr. – 106 p. Chr. B.C.) căreia îi sunt atribuite aşezările de la Podei – 

Tîrgu Ocna, dealul Docmana – Viişoara, Varniţa – Tuta, Gura Văii – Oneşti, Bogdăneşti – 

Oituz şi Oneşti119. 

În anul 1958 A. Aniţu şi C. Eminovici efectuau unele cercetări de suprafaţă pe vârful 

denumit Titelca – Tiseşti (Tîrgu Ocna)120. Săpăturile din anul următor au identificat aici o 

cetăţuie dacică fortificată din secolul I î. H. Pe baza informaţiilor pe care le avem de la 

geograful Claudius Ptolemeu121, cetăţuia de la Titelca – Tiseşti, a fost identificată de autorii 

săpăturilor cu antica Utidava122. Cercetările de suprafaţă efectuate de către V. Căpitanu şi V. 

Ursachi, au dus la identificarea unei aşezări geto – dacice de înălţime pe „Vârful 

Hăsman‘‘123 unde s-au întreprins săpături de salvare în anul 1987124. 

După cucerirea romană, zona oraşului Tîrgu Ocna, va face parte din aria carpică. 

Cultura materială a carpilor este de origine dacică şi poate fi considerată ca fiind o formă 

evoluată a La Tène-ului125. Situaţia de dependenţă a teritoriului din sudul Moldovei rezultă 

şi din afirmaţiile lui C. Ptolemeu în Geografii III, 8, 1-2, care menţiona că Dacia se 

mărginea la răsărit cu Dunărea şi Siretul, iar  porţiunea dintre Siret şi Prut aparţinea Moesiei 

Inferior126. 

De remarcat este faptul că Ptolemeu nu se referea numai la teritoriul apărat prin 

valul de pământ de la Isaccea – Tatarbunar127, ci şi la zona dintre Carpaţi şi Siret, care se 

afla sub dominaţia Moesiei Inferior. Textele antice şi descoperirile arheologice nu ne dau 

până în prezent informaţii până unde s-ar fi putut întinde controlul roman în Moldova, dar 

                                                           
117 Al. Artimon, op.cit.,p.48. 
118Alexandru Artimon, Petre Bogdan, op. cit.,  2008, p. 36. 
119 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. cit., 1970, p. 35-370; Al. Artimon, op. cit., p. 48;  
120 Al. Artimon, op.cit.,p.48. 
121 I. Bogdan - Cătăniciu, Ptolemeu şi Provincia Dacia, în „AMN”, 24-25, 1987-1988, p. 145-162. 
122 A. Niţuşi M. Zamoşteanu, op. cit., 1959, p.381. 
123Viorel Căpitanu, VasileUrsachi, Noi descoperiri în judeţul Bacău, în „Carpica”, VII, 1975, p. 45-58.; Ştefan Pelin, Din 
istoria localităţii Târgu Ocna, Lucrare ştiinţifico-metodică pentru obţinerea gradului didactic I, Iaşi, 1980-1981, 
p. 28 şi urm. 
124 A. Niţuşi M. Zamoşteanu, op. cit., 1959, p.381.  
125 V. Mihăilescu – Bârliba, Circulaţia monetară la triburile libere de la răsărit de Carpaţi (sec. II – IV e. n.), în 
„ MemAnt”, II, 1970, p. 288-293. 
126 I. Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia Dacilor liberi. Dacii din spaţiul est-carpatic în secolele II-IV e. n. Editura 
Junimea, Iaşi., 1982, p. 46; Al. Artimon, op. cit., p. 50. 
127 I. Ioniţă, op. cit., 1982, p. 48;  
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cert este, datorită ceramicii de provenienţă străină şi a tezaurelor monetare, că a existat o 

strânsă legătură între teritoriile neocupate şi lumea daco-romană128. 

Din analiza materialului descoperit atât prin cercetări de suprafaţă sau prin săpături 

arheologice au dus la identificarea a mai multor aşezări carpice la Tîrgu Ocna, Viişoara – 

Tîrgu Trotuş şi Gura Văii – Oneşti129. Tezaurele monetare romane din secolele II-III d. Chr. 

descoperite la Tîrgu Ocna, Viişoara şi Tuta – Tîrgu Trotuş, pot fi, de asemenea, atribuite 

carpilor130. 

 

Prezenţa populaţiei autohtone în regiunea oraşului Tîrgu Ocna în secolele IV-V d. 

Chr. este dovedită de descoperirile arheologice de la Pârâul Boghii – Pârgăreşti, în care s-a 

semnalat prezenţa fragmentelor ceramice provenite de la vase lucrate manual caracteristice 

culturii Sântana de Mureş. Mult mai numeroase sunt însă aşezările din secolele VI-IX şi 

care de împart în două categorii: aşezări autohtone de tip romanic pentru secolele VI- VII şi 

aşezări vechi româneşti pentru secolele VIII-IX131. 

                                                           
128Ibidem. 
129Ibidem, p. 50. 
130 Al. Artimon, op. cit., p. 50. 
131 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia Aşezări din Moldova de la paleolitic până în secolul al XVIII-
lea, Editura Academiei R. S. R. Bucureşti, 1970, p. 67-370; Al. Artimon, op. cit., p. 51. 
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Pentru sec. IV-V, descoperiri arheologice s-au făcut în toamna anului 1976 pe 

teritoriul satului Pârâul Boghii (comuna Pârgăreşti, jud. Bacău), în urma săpăturilor pentru 

instalarea unei conducte de apă132. În anul 1982 s-a efectuat un sondaj de informare-salvare 

în urma căruia s-au mai găsit, pe lângă material arheologic aparţinând sec. IV-V, atribuit 

culturii Sântana de Mureş133, şi resturi aparţinând unei aşezări din sec. VIII-IX 134.  

Sigur că locuirea umană nu se opreşte aici, ea continuă şi în secolele următoare. 

Cercetările de la Oituz au identificat resturi de locuire şi din secolele X cu nivele suprapuse 

până în secolul XVII. Izvoarele referitore la invazia tătară din 1241 amintesc de unele lupte 

duse pe valea Oituzului unde autohtonii au opus o rezistenţă uimitoare, iar invadatorii au 

suferit multe pierderi. Descoperirile de la Tîrgu Trotuş din secolele XIII-XVII şi o cahlă ce 

îl are reprezentat pe Sfântul Gheorghe, din Muzeul de Istorie din Tîrgu Ocna pot confirma 

existenţa unei comunităţi importante în această regiune.  

 

2. Atestare documentară 

 

Documentele istorice semnalează existenţa în secolele X-XIV a unei mulţimi de sate 

cu un grad mai dezvoltat, o dată cu trecerea perioadei migraţiei popoarelor. O dată cu 

stabilirea slavilor, iar mai târziu, după încetarea valurilor marilor migraţiuni, schimburile de 

mărfuri le înviorează, se intensifică legăturile dintre diferite zone naturale. În această 

perioadă se presupune că populaţia autohtonă a împrumutat de la slavii conlocuitori 

termenul generic de târg, care semnifică locul unde se cumpără şi se vinde marfă. 

Terminologia de târg se va răspândi atât la aşezările permanente care asigurau vânzarea şi 

cumpărarea mărfurilor produse local sau aduse, cât şi la acele întâlniri periodice între 

locuitorii diverselor regiuni productive ale ţării, cunoscute sub numele de „nedei”, 

„soboruri, iarmaroace”, remarcate mai ales în zona aceasta dintre Carpaţi şi Marea 

Neagră135. 

Existenţa unor aşezări săteşti bine organizate în aceste părţi ne este confirmată şi de 

documentul din 12 martie 1399, dat de Ştefan Muşat lui Ioan Cormeleu şi fratelui său Trofin 

prin care li se acordă stăpânirea asupra satelor Brătila de sus şi Brătila de jos, ambele din 

ţinutul Trotuşului, situate pe apa Tazlăului Mare. Satele erau acordate celor doi fraţi pentru 
                                                           
132 I. Mitrea, C. Eminovici,Cercetărilearheologice de la Pârâul Boghii - Pârgăreşti, în „Carpica”,  XV, 1983, 
152-153. 
133Ibidem. 
134Ibidem.   
135Vasile Cucu, Cezar Popescu, Urbanism, vol. I, EdituraUniversităţii, Bucureşti, 1979, p. 85-86; Corneliu Stoica, 
op. cit., 2003, p. 37;  Ștefan Pelin, op. cit., 2010, p. 32 și urm. 
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credinţa cu care slujiseră ţara şi domnia. Documentul mai confirmă existenţa mai multor 

aşezări săteşti în zona de vărsare a Tazlăului în Trotuş. Precizându-se hotarele moşiei 

acordate fraţilor Cormeleu, documentul evidenţiază existenţa satelor Poiana şi Gîrtenul, 

Grieştii şi Caraclăul136. 

Satele Gîrtenul şi Poiana sunt pomenite pentru a doua oară într-un document din 29 

iunie 1400 dat de Alexandru cel Bun. Satele respective, au fost date de domnitorul 

Moldovei şi Ivan şi Stroe, care slujiseră pe înaintaşii lui Alexandru cel Bun. Precizându-se 

hotarele moşiilor atribuite lui Stroe şi Ivan, cartea domnească menţiona existenţa satului 

Berzunţi, situat şi astăzi în apropiere de Poiana.  

La 15 martie 1410, Alexandru cel Bun, răsplătea credinţa stolnicului Domocuş, a 

fraţilor săi Blaj şi Iacob, dăruindu-le şase sate situate pe râurile Oituz şi Caşin. Între satele 

donate celor trei boieri figurau: Grozeşti, Stoeneşti, Stănişoreşti, Laslovoviţi137. 

La 18 ianuarie 1599, pe vremea domniei lui Ieremia Movilă, este menționat satul 

Ocna. 

În secolul al XVII-lea, pe lângă vechile oraşe şi tîrguri, apar altele noi ce au la bază 

de obicei vechi sate, care datorită dezvoltării meşteşugurilor, exploatărilor miniere sau 

drumurilor comerciale, s-au transformat în târguri. Acordarea dreptului de a ţine târg 

săptămânal a constituit o etapă importantă în transformarea aşezărilor săteşti într-una 

orăşenească. În acest fel au apărut o serie de târguri noi. În Moldova, Tîrgu Ocna, Piscul, 

Câmpul Lung, Lipcani, etc138.  

Localitatea Tîrgu Ocna era bine cunoscută şi la începutul secolului al XVIII-lea 

pentru rolul său în economie, dar şi pentru aşezarea sa geografică.  

Oraşul Tîrgu Ocna aparţine 

generaţiei oraşelor feudale din 

Moldova, din punct de vedere 

cronologic încadrându-se în 

subgeneraţia aşezărilor urbane 

complementare din secolele XVI-

XVIII.  “ Nu departe de Tîrgul 

Trotuşului sunt saline foarte avute  

                                                           
136Judeţul Bacău,  file de istorie, Bacău, 1974, p. 28. 
137Ibidem, p. 29. Ştefan Pelin, op. cit., Iaşi, 1980-1981;  Corneliu Stoica, op. cit., 2003, p. 37; Ștefan Pelin, op. cit., 
2010, p. 39 și urm. 
138Judeţul Bacău,  file de istorie, Bacău, 1974, p. 28; Corneliu Stoica, op. cit., 2003, p. 37, Ștefan Pelin, op. cit., 
2010, p. 39 și urm. 

 

Tîrgu Ocna vedere generală 1902 



19 

 

pe care locuitorii le numesc ocne...”, spunea 

Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie. Şi într-

adevăr, în inima Moldovei pe pitoreasca vale a 

Trotuşului, se află Salina Tîrgu Ocna, în 

perimetrul oraşului Tîrgu Ocna din judeţul Bacău. 

De aici pleacă și toponimia localitătii- imensa 

bogăție de sare care a fost exploatată din cele 

mai vechi timpuri.  

Menţionarea ca și târg a avut loc în anul 

1709, calitate atribuită de către domnitorul Mihai Racoviţă. Dezvoltarea rapidă a aşezării 

Tîrgu Ocna s-a datorat în primul rând exploatării sării,  timp de aproape trei secole, fiind cea 

mai mare şi importantă localitate de pe Valea Trotuşului. Ascensiunea Tîrgului Ocna în Evul 

Mediu a fost provocată, aşadar, pe de o parte, de intensificarea activităţii de exploatare a sării 

din masivul din zona Vâlcele, şi pe de altă parte, de poziţia geografică de excepţie: pe drumul 

Ghimeşului şi în apropierea drumului 

Braşovului, târg pereche cu Tîrgul Secuiesc, centru polarizator în bazinul mijlociu al 

Trotuşului, şi poziţia la intrarea în munţi prin defileul de la Cireşoaia.  

În cele 6 secole de existenţă, localitatea Tîrgu Ocna a avut o evoluţie marcată de 

perioade de dezvoltare rapidă, dar şi de lungi perioade de timp de stagnare. După o dezvoltare 

lentă timp de aproape două secole, aşezarea intră într-un proces de urbanizare în secolul al 

XVII-lea pentru ca, în secolul următor, să 

înregistreze o adevărată explozie 

demografică şi teritorială, dublarea populaţiei 

şi creşterea de peste zece ori a teritoriului.  

În anul 1846  localitatea Tîrgu  Ocna 

a fost recunoscută ca oraş, iar în anul 1894 i 

se atribuia statutul de stațiune 

balneoclimatică.  

În primul război mondial oraşul a fost 

teatrul unor eroice bătălii, cele din zona 

Coşna şi Cireşoaia înscriind pagini de aur în 

istoria apărării patriei. Anii interbelici au însemnat nu numai refacerea, dar şi înflorirea 

activităţii economico-sociale a oraşului. Staţiunea balneoclimatică Tîrgu Ocna, s-a dezvoltat 

în anii 1925 - 1940 construindu-se un complex de băi şi amenajându se izvoarele în parcul 

 

Tîrgu Ocna 1910 

 

Tîrgu Ocna, vedere generală 2016 
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oraşului, flancat pe părţile laterale de vile cochete, turiştii fiind cazaţi în hotelurile din oraş - 

Regal şi Parc. După cel de-al doilea război mondial, datorită dezvoltării industriale îndeosebi 

la Oneşti - Borzeşti dar şi în amonte la Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti, oraşul Tîrgu Ocna 

pierde rolul de frunte ca oraş al Văii Trotuşului. În aceeaşi perioadă activitatea turistică a 

oraşului este mai slabă, dar un eveniment în acest domeniu se înregistrează după anul 1988, 

odată cu darea în folosinţă a Complexului hotelier “Măgura”. 

După 108 ani, prin Hotărârea Guvernului nr. 1122/10 octombrie 2002, orașul Tîrgu 

Ocna a fost desemnată ca staţiune turistică de interes naţional și din 2013, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1072/11 noiembrie, a fost atestată ca stațiune balneoclimatică. 

 

D. Populația orașului Tîrgu Ocna 

 

1. Structura populației 

Conform recensământului din 2011, laTîrgu Ocna au fost înregistrate 11300 de persoane. La 

nivelul anului 2013, ponderea femeilor în total este de 52,15%, iar a bărbaţilor de 47,85%. 

 

2. Pe etnii  

În orașul Tîrgu Ocna din cei 11.300 locuitori: 

11.126 sunt români; 

11 sunt maghiari; 

79 sunt rromi; 

13 au alta limbă maternă; 

73 limbă maternă nedeclarată. 

 

3. După religii: 

82,72% ortodoxă; 

8,29% romano-catolică; 

0,52% baptistă; 

0,52% penticostală; 

0,64% altă religie 

7,31% religie nedeclarată. 
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CAPITOLUL II 

 

AUTORITA ŢILE ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE LOCALE 

CARE CONDUC ORAŞUL TÎRGU OCNA 

 

1. Considerații generale 

 

Orașul Tîrgu Ocna este persoana juridică de drept public care are ca scop 

administrarea eficientă a resurselor comunităţii. Misiunea principală a autorităţilor 

administraţiei publice locale din Tîrgu Ocna (Consiliul Local Tîrgu Ocna şi Primarul) constă 

în executarea legii şi prestarea de servicii în baza legii. Organizarea, funcţionarea, 

competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin 

orașului Tîrgu Ocna, se supun principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor 

publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, conform prevederilor 

Constituţiei României.  

Consiliul local al orașului și Primarul sunt autoritățile administrației publice prin 

care se realizează autonomia localității, conform cu art. 120 din Constituție. Consiliul Local 

și Primarul se aleg in condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale , prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. Viceprimarul se alege  

cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia. 

  

2. Consiliul Local 

Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, 

secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale. Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 

prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. 

 Consiliul local are inițiativa şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele  de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, 

locale sau centrale. Consiliul local al oraşului Tirgu Ocna este format dintr-un număr de 17 

consilieri, corespunzător numărului locuitorilor orașului, conform prevederilor art. 29 din 

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001,  a administrației publice locale republicată și actualizată.  

 Structura politica a Consiliului local Tirgu Ocna , validat in urma alegerilor pentru 

autoritatile locale din 05.06.2016 este urmatoarea: 6 consilieri din partea Partidului Social 
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Democrat; 5 consilieri din partea Partidului National Liberal; 4 consilieri din partea Aliantei 

Liberalilor si Democratilor ; 1 consilier din partea M10; 1 consilier independent. 

În relațiile dintre Consiliul local și Primar nu există raporturi de subordonare. 

Autoritatea Consiliului local Tîrgu Ocna și a Primarului orașului Tîrgu Ocna se exercită pe 

teritoriul orașului. 

 

2.1. Atribuțiile consiliului local sunt prevazute la art.36 din Legea nr. 215/2001 – 

a administratie publice locale, republicata , cu modificari si completari : 

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administraţiei publice locale sau centrale. 

  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau 

municipiului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare 

şi funcţionare a consiliului local; 

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de 

funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
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b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 

administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu 

prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 

mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică 

a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 

local, în condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi 

urbanism ale localităţilor; 

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de 

interes public local. 

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes local privind: 

1. educaţia; 

2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

3. sănătatea; 

4.cultura; 

5. tineretul; 

6. sportul; 

7. ordinea publică; 

8. situaţiile de urgenţă; 

9. protecţia şi refacerea mediului; 
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10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

11. dezvoltarea urbană; 

12. evidenţa persoanelor; 

13. podurile şi drumurile publice; 

14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, 

salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

16. activităţile de administraţie social-comunitară; 

17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-

teritoriale sau în administrarea sa; 

18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale; 

19. alte servicii publice stabilite prin lege; 

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi 

didactic; 

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a 

utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa; 

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local. 

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 

de interes public local; 

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi 

administrativ-teritoriale din alte ţări; 

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-

teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune. 
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(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite 

deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui 

regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

ART. 37  

Persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în 

societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi 

alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în 

condiţiile legii, respectându-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale. 

 

3. Primarul ,  viceprimarul şi secretarul oraşului 

 

Primarul orașului Tîrgu Ocna este ales prin votul direct al cetăţenilor tirgocneni, o dată 

la patru ani. Validarea sa în funcţie se săvârşeşte cu respectarea prevederilor Legii nr. 215 

din 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. 

El reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie. 

Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al 

României. Eşarfa va fi purtată, în mod obligatoriu, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice 

şi la celebrarea căsătoriilor. 

 Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 

normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii 

Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un viceprimar, iar municipiile 

reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 

Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi 

poate delega atribuţiile sale. 

Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul 

membrilor acestuia). 
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Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 

adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie. 

Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică 

formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, 

şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină 

în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în 

muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. 

Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 

Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, 

fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.)  

Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării 

alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau 

oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei, după îndeplinirea 

prevederilor art. 38 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se aduce la cunoştinţă 

prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau, după caz, într-o 

şedinţă extraordinară, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. 

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va 

stabili data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data 

invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, 

în condiţiile legii. 

Primarul depune în faţa consiliului local un jurământ  

Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. 

 

3.1 Atribuţiile primarului sunt prevazute de art. 63-65 din Legea nr. 215/2001 – a  

administratiei publice locale, republicata , cu modificari si completari ulterioare – art. 63- 65 

Art. 63 

(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c) atribuţii referitoare la bugetul local; 

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
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e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de 

autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul 

îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege. 

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul: 

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local. 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul: 

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 

supune spre aprobare consiliului local; 

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de 

titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor 

la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.  

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: 

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi 

de utilitate publică de interes local; 

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile 

prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d); 

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului 

efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a 

bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de 

serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes local; 
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f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului 

local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative; 

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi 

gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile 

publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean. 

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza 

concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la 

propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având 

anexat contractul de management. 

Art. 64 

(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 

revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, 

la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul 

acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales. 

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Art. 65 

Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului 

unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu 

competenţe în acest domeniu, potrivit legii. 

Secretarul orasului – este functionar public de conducere , cu studii superioare,  

juridice sau administrative . Principalele atributii ale secretarului orasului sunt stabilite de 

prevederile art. 117 din Legea nr. 215 din 2001 a administrației locale cu modificările şi 

completarile ulterioare. 

 Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de 

specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită 
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primăria oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, 

soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

 

4 Însemnele orașului Tîrgu Ocna 

În afară de însemnele naționale și județene, orașul are ca  însemn 

propriu  Stema orașului. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 601/5.07.2004 s-a  aprobat actuala  

stema a orașului Tîrgu Ocna. Semnificația  elementelor  însumate: 

- Căpriorul undat de argint sugerează cele doua ape la confluența  

cărora se află localitatea. Prin forma sa , căpriorul undat simbolizează binecunoscutul deal 

Măgura la poalele căruia se afla localitatea, iar spațiul pe care el îl mărginește la baza scutului 

indica intrarea in mină. 

- Cele trei brațe sunt purtătoare ale ciocanelor de șavgău, unealta specifică minelor 

de sare. 

- Coroana murală cu cele trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are 

rangul de oraș. 

 

CATITOLUL III 

ACTIVIT ĂŢI  ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE PRESTĂRI 

 

1. Activit ăți economice 

Principalele activităţi economice desfăşurate in oraşul Tîrgu Ocna sunt: 

- Comerț, turism, alimentație publică, 
- Construcții, exploatare sare,  
- Activități referitoare la sănătatea umană, 
- Activități veterinare, prestări servicii. 

 
Activitatea economică a orașului este desfășurată de: 
Operatori economici:  

- S.A., S.R.L, S.N.C., I.F., I.I., P.F.A.; 
- liber profesioniști; 
- puncte de desfășurare ale societăților comerciale din alte localități: 
- organizații neguvernamentale. 
- bănci; 
- notari publici. 

 
Activitatea de prestări servicii este reprezentată de: 

- Atelier de croitorie; Atelier de cizmărie; Frizerie – coafură. 
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2. Agricultura 

Din totalul suprafeţei administrative a oraşului (4890 ha), 2.677 ha, adică peste 50%, este 

suprafaţă agricolă.   

Suprafaţa agricolă a oraşului este structurată astfel: 

� teren arabil în suprafaţă de 367 ha, reprezentând 13,71% din suprafaţa agricolă; 

� păşuni în suprafaţă de 1.353 ha, reprezentând 50,54%; 

� fâneţe în suprafaţă de 916 ha, reprezentând 34,22%; 

� livezi în suprafaţă de 1 ha, reprezentînd 0,04%;  

� culturi de viţă de vie, în suprafaţă de 40 ha, reprezentând 1,49%. 

Suprafața totală de islaz este de 1362 ha, din care : 

� Vîlcele  -              708 ha ; 

� Poieni-Pacuri -     160 ha ; 

� Tisești -                326 ha ; 

� Gura Slănic -        120 ha ; 

� Gălean -                  48 ha.  

Suprafața neagricolă este de 2.213 ha, din care : 

� Păduri –       1.422 ha; 

� Curți –             411 ha; 

� drumuri –       130 ha; 

� neproductiv – 140 ha; 

� alte terenuri – 110 ha. 

 

3. Silvicultura 
 
Ocolul Silvic Tîrgu Ocna deține o suprafață de 18232 h, iar formele de relief 

predominante sunt versanții. Drumurile forestiere accesibile au o lungime de 139, 6 km.  
Compoziția pădurilor este după cum urmează: 

- Fag 50 % 
- Brad 21 % 
- Molid 14 % 
- Pin 4 % 
- Mesteacăn 2 % 
- Gorun 2% 
- Diverse rășinoase 2 % 
- Diverse tari 5 % 
- Diverse moi 1 % 
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CAPITOLUL IV 

 

LOCALIT ĂȚI INFRĂȚITE 
 

Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale, republicată, cu modificări și 

completări stabilește cadrul legal cu privire la posibilitatea autorităților locale de a încheia 

întelegeri de cooperare cu structuri similare din alte state , în condițiile legii: 

-  art. 15, alin.2): “Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv 

preşedinţii consiliilor judeţene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare 

conformă, proiectele de înţelegeri de cooperare pe care acestea intenţionează să le încheie cu 

unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare de 

către consiliile locale sau judeţene, după caz.” 

- art. 15, alin. 5) : “Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia 

acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din Republica 

Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de investiţii ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de 

tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor acţiuni care contribuie la 

dezvoltarea relaţiilor de prietenie” 

- art. 16 , alin. 1) : “Iniţiativa unităţilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a 

se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera la o 

asociaţie internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată Ministerului 

Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 Principalele domenii de activitate: 

1. Sectorul administrație publică locală:  

- vizite reciproce ale autorităților deliberative și executive ale celor două unități 

administrativ teritoriale ( membrii consiliilor locale, primar, viceprimar, secretar, 

funcționari publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului), pentru cunoașterea modului de organizare și administrare comunitară. 

2. Sectorul cultural-sportiv: 

- derularea unor programe pentru păstrarea culturii în spațiul geografic; 

- organizarea și susținerea unor spectacole cultural - artistice; 

- organizarea unor competiții sportive și derularea unor sesiuni de pregătire a 

sportivilor din cele două orașe (fotbal, tenis, șah, atletism, etc); 

- încheierea unor parteneriate între instituții de cultură și sport din cele două oraș; 
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- organizarea  în comun a manifestărilor cultural-artistice internaționale (Ziua 

mobilitătii europene, Ziua internațională a femeii, Ziua internațională a educației, Ziua 

internațională a persoanelor vârstnice, etc.)  și promovarea calendarului activităților 

locale: (zilele orașului, comemorarea unor personalități locale, cetățeni de onoare, 

lansări de carte, festival de datini și obiceiuri tradiționale  etc.)  

3. Sectorul turism : 

- identificarea unor oportunități de promovare a turismului și de punere în valoare a 

patrimoniului cultural (organizarea unor expoziții și târguri de produse tradiționale, 

promovarea brandurilor locale, organizarea unor excursii tematice, promovarea unor 

noi forme de turism) . 

4. Sectorul învățământ și formare profesională: 

- organizarea de concursuri și olimpiade școlare; 

- organizarea unor activități comune în cadrul Programului de învățământ “Școala 

altfel”; 

- promovarea educației non-formale în rândul tinerilor (acțiuni de voluntariat, grupuri 

de cercetași); 

- schimburi de experiență a cadrelor didactice și a elevilor din unitățile de învățământ 

din cele două unități administrativ teritoriale. 

4. Sectorul asistență și protecție socială:  

- identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea accesului și participării grupurilor 

vulnerabile sau defavorizate pe piața muncii; 

- identificarea unor soluții pentru reconversie profesională; 

- înființarea unor servicii de asistență a persoanelor aflate în dificultate (persoane cu 

dizabilități, vârstnici, persoane fără adăpost, familii dezorganizate) 

5. Sectorul economic: 

- dezvoltarea mediului de afaceri prin organizarea unor întâlniri între oamenii de 

afaceri din cele două orașe; 

- atragerea investitorilor străini; 

- valorificarea produselor specifice locale și chiar realizarea unor branduri. 
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Până în prezent orașul Tirgu Ocna a semnat înțelegeri de cooperare și înfrățire cu 

următoarele localități:  

 

Nr. crt. Localitatea / Tara 

Hotararea Consiliului Local de 
aprobare a  

“Intelegerii de Cooperare si 
Infratire” 

1. 
Orașul Vayk, județul Vaioț 

Dzor / Armenia 
HCL nr. 56 din 30.07.2015 

2. 

Orașul Bilgorod-
Dnestrovskii (Cetatea 

Albă), regiunea Odessa / 
Ucraina 

HCL nr. 24 din 24.02.2016 

3. 
Orașul Zatoka, regiunea 

Odessa / Ucraina 
HCL nr. 25 din 24.02.2016 

4. 
Orașul Avangard, regiunea 

Odessa / Ucraina 
HCL nr. 66 din 31.08.2016 

5. 
Orașul Cricova / Republica 

Moldova 
HCL nr. 64 din 31.08.2016 

6. 
Orașul Edineț  / Republica 

Moldova 
HCL nr. 65 din 31.08.2016 

7. 
Comuna Milestii 

Mici /Republica Moldova 
HCL nr. 84/28.09.2017 

8. 
Orasul Cadir Lunga / 
Republica Moldova 

HCL nr. 85/28.09.2017 

9. 
Orasul Gola 

Pristani/Regiunea Herson / 
Ucraina 

HCL nr. 86/28.09.2017 

10. 

Comuna 
Calvignasco/Regiunea 

Metropolitana 
Milano/Republica Italiana 

HCL nr. 87/28.09.2017 
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CAPITOLUL V 

 

INSTITU ŢII SOCIAL-CULTURALE ŞI DE CULT 

 

1. Instituții de învățământ 

 

Orașul Tîrgu Ocna are următoarele unități de învățământ: 

- Colegiul Naţional „C.Negri”;   

- Liceu Tehnologic; 

- 2 școli gimnaziale cu structuri arondate; 

- 1 grădiniță particulară „Anna Maria”; 

- Centrul educativ minori (școala pentru invățământul special); 

- Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare; 

 

2. Instituții Sociale 

 

2.1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

După modelul “Comenzii de Foc” stabilită prin “ Proiectul pentru Formarisirea 

Comandei de Foc , supt numirea de Roată de Pojarnici pentru Eși ” aprobată de domnitorul 

Mihail Grigore Sturdza pe la 1833, orașul Tîrgu Ocna înființa o “Comandă de Foc” în anul 

1850. Tot în acest an s-au cumpărat șase cai care erau necesari pentru a căra apa din râul 

Trotuș. În 1869 Serviciul de pompieri dispunea de 18 servanţi pompieri, un comandant, 2 

hornari, serviciu dotat cu 3 sacale de apă și un car de goană. Plata acestui Serviciu era 

suportată din bugetul primăriei. 

În 1913 Serviciul de pompieri era încadrat cu un comandant, 2 călăreţi, 14 servanţi 

bugetari. Oraşul dispunea la acea vreme de o ”casă de apă” (pe coasta dealului Măgura, în 

dreptul cartierului Mosoare) şi 29 hidranţi pentru alimentarea cu apă a sacalelor.  

În 1927 Primăria cumpără o autopompă Fiat model 603-Tamini, cu o capacitate de 

3.000 litri de apă, iar în 1928 serviciul mai avea în inventar şi 2 sacale mari şi una mică.  

În urma incendiului devastator din anul 1934 la gospodăriile populaţiei din cartierul 

Tiseşti , la cererea autorităţilor, Ministerul Afacerilor Interne înfiinţează un Serviciu de 

pompieri militari. 

În perioada 2000-2005 Serviciul de pompieri funcţiona ca Serviciu Public de Pompieri 

Civili de categoria III-a dotat cu un autotun de stins incendiu, având un şef serviciu, o grupă 
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de prevenire a incendiilor, 4 şefi de grupă intervenţie, salvare şi prim ajutor din rândul 

pompierilor civili voluntari, 5 conducători auto angajaţi având calificare pentru profesia de 

pompier, 4 grupe de intervenţie pe cartiere şi 3 grupe de intervenţie în localităţile componente 

Poieni şi Vîlcele. În total Serviciul Public este încadrat cu 45  pompieri voluntari, din aceştia 

25 au obţinut atestatul pentru meseria de pompier profesionist şi 8 pompieri onorifici 

(pensionari foşti activi ca pompieri voluntari).  

În anul 2006 Serviciul public de pompieri este integrat în Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă voluntar care  are în compunerea sa şi formaţiuni de protecţie civilă având 

ca șef de serviciu pe domnul Aghinea Jean. 

 

2.2. Poliția  

 

Până la 1 aprilie 1903 poliția locală s-a aflat în subordinea primăriei, ulterior aceasta a 

trecut sub autoritatea directă a Ministerului de Interne. În perioada regulamentară ordinea în 

oraș era asigurată de un polițmaistru. La 5 aprilie 1839 Cămara Ocnelor aduce la cunoștința 

Vistieriei nemulțumirile rufetașilor Ocnei care acuzau abuzurile comisarilor politienești locali. 

Se cerea Departamentului Ocârmuitor să se numească un polițai și se propunea trei persoane 

din care să se numească una. În perioada 1852 – 1855 era numit în această funcție 

medelnicerul Vasile Gheorghiu.  

Prin organizarea din 1905, poliția din Tîrgu Ocna era condusă de un comizar care era 

ajutat de către 3 subcomizari, 1 copist, iar pentru paza orașului era un ofițer, care comanda și 

controla detașamentul de sergenți care era format din 10 persoane.  

Prin Decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se înfiinţează Mili ţia, apoi, prin Decretul – 

Lege nr. 2/27 decembrie 1989 se reînfiinţează Poliţia Română ale cărei competenţe vor fi 

reglementate, ulterior, prin Legea nr. 26 din 18 mai 1994 şi prin Legea 218 din 23 aprilie 

2002. 

Din anum 2015 Poliția orașului Târgu ocna își desfășoară activitatea la noul sediu de 

pe strada Gheorghe Asachi nr.1. 

 

2.3. Postul de Jandarmi  

 

Pentru unitățile militare înființate în prima jumatate a secolului al XIX-lea la Iași, 

Galați și Tîrgu Ocna, au fost construite mai multe cazărmi. În anul 1836 a fost dată în 



36 

 

folosință o cazarmă unității de jandarmi de la Tîrgu Ocna, iar în anul 1839 a fost darâmată ți 

construită alta.  

După 1893 în oraș funcționa și o secție de jandarmi care asigura ordinea și siguranța 

publică. În anul 1915 primăria ceda în mod gratuit Ministerului de Războiun teren de 10 ha în 

cartierul Țisești. În anul 1929 se construia pe acest teren o cazarmă pentru unitatea de 

jandarmi. Aceasta a fost transformată în anul 1956 în Colonia de Minori. 

Începînd cu anul 2011 Postul de Jandarmi de la Tîrgu Ocna își desfășoară activitatea în 

sediul de pe strada Răducanu nr. 2. 

 

2.4. Spitalul Penitenciar 

 

În anul 1851, domnitorul Moldovei Grigore Ghica (1849-1856), împreună cu suita sa 

vizita Ocnele şi constata starea de sălbăticie a condamnaţilor la muncă silnică care trăiau în 

fundul ocnei şi cuprins de mila faţă de soarta osândiţilor prin Opisul domnesc nr. 46 din 3 

iulie 1851, pune la dispoziţie clădirea unui modern castel pentru "arestaţii ocnelor " care să 

aibă în componenţă o manufactură şi un paraclis cu hramul Sfântul Grigore Teologul. 

Domnitorul Grigore Ghica a însarcinat Departamentul Lucrărilor Publice să înfiinţeze, din 

veniturile sale, ”o închisoare solidă, cu zid primprejur, în apropiere de groapa ocnelor, care va 

sluji de adăpost vinovaţilor în vreme de noapte, iar ziua vor fi coborâti la groapa ocnei spre a 

lucra după obicei”. 

Cu toate că proiectul castelului a fost făcut în termenul stabilit, în cursul anului 1852, 

izbucnirea crizei orientale a amânat finalizarea acestui proiect câţiva ani. Abia după revenirea 

lui Grigore Ghica, după încetarea regimului de ocupaţie rusesc, lucrările de zidire a închisorii 

au fost reluate sub supravegherea lui Anastase Panu, încheindu-se la sfârsitul anului 1855.  

După zidirea închisorii, regimul de muncă şi de viaţă al condamnaţilor a devenit mai bun  

comparativ cu situaţia anterioară.  Închisoarea a fost denumită ,, ÎNCHISOARE CENTRALĂ 

DE MUNCA SILNICĂ „ până în anul 1931, când, cu ocazia unui consult medical efectuat 

tuturor condamnaţilor de către Generalul Dr. Romanescu s-a constatat că cea mai mare parte a 

condamnaţilor erau grav bolnavi de tuberculoză pulmonară, astfel se hotărăşte încetarea 

folosirii condamnaţilor la munca în ocnă, transformând-o în închisoare TBC, iar cu această 

ocazie condamnaţii sănătoşi sunt transferaţi la închisorile din Aiud si Ocnele Mari, iar de la 

alte închisori din ţară se trimit aici numai condamnaţi bolnavi TBC. 
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În anul 1936 se începe construirea unei noi clădiri profil de sanatoriu TBC, alcătuită 

din trei nivele (parter şi două etaje) cu o formă arhitectonică specifică regiunii de munte, 

finalizată dura trei ani. 

Până în anul 1977, aşezământul a funcţionat ca Spital Penitenciar cu profil TBC. În 

baza Hotărârii Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. şi 

a Decretului nr. 255/1977 Spitalul Penitenciar Târgu Ocna a fost desfiinţat, în locul lui fiind 

creat un camin de bolnavi cronici psihici. 

În anul 1997, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1133/C, Spitalul Penitenciar a fost 

reînfiinţat, iar în prezent în cadrul spitalului se asigură asistenţă medicală persoanelor private 

de libertate diagnosticate cu tuberculoza pulmonară sau afecţiuni cronice, iar activităţile 

desfăşurate cu acestea au ca obiectiv, pe lângă realizarea actului medical, şi formarea unor 

deprinderi care să contribuie la reabilitarea comportamentală, diminuarea depresiei prin 

intervenţie socio-educativă datorată stării de boală şi care să răspundă nevoilor reale ale 

persoanei private de libertate bolnave. 

 

2.5. Centrul Educativ Minori 

 

În 1915, Primăria oraşului Tîrgu Ocna cedează Ministerului de Război o suprafaţă de 

10 hectare pe care, în anul următor, se începe construirea baracamentelor necesare trupelor 

din cazarma Tiseşti. Aici au fost încartiruite trupe operative, iar după încheierea primului 

Război Mondial, începând din decembrie 1918 şi până în 1921, cât a durat această staţionare, 

acestea au desfăşurat exerciţii de instruire şi trageri, precum şi alte activităţi de întreţinere.  

În aprilie 1924, în cazarma Tiseşti se mai aflau 3 baterii, iar Statul Major al 

Garnizoanei a luat măsuri pentru asigurarea cu efective militare a subunităţilor, înfiinţându-se 

chiar şi o şcoală unde toţi ofi ţerii celor trei baterii aveau ca sarcină predarea regulamentelor 

militare.Ulterior, trupele au fost dislocate iar unitatea a rămas ca „parte sedentară.  

În 1927, locaţia şi baracamentele aflate aici au fost transferate Ministerului de Interne 

şi destinate trupelor de jandarmi, devenind chiar centru de instrucţie pentru jandarmi si mai 

apoi centru de instrucţie pentru trupele de securitate.   

În 1956 pe acest loc a luat fiinţă Colonia de Minori cu un efectiv de 298 de minori, 

care a funcţionat, cu această destinaţie dar sub diferite denumiri, până în 1997. Denumirile pe 

care instituția le-a purtat în perioada anilor 1956 – 1997 au fost:  

1. Colonia de Minori (1956-1966); 

2. Institutul Special de Reeducare a Minorilor (I.S.R.M.- 1966-1972); 
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3. Centrul de Reeducare a Minorilor (C.R.M. - 1972-1977); 

4. Şcoala Specială de Muncă şi Reeducare a Minorilor (S.S.M.R.M. - 1978-1992); 

5. Centrul de Reeducare (C.R. - 1992-1997); 

6. Centrul de Reeducare Minori (C.R.M. - 2001-2003); 

În prezent denumirea unităţii este Centrul Educativ Tirgu Ocna. 

 

2.6. Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare  

 

La 15 septembrie 1997, în baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1003, intră în 

vigoare statutul de organizare al Şcolii Naţionale de Administraţie Penitenciară Tîrgu Ocna, 

instituţie a cărei titulatură a fost schimbată de-a lungul timpului în mai multe rânduri.  

Şcoala Naţională de Administraţie Penitenciară a funcţionat sub acest nume până în 

1998, când, pentru prima dată în istoria modernă a şcolii de pregătire a personalului de 

penitenciare, procesul de învăţământ era coordonat de două ministere: Ministerul Justiţiei şi 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi s-a numit Şcoala Postliceală de Administraţie Penitenciară, 

un proiect care a durat doar trei ani şi la care s-a renunţat, din păcate, foarte uşor.  

Pe lângă pregătirea de specialitate care se desfăşura pe modele moştenite, se căutau din ce în 

ce mai mult modele şi metode de pregătire moderne şi se făceau eforturi de profesionalizare a 

corpului didactic de această dată. Instituţia avea relaţii de colaborare cu Inspectoratul Şcolar şi 

cu Centrul de asistenţă psihopedagogică din judeţ.  

În anul 2001, Şcoala trece iarăşi printr-o schimbare a numelui, în Şcoala Militară de  

Administraţie Penitenciară, denumire pe care o va avea până în anul 2004, când sistemul 

penitenciar se demilitarizează. În tot acest timp, la şcoală se desfăşurau cursuri de pregătire de 

lungă durată, precum şi cursuri de perfecţionare sau de obţinere a gradelor militare. 

Odată cu demilitarizarea sistemului penitenciar, şcoala îşi schimbă din nou numele, în 

Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, denumire pe care o va avea până în 2007, când ia titulatura pe care o are şi 

astăzi, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna.  

Începând cu anul 2009, Școala de la Tîrgu Ocna s-a aflat într-un susţinut proces de 

înnoire, un proces prin care se urmăreşte atingerea şi menţinerea unui standard ridicat în 

pregătirea şi formarea personalului. Instituţia a fost autorizată de către Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului urmând ulterior să fie și acreditată. Din această 

perspectivă, alinierea la standardele naţionale în ce priveşte procesul instructiv – educativ, 
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precum şi urmarea unor modele internaţionale referitoare la pregătirea personalului de 

penitenciare vor aduce însemnate beneficii şi pentru dezvoltarea ulterioară. 

Procedurile de acreditare a instituției au început în anul 2011, Şcoala fiind acreditată 

ca instituție de învățământ de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în anul 2013.  

Actul de naștere al Școlii ca instituție acreditată. În conformitate cu prevederile art. 34 

alin. (1), Secţiunea a 9-a „Învăţământul militar preuniversitar”, din Legea nr.1/2011 - Legea 

educaţiei naţionale”, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna 

este, începând cu anul şcolar 2013/2014, acreditată prin Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale cu nr. 3652/29.04.2013 ca instituţie de învăţământ postliceal militar, nivelul 5, 

învăţământ de zi. 

 

3. Instituții de asistență medicală, socială, și farmacii: 

 

- Serviciul de ambulanță al județului Bacău  - Substația de salvare Tîrgu Ocna; 

- Societatea Civilă Medicală “ Dr. Prodan și Asociaţii “; 

- 12 cabinete medicale; 

- 3 cabinete medicale veterinare; 

- 3 laboratoare de analize; 

- Centrul de Îngrijire si Asistență a Persoanelor cu Dezabilități Costache Negri; 

- Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanei cu Dezabilități; 

- S.C. ROPHARMA SA; 

- S.C. FARMAPANC S.R.L.; 

- 4 farmacii veterinare. 

 

4. Instituții culturale 

 

- Casa de Cultură cu 200 de locuri; 

- Două cămine culturale cu 100 de locuri; 

- Bibliotecă orășenească cu 57856 de volume; 

- Clubul Elevilor;  

- Muzeul de Istorie; 
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5. Instituții de cult 

 

Tîrgu Ocna este orașul cu cel mai mare număr de biserici raportat la numărul de 

locuitori (30 de așezăminte religioase la un număr aproape de 11000 locuitori). Orașul are 

biserici la trei nivele de altitudine : la cota 0 sunt 25 de biserici, la cota 240 m adâncime in 

mina Salina, o biserică și la cotele 560-600 m alte 4 biserici. 

Patrimoniul de cult cuprinde 2 mănăstiri, 15 biserici ortodoxe, 5 capele, 3 biserici 

romano-catolice, o biserică armenească și 4 biserici protestante. 

 

CAPITOLUL VI 

 

1. CETĂŢENII ORA ŞULUI, DREPTURI, OBLIGA ŢII,  

ACORDAREA DE DISTINC ŢII 

 

Sunt cetățeni ai orașului toate persoanele cu cetățenie română, care au domiciliul sau 

reședința în raza administrativ-teritorială a orașului. Toți cetățenii orașului beneficiază de 

drepturile și obligațiile prevăzute de Constituție și de alte legi, așa cum prevede art. 15 din 

Titlul II al Constituției. 

În afara drepturilor și îndatoririlor fundamentale prevăzute de Constituție, cetățenii 

orașului au următoarele drepturi și obligații: 

7. Dreptul de a adresa autorităților publice locale propuneri și sugestii pentru soluționarea 

unor probleme de larg interes pentru oraș, în limitele legii; 

8. Dreptul de a fi primit la autoritățile administrației publice locale pentru a-și exprima 

direct opiniile asupra rezolvării treburilor publice de către autoritățile locale, așa cum 

prevede Legeanr. 215 din 2001; 

9. Toți cetățenii orașului apți de muncă au obligația de a răspunde în termen util la 

chemările ce vor fi adresate de către autoritățile administrației publice locale și a 

participa efectiv la realizarea unor lucrări de interes public sub patronajul primăriei. 

Consiliul local poate acorda titlul de cetățean de onoare a orașului Tîrgu Ocna 

persoanelor fizice române sau străine care au avut o contribuție deosebită pe plan politic, 

economic, social și cultural conform unui regulament ce se va aproba ulterior. 
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A) CETĂȚENI  DE  ONOARE  AI  ORAȘULUI  TÎRGU OCNA : 

 

1). DANIELA CAUREA – post mortem -  H.C.L. nr. 20 din 08.04.1999 

Poeta s-a născut la 7 iunie 1951 în Tîrgu Ocna. A fost fiica Mariei (născută Butnaru) şi 

a lui Nicolae Caurea, ofiţer de carieră. Începea studiile şcolare în oraşul natal. Studentă la 

Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, se transfera din anul al doilea la 

Universitatea din Bucureşti (secţia limba şi literatura română, secundar - limba şi literatura 

engleză). După absolvire (1974), a fost repartizată la Secţia de relaţii externe a Academiei de 

Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu”. A fost căsătorită cu poetul Ion Crânguleanu. 

Debutul literar l-a făcut în „Cronica” (1966), urmat de un „al doilea debut”, mai 

semnificativ, în „Amfiteatru” (1971). Cea dintâi carte, Primejdii lirice, îi apare în 1973. A 

colaborat la „România literară”, „Via ţa românească”, „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, 

„Ramuri”, „Tomis”, „Astra”, „Amfiteatru” etc.  

Moartea i-a fost violentă, în cutremurul din martie 1977 (la vârsta de 26 de ani). 

Volumele Adalbert Ignotus (1977) şi Văzduhul de cuvinte (1979), postume, fuseseră alcătuite 

şi depuse la edituri de către autoare. 

Pentru talentul său și pentru activitatea literară, Daniela Caurea a fost omagiată prin 

acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare, post-mortem, şi prin schimbarea denumirii unei 

străzi în cel al poetei. La fel au procedat şi cadrele didactice din Colegiul National Costache 

Negri, care o consideră a fi printre cei mai buni elevi din învăţământul preuniversitar din 

oraşul de pe Trotuş din ultima jumătate de secol și pentru amintirea ei i-au atribuit numele 

bibliotecii colegiului.  

 

2). DAN MATEI AGATHON – H.C.L. nr. 3 din 08.02.2003; 

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1122 din 10 octombrie 2002, orașul Tîrgu 

Ocna a fost atestat ca stațiune turistică de interes național. 

Documentația pentru atestare a fost depusă la Ministerul Turismului și cu sprijinul 

domnului ministru Dan Matei Agaton (ministru al turismului 1992-1996 și 2000-2003) orașul 

nostru a obținut statutul de stațiune turistică de interes național. 

 Drept recunoștință din partea cetățenilor orașului Tîrgu Ocna reprezentați prin Primar 

și Consiliu Local, i s-a acordat domnului ministru Dan Matei Agaton titlul de Cetățean de 

onoare. 
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3). HERMAN VICTOROV – H.C.L. nr. 45 din 27.08.2005; 
Orașul nostru s-a confruntat în luna iulie din anul 2005 cu cele mai grele inundații din 

ultimul secol, cu urmări deosebit de grave pentru oraș și pentru popilație. S-au înregistrat un 

număr de 12 case distruse, 251 de locuințe inundate, 2 poduri distruse, rețeaua cu gaze 

naturale distrusă pe o lungime de 1660 m.l., rețeaua cu apă potabilă pe o lungime de 1370 m.l. 

și stația de epurare colmatată, etc. 

 Cea mai dificilă pentru administrația publică locală a fost găsirea soluției de 

realimentare cu apă potabilă a orașului, atât ca soluție tehnică, cât și din punct de vedere 

financiar. Soluția tehnică optimă a fost amplasarea conductei pe pod, fapt cea necesitat 

expertiza de specialitate efectuată de Societatea Rexpod Iași. 

 Aflând ca a fost distrusă conducta de alimentare cu apă a orașului și că este foarte 

dificil pentru autoritatea publică locală să găsească fonduri, președintele companiei 

Tehnophar – domnul Herman Victorov – cetățean Canadian de origine română, născut în 

orașul Tîrgu Ocna în anul 1931 s-a oferit să suporte costul conductei care a fost comandată la 

S.C. Samiplastic S.A. Suceava, respective suma de 1.714.784.000 lei. 

 Aceasta a permis demararea imediată a lucrărilor și începerea demersului la autoritățile 

publice județene pentru obținerea diferenței pentru finalizarea lucrărilor. 

 Pentru gestul deosebit a domnului Herman prin sprijinul financiar pentru realimentarea 

cu apă a orașului, i s-a acordat tutlul de Cetățean de onoare. 

 

4). RUGINĂ NICOLAE – H.C.L. nr. 65 din 30.11.2005; 

Orașul nostru s-a confruntat în luna iulie din anul 2005 cu cele mai grele inundații din 

ultimul secol, cu urmări deosebit de grave pentru oraș și pentru popilație. S-au înregistrat un 

număr de 12 case distruse, 251 de locuințe inundate, 2 poduri distruse, rețeaua cu gaze 

naturale distrusă pe o lungime de 1660 m.l., rețeaua cu apă potabilă pe o lungime de 1370 m.l. 

și stația de epurare colmatată. 

Cel mai important a fost ca nu au fost victime, lucru care s-a datorat srijinului acordat 

de către Inspectoratul Județean de Jandarmi  - Bacău și prin implicarea direct a domnul 

general de brigadă Rugină Gh. Nicolae,  inspector șef al Inspectoratul Județean de Jandarmi.  

Acesta care s-a deplasat în zonă și a coordonat salvarea a doi cetățeni care rămăseseră blocați 

lângă Stația de pompare a S.C. Salina Tg. Ocna. 

Având in vedere gestul deosebit al d-lui general Rugină Nicolae care a participat 

personal la acțiunea de salvare a celor doi cetățeni și sprijinul acordat prin jandarmii 

repartizați în zona afectată de inundații, i s-a acordat titlul de Cetățean de onoare. 



43 

 

 

5). Arhimandrit EPIFANIE BULANCEA – H.C.L. nr. 54 d in27.07.2006 ; 

S-a născut într-o familie numeroasă, cu 12 copii. Şcoala primară şi gimnazială urmată 

în comuna natală. Atras de tânăr spre viaţa monahală. În 1950,  ajunge la Mănăstirea Bogdana 

din jud. Bacău, unde este călugărit în 1951 cu numele de Epifanie. În 1952, devine ierodiacon. 

Din 1955 este chemat la Episcopia Romanului, unde lucrează timp de 35 de ani.  

Este hirotonosit preot, în 1958, urmează cursurile Seminarului de la Neamţ, apoi se 

înscrie la Facultatea de Teologie din Bucureşti (abs. 1968). Participă la restaurarea bisericii de 

lemn din Pralea (1982–1984). În 1986 este numit stareţ la Schitul Durău, unde, în 1990, o 

delegaţie de la Tîrgu Ocna condusă de preotul protopop Dumitru Ciubotaru îi propune să 

reînfiinţeze Mănăstirea Măgura Ocnei.  

În august 1990, intră în posesia terenului (7,9 ha) şi începe construirea clădirilor din 

ansamblul monahal: Biserica „Înălţarea Domnului”, clădirea trapezei, cu paraclisul „Sfântul 

Gheorghe” şi chilii, stăreţia, biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din cimitir, 

paraclisul „Sfântul Epifanie”, arhondaricul, clădirea socio-filantropică pentru bătrâni etc. 

A dăruit peste 40 de catapetesme (Sfântul Munte Athos, Cipru, Schitul Oituz şi 

Corbu, în jud. Bacău, Balş, jud. Iaşi, Bălţăteşti, jud. Neamţ, Tupilaţi, jud. Vaslui etc.) şi mai 

multe clopote pentru numeroase biserici din cuprinsul a trei episcopii. Este un dohovnic 

preţuit şi iubit de mulţi dintre credincioşii care ajung până la Mănăstirea Măgura Ocnei. Prin 

efortul susţinut de aproape două decenii, arhimandritul  a reuşit să ridice una dintre cele mai 

frumoase mănăstiri din judeţul Bacău, punct de atracţie pentru credincioşi şi pelerini. 

 

6). Preot MARTISCA VALERIU - H.C.L. nr. 55 din 27.07.2006 ; 

S-a născut la data de 27 iulie 1957 la Pildești – comuna Gordun, județul Neamț. A 

absolvit cursurile Școlii generale nr. 3 din Roman, iar în perioada 1973-1976 a terminat liceul 

din cadrul Institutului de Teologie Romano-Catolic din Iași. În anul 1983 a fost sfințit preot la 

Parohia Tămășești, județul Roman. În anul 1985 a fost numit șef birou-Protopopiat romano-

catolic din Bacău, în 1986 a fost numit Paroh la parohia romano-catolic dinNicolae Bălcescu- 

Galbeni. 

Parintele Valeriu Martișca a fost numit în anul 1992 paroh la Parohia Tîrgu Ocna. 

După numirea în funcție începe proiectarea unei noi biserici cu dimensiunile de 30 m pe 15 m, 

abordand un stil arhitectural modern. în anul 1994 s-a cumparat un teren și s-a proiectat Casa 

de Rugăciune și Grădinița din strada Avram Iancu, nr. 5. 
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În anul 1998 au început lucrările de consolidare  și renovare a bisericii Sf. Gheorghe 

din cartierul Gura Slănic.  

Timp de 14 ani preotul Valeriu Martișca s-a preocupat și de viața spirituală a 

credincioșilor ortodocși și catolici. 

 

7). Preot CIUBOTARU DUMITRU - H.C.L. nr. 86 din 29.11.2007 ; 

S-a născut la 12 decembrie 1939 în comuna Păunești, jud. Vrancea. A absolvir 

cursurile Facultății de Teologie activând ca preot timp de 40 de ani, din care 32 de ani în 

orașul Tîrgu Ocna. 

Timp de 24 de ani a condus Protopopiatul Tîrgu Ocna, având în subordine 95 de 

parohii. În decursul celor 32 de ani în orașul nostru s-a remarcat printr-o activitate intensă pe 

linia susținerii bisericii ortodoxe, chiar înainte de revoluție. Putem aminti efortul și riscul 

pentru reconstruirea Bisericii Sf. Ioan, începută în 1989 și terminată în 1994 când a avut loc și 

sfințirea bisericii. 

O atenție deosebită a acordat-o bisericii Sf. Voievozi și Nașterea Maicii Domnului, 

unde au fost efectuate reparații capitale cât și cimitirului parohiei prin refacerea împrejurimii 

pe o lungime de 600 m.l. 

Preotul ciubotaru a răspuns cu promtitudine la toate solicitările din partea 

administrației publice locale pentru soluționarea problemelor comunității. 

 

8). BRUMA MIRCEA PETRE - H.C.L. nr. 85 din 29.11.2007 ; 

 S-a născut la 28 februarie 1934 în UcrainalaNecrasovo.  

A absolvit cursurile postuniversitare de organizare și conducerea activității în industrie. Din 

anul 1957 a activat ca inginer șef mecanic la Salina Tîrgu Ocna, iar în anul 1961 a fost numit 

director. 

 A obținut rezultate deosebite în activitatea sa prin modernizarea exploatării de sare 

solidă, contribuție la creșterea producției de peste zece ori și a productivității muncii de opt 

ori, atingea indicatorii tehnico-economici la nivelul exploatărilor din Germania, Anglia, 

Canada. 

 A avut o contribuție deosebită la extinderea livrării de sare la nivelul solicitărilor 

Platformei Petrochimice Borzești. Tot cu sprijinul Salinei s-a realizat aducțiunea de apă 

potabilă în cartierul Vîlcele.  
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 În anul 1992 a fost ales Primar a orașului Tîrgu Ocna, fiind primele alegeri locale 

libere. În cei 4 ani de mandat a avut realizări numeroase în dezvoltarea orașului. 

 

9). Dr. PETRESCU CORNELIU – post mortem - H.C.L. nr. 2 din 29.01.2009  

S-a născut la data de 25 noienbrie 1955, în orașul Tîrgu Ocna. S-a mutat ăn orașul Cluj 

Napoca unde tatăl era încadrat ca ofițer activ în comandamentul Armatei a III-a.  

A absolvit Școala Generală, Liceul Ady Șincai – profil engleză, Facultatea de 

Medicină și Farmacie. A obținut diploma de medic cu specializare în medicină generală în 

sesiunea din septembrie 1982 cu nota 10. 

La repartiție a optat să fie repartizat la spitalul orățenesc Tîrgu Ocna unde a efectuat 

stagiuatura, iar practica medicală a desfășurat-o și la Spitalul Municipal Onești. 

A indeplinit funcția de medicla Dispensarul Goioasa – Bacău, iar din 1987 a fost 

numit medic de familie în orașul Tîrgu Ocna. Și-a susținut examenul de medic specialist și 

medic primar la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iașiobținând rezultate foarte bune. A 

fost numit membru al Colegiului medicilor din Bacău, timp de trei mandate a fost și consilier 

local, fiind respectat pentru aportul adus la bunul mers al administrației punlice locale. 

A dat dovadă de dăruire, respect și apreciere față de oameni până în ultimile clipe ale 

vieții.  

 
10). Prof. CORNELIU STOICA - H.C.L. nr. 21 din 12.03.2009; 

 S-a născut la 18 septembrie 1950 în orașul Comănești, județul Bacău. În anul 1976 a 

absolvit Facultatea de Istorie și Geografie ca șef de promoție, iar în anul 1980 Facultatea de 

Istorie și Filosofie, ambele în cadrul Universității din București.  

Între anii 1975-1983 a desfășurat activitatea didactică la Școlile generale din Nicorești, 

Satu Nou și Pîrgărești. Din anul 1983 este profesor de istorie la Colegiul Național C. Negri 

din Tîrgu Ocna, fiind șef de catedră și șef al cercului de istorie. 

A debutat științific și literar încă din anii liceului cu proză, poezie și diverse articole. A 

activat în numeroase cenacluri literare liceale și studențești: „Incertitudini solare“, „Solaris“ 

(condus de cunoscutul scriitor de literatură SF Ion Hobana), „Climate“, „Ecouri“, etc. 

De-alungul anilor a publicat studii, articole, recenzii, cronici, proză și poezie în reviste 

academice, literare sau cotidiene: Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A. D. Xenopol 

– Iași, Cronica Episcopiei Romanului și Hușilor, Carpica, Ateneu, Curentul, Cronica, Sarea 

Pământului. 
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Este președintele Asociației „Costache Negri“ din Tîrgu Ocna (2002) și membru în 

conducerea Fundației Naționale „George Călinescu“ din Onești (1995) Este inițiatorul unor 

activități culturale de prestigiu și factor important în promovarea valorilor patrimoniului local 

al Tîrgu Ocnei. Pentru activitatea sa a fost distins cu numeroase premii și diplome: „Premiul 

Eudoxiu Hurmuzaki“ al Academiei Române (2006); „Premiul B. P. Hașdeu“ la Salonul 

Internațional de Carte SIC 2010, Chișinău; Diploma de Excelențǎ a Societǎții de Științe 

Istorice din România, Filiala Bacău (toate pentru lucrarea „Valea Trotușului. Enciclopedie“); 

Diplome de Excelență și Membru de Onoare acordate de Asociația Națională „Cultul Eroilor“ 

(Consiliul Director București și Filiala Județeană Bacău, 2007, 2011, 2012); „Distincție de 

vrednicie“ din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, 2012); diplome de excelență și 

aniversare din partea localităților Tîrgu Trotuș și Tîrgu Ocna, 2008, 2010, 2012); „Diploma de 

Cetățean de Onoare“ al orașului Tîrgu Ocna (2009), Diplomă de merit pentru promovarea prin 

cultură a orașului-stațiune Tîrgu-Ocna (2013) etc. 

 

11.) Prof. STEFAN PELIN - H.C.L. nr. 21 din 29.07.2011  

S-a nascut la 16.09.1929  in orasul Tg. Ocna . In perioada 1936-1940 a urmat cursurile 

Scolii Generale nr.1 de baieti „Grigore Ghica” din orasul Tg. Ocna avand ca invatator pe 

Nicolae Arbanas, intre 1940-1945 cursurile Gimnaziului teoretic din Oituz, iar cursurile 

liceale la Cluj – Liceul „Iuliu Hateganu”. In perioada 1958-1963 a urmat cursurile Facultatii 

de Istorie si Filozofie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.  Dupa absolvirea 

facultatii a devenit profesor la liceul din Tg. Ocna , „perioada de mari satisfactii dar si de o 

munca sustinuta de tainic iscoditor al trecutului istoric al orasului natal” asa cum declara 

chiar d-l profesor. A avut onoarea ca în anul 1996 să redeschidă amuzeul de Istorie de la 

Tîrgu Ocna, după ce fusese închis în anul 1961, iar pana in toamna anului 2005 a lucrat ca 

muzeograf, îngrijind de patrimoniul acestuia.  

În anul 1981 isi dadea lucrare ştiinţifico-metodică pentru obţinerea gradului didactic I, 

la Iaşi, cu titulul Din istoria localităţii Târgu Ocna. Aceasta a fost prima incercare de a scrie o 

nonografie a orasului.  

Dintre lucrarile d-lui profesor amintim  „Tirgu Ocna . Monumente si personalitati” 

aparuta in anul 2002 la Editura Apollo, Bucuresti si  „File de Cronica. Din istoria localitatii 

Targu Ocna” – Editura „Anca”, Urziceni, 2010, care reprezinta o cercetare istorica a tuturor 

epocilor prin care a trecut orasul nostru recunoscut pentru mostenirea lasata inaintasilor , 
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evocand totodata dragostea de tara si de locurile natale ale autorului, aceasta fiind tototdata 

finalizarea cercetarilor din anii ‘80. 

D-l profesor Mihai Gabriel Popescu – Societatea Nationala de Istorie recomanda 

lucrarile d-lui profesor Stefan Pelin „tuturor romanilor adevarati din aceasta tara , cu 

garantia ca ceea ce a facut si face profesorul Stefan Pelin pentru cunosterea trecutului nostru 

istoric national se inscrie in panoplia marilor valori istorice si culturale”. 

 

12). Dl. CAROL TEODOR PETERFI – H.C.L. nr. 46 din 25.06.2015 

S-a născut in 13 septembrie 1967 orasul statiune Tirgu Ocna. In perioada 1982-1986 a 

urmat cursurile Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza.  

In perioada 1986-1989 -  urmeaza Scoala Militara de Ofiteri Activi „N. Balcescu”-  

Sibiu. 

Din 1989 pana in 1999 a indeplinit diverse functii de comandant de pluton si companie 

CBRN, fiind dislocat la Timisoara si Caransebes. Intre 1999-2003 a activat ca ofiter cu 

planificarea invatamantului , comandat al Bazei de Instructie NBCsi instructor sef in catedrele 

de management si tactica din cadrul Scolii de Aplicatie pentru NBC. 

In anul 2005, după absolvirea Facultăţii de Comandă şi Stat Major din cadrul 

Universităţii Naţionale de Apărare, a fost repartizat în Statul Major General/Centrul Naţional 

Militar de Comandă, unde a îndeplinit funcţiile de ofiţer 2 şi ulterior şef al Biroului de 

Răspuns la Crize.  

Din vara anului 2008 până la trecerea sa în rezervă, prin demisie, în 2011, a lucrat ca 

instructor pentru planificare şi conducere operaţii întrunite NATO în cadrul Colegiului Baltic 

de Apărare din Tartu, Estonia. Educatia sa civila si militara are o mare diversifitate: 

Cea militară include toate cursurile de carieră inclusiv Colegiul de Război. Pe lângă 

acestea, a absolvit numeroase cursuri de specializare atât în ţară cât şi în străinătate. Carol -

Teodor Peterfi a organizat diverse activități cum ar fi training-uri, seminarii, conferințe, 

ateliere, etc., la diferite niveluri naționale și internaționale, printre care Grupul de lucru 

NATO JCG CBRN Apărării, LG-7 octombrie 2006, la București. Acesta are 10 manuale 

despre CBRN Apărării, 1 curs universitar - arme biologice, un manual de instrucțiuni National 

de intervenție de Dezastre, diferite studii și articole despre gestionarea situațiilor de criză, 

CBRN apărare, securitate, 2 lucrări de cercetare despre comunitatea de țigani (Roma), iar in 

prezent lucreaza la un program de doctorat în antropologie la Universitatea din Tartu, Estonia 

cu teza " Factorul religios si national si securitatea  internationala ". 
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A primit numeroase medalii :  

2004- Meritul Militar clasa de bronz;  

2007 - Medalia de Merit "Acțiuni Umanitare", clasa de aur;  

2010 - Baltic defensiva Colegiul Medalia de Merit, clasa de bronz;  

2010 - Baltic defensiva Colegiul serviciu Cross; 

  2013  a primit Premiul Nobel pentru Pace (în calitate de reprezentant al OIAC). 

A fost apreciat de catre Directorul General al OIAC pentru contribuția adusă la 

realizările cu succes a misiunii ONU OIAC în Siria, 2014.  

 

13). Prof. LEATITIA LEONTE –H.C.L. nr. 60 din 27.08 .2015 

S-a nascut la 27 martie 1916, in localitatea Agighiol , jud. Tulcea, fiica lui Serban 

Mitan si a Mariei ( nascuta Cazacu) . Mama sa a fost invatatoare , iar tatal intreprinzator 

agricol, de la care a mostenit dragostea pentru neamul romanesc. 

Studiile primare le-a urmat in localitatea natala intre 1922-1926, iar cele liceale la 

Liceul de fete “Principesa Ileana” din Tulcea.  

Intre anii 1933-1937 a urmat cursurile Facultatii de Teologie si concomitent Facultatea 

de Filosofie si Litere din Cernauti. In perioada 1937-1938 a efectuat practica pedagogica la 

Seminarul Pedagogic Universitar din Iasi. Activitatea profesionala a desfasurat-o la Liceul 

“Roman Voda” din Roman , Gimnaziul unic din Valeni – Roman, scolile generale din 

Ghimes- Faget , Manastirea Casin, Viisoara, Tirgu Trotus si Scoala generala nr. 3 Tirgu Ocna 

– unde si incheie activitatea didactica , fiind pensionata la 01.07.1969, cu dispensa de varsta. 

In toata aceasta perioada, dar si dupa pensionare a avut o bogata activitate 

extraprofesionala , intreprinzand actiuni de ajutorare a celor in nevoie, a facut numeroase 

colecte pentru repararea si ridicarea lacaselor de cult, jurnalista si publicista notabila.  

A debutat in presa in februarie 1935 , in paginile publicatiei teologice lunare       

“Viata adevarata” , fiind indrumata de profesorul sau de religie din liceu - preotul Alexandru 

Anghel. A avut numeroase colaborari cu publicatii , precum Limba romana, Cum vorbim, 

Chemarea credintei, Cronica Romanului, Lumea crestina, Biserica ortodoxa, Lumea 

credintei pentru copii, Sarea Pamantului, Cuvant bun, Sfaturi bisericesti. 

In colaborare cu Virginia Dima a scris cartea “Viata unei scoli-Liceul Principesa 

Ileana – Tulcea” ( 1994). A tiparit lucrari in domeniul educatiei moral crestine : “Ucenicul lui 

Hristos- indrumari metodice pentru predarea religiei “, “Povestiri morale”, “ Parabole 
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dramatizate”, “ Povestiri biblice”, “ Dictionar de intelepciune” , “Zicatori explicate” precum si 

doua volume de memorialistica. 

Laetitia Leonte este prezenta , prin profiluri bibliografice in lucrari si reviste 

prestigioase , precum : Oameni de seama din istoria localitatii Tirgu Ocna, Personalitati 

bacauane, “Personalia” lucrare semnata de Axenia Hogea – Constanta 2000. 

Într-un interviu din 23 martie 2015, la cei 99 de ani d-na Laetitia Leonte , facea 

publica  reteta desavarsirii umane: "Respectul de sine, perseverenta in a te autodepasi zi de zi, 

rigoarea in autocontrol si credinta in Dumnezeu sunt stari care te ridica la calitatea de OM". 

 

B) VETERANII  DE R ĂZBOI   care s-au remarcat prin fapte de eroism în cel de-al 

doilea războim ondial - H.C.L. nr. 19 din 30.04.2004: 

 1- col. (r) Jitea Neculai; 

 2- col. (r) Petrescu Gh. Ion; 

 3- lt. col. Botezatu St. Sandu; 

 4-mr. Botezatu C. Gheorghe; 

 5-mr. Lepădatu Augustin; 

 6- cpt. Huluta Simion; 

 7- mr. Motreanu Dumitru; 

 8-lct. Sabau C. Nicolae; 

9- lct. Enea Constantin 

 10- plutonier adj. Anutei C. Iordachi; 

 11- plutonier adj . Arion I. Ion; 

 12- plutonier adj . Arhip Ion; 

 13- plutonier adj . ArdeleanuGh. Neculai; 

 14- plutonieradj .Argatu D. Gheorghe 

 15- plutonieradj .ButnaruGh. Sandu 

 16- plutonieradj .Butucaru C. Constantin ; 

 17- plutonier adj. Crisman R. Gheorghe ; 

 18- plutonier adj. FulgaGh. Gheorghe ; 

 19- plutonier adj. Grozescu T. Petrache ; 

 20- plutonier adj. Maescu Gr. Leonida ; 

 21- plutonier adj .Mocanu T. Gheorghe ; 

 22- plutonier adj. NichitaGh. Dumitru 

 23- plutonier adj. Rusu Th. Dumitru ; 
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 24- plutonier adj. Tudoreanu Gr. Neculai 

 25- plutonier adj. LupuFlorea Marin 

26-plutonier adj. Radu Tanase Gheorghe 

27-plutonier adj. Matei I. Ioan ; 

28-plutonier adj. Saul Cristea Ion ; 

29-plutonier adj. Tanasescu T. Traian 

30-plutonier adj. Tiutiu Catrina Sandu 

31-plutonier adj. Tudureanu I. Ion ; 

32-plutonier adj. Zaharia I. Costica ; 

33-plutonier adj. Zaharia I. Nicolae 

34-plutonier adj. Zakarias Gh. Gheorghe 

35-plutonier adj. Dorneanu Mircea ; 

36-plutonier major  Nicolae Ion 

37-plutonier adj. Sef Munteanu Ilie ; 

38-plutonier Achivei Gh. Ion ; 

39-plutonier Achivei Neculai ; 

40-plutonier Albert I Stefan ; 

41-plutonier Andras I. Iorgu ; 

42-plutonier Balan Al. Toader ; 

43-plutonier Barbu Panait Vasile ; 

44-plutonier Bejenaru Gh. Gheorghe 

45-plutonier Bodea R. Alexe ; 

46-plutonier Bordeianu Gh. Constantin ; 

47-plutonier Bogdan Gh. Stefan 

48-plutonier Ciobanu T. Stefan 

49-plutonier Ciobanu N. Iorgu ; 

50-plutonier Clain N. Toader ; 

51-plutonier Dascalu C. Ion ; 

52-plutonier Eftim Dumitru ; 
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53-plutonierFeizes P.Petru ; 

54-plutonierFerent A. Andrei 

55-plutonier Foltache N. Haralambie ; 

56-plutonier FringuAlecsandru ; 

57-plutonier Galben V. Dumitru 

58-plutonier Gaburici N. Vasile ; 

59-plutonier Gervescu V. Ion ; 

60-plutonier Gervescu V. Nicolai ; 

61-plutonier Gura I. Vasile ; 

62-plutonier Harapu N. Constantin ; 

63-plutonier Lazar I. Nicolae ; 

64-plutonier Lucaci St. Pavel ; 

65-plutonier Lupascu N. Gheorghe ; 

66-plutonier Mihaita E. Alecsandru ; 

67-plutonier Mihai I. Gh. Stefan ; 

68-plutonier Miron Gh. Nita ; 

69-plutonier Mocanu P. Nicolae ; 

70-plutonier Mânzărescu Romulus 

71-plutonier Muche N. Nicolae 

72-plutonier Musat P. Vasile 

73-plutonier Onofrei St. Gheorghe 

74-plutonier Pavel Boia Nicolae 

75-plutonier Rusu T. Gheorghe ; 

76-plutonier Rotaru I. Ion ; 

77-plutonier Stoica I. Costica ; 

78-plutonier Satulu N. Ion 

79-plutonier CamilAlecu ; 

80-plutonier Ferent Ioan ; 
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81- plutonier Jipescu Gheorghe 

82-plutonier Musat Costica 

83-plutonier Vlad Gheorghe 

84-plutonier Sandu Ion 

De asemenea poate acorda cetățenilor următoarele distincții: 

C) Titlul și diplomă de cea mai frumoasă gospodărie a populației; 

D) Titlul și diplomă de cartier bine gospodărit. 

 

2. Consultarea cetățenilor 

Consultarea cetățenilor se face prin organizarea de referendum local și numai pentru 

probleme de importanță deosebită pentru oraș cum ar fi: 

a) Participarea cetățenilor și agenților economici cu mijloace bănești, materiale și 

muncă fizică la realizarea unor obiective de interes public; 

b) Probleme privind reorganizarea administrativ teritorială. 

Consiliul local poate hotărî și asupra  altor probleme de interes local, în care este 

necesar consultarea cetățenilor prin referendum organizat de către primarul orașului. 

 

3. Dezbaterile publice 

În vederea aplicării unor dispoziții ce decurg din actele normative în vigoare se pot 

organiza dezbateri publice respectând procedura și prevederile legii. Convocarea și 

organizarea dezbaterilor publice se fac de către Primar in conformitate cu prevederile Legii 

nr. 52/2003- privind transparenta decizionala in administratia publica. 

Convocarea se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului 

unde urmează să se țină dezbaterea publica. Propunerile , sugestiile sau opiniile cu privire la 

proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, se consemnează într-un proces verbal. 

Autoritatea publica este obligata sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de 

act normativ in discutie.  
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CAPITOLUL VII 

 

PATRIMONIUL LOCALIT ĂŢII 

 

Patrimoniul orașului Tîrgu Ocna, ca unitate administrativ-teritorială, este format din 

bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public de interes local și domeniului privat, 

precum și drepturi și obligații cu caracter patrimonial.  

Inventarierea anuală a bunurilor aparținând localității se face de către o comisie 

stabilită prin dispoziție de către Primar. Primarul va reprezenta Consiliului local un raport 

asupra situației bunurilor din patrimoniul public și privat al orașului în primul trimestru al 

anului următor celui pentru care se raportează. 

Bunurile ce aparțin domeniului public de interes local vor putea fi date in 

administrarea societăților comerciale de interes local, instituțiilor publice; vor putea fi 

concesionate sau închiriate. 

Consiliul local poate hotărî cu privire la cumpărarea sau vânzarea bunurilor ce fac 

parte din domeniul privat de interes local. Evidența bunurilor din domeniul public sau privat 

al orașului va fi modificată daca se impune acest lucru, pe baza prevederilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL VIII 

 

1. TURISM 

 

Oraşul Tîrgu Ocna a fost declarat staţiune turistică de interes naţional prin Hotărârea 

Guvernului României 1122 din anul 2002, cu modificările și completările ulterioare și 

reatestată prin Hotărârea nr. 852 din 2008, anexa 5, poziția 33. 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. 

Prin Hotărârea nr. 1072 din 11 decembrie 2013, orașului Tîrgu Ocna îi este acordat și 

statutul de stațiune balneară și balneoclimatică. Potențialul balnear este reprezentat prin 

izvoarele minerale din Parcul Măgura, descoperite încă din 1894, și de efectele benefice ale 

climatului din Mina Salina, asupra sănătății. Aceste efecte sunt valorificate în prezent de două 

unităţi specifice: Complexul Balnear „Măgura”, care dispune de o bază de tratament proprie și 

Punctul turistic Salina. 



54 

 

 

1.1 Turism balnear și balneoclimatic 

 

- Centru de tratament balnear Parc Măgura cu o suprafață de 1.019 mp ce are în 

componenţă o Bază de tratament cu spațiile în care urmează să funcționeze cabinete pentru 

tratamente de fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, băi galvanice, împachetări cu parafina, 

dietoterapie, masaj recuperatoriu, dus subacvatic, tratamente aerosoli, cabinet de înfrumusețare,  

drenaj limfatic, etc. și două piscine în aer liber, amplasate în incinta interioară a bazei de 

tratament, una pentru adulți și cealaltă pentru copii. 

Primele izvoare minerale au fost descoperite în 1846, în grădina Nastasache (actualul 

parc Măgura. Abia în 1883 doctorul Samuel Konya a publicat analiza chimică a celor 7 izvoare, 

după care, în 1888 au fost captate. În anul 1912 au apărut primele băi organizate. În timpul 

primului război mondial, stabilimentul a fost distrus si reconstruit apoi între anii 1927-1936. 

Datorită acestor izvoare minerale orașul Tîrgu Ocna a fost trecut în rândul stațiunilor 

balneoclimatice încă din 1894. 

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. 

 

 

Proiectul  s-a finalizat la sfârşitul anului 2008  şi inaugurat la 1 iunie 2009. Prin 

realizarea acestui obiectiv s-a lărgit baza turistică a oraşului, oferind turiştilor şi localnicilor 

posibilităţi multiple de petrecere a timpului liber şi de tratare a eventualelor afecţiuni.  
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- Centrul de Informare și Promovare Turistică – Tîrgu Ocna 

 

Centrul de Informare și Promovare Turistică este situat pe strada Măgura, nr. 1, A fost 

finanțat prin POR 2007 – 2013. Contractul de 

finanțare a fost 05.12.2014 și s-a desfășurat până la 

31.12.2015. 

Primăria orașului stațiune Tîrgu Ocna a 

lansat în data de 27.02.2015 proiectul privind 

dotarea Centrului Național de Informare și 

Promovare Turistică Tîrgu Ocna (CNIPT), care are 

ca scop principal asigurarea și creșterea gradului 

de informare a turiștilor care vizitează zona. 

Prin proiect s-a achiziționat mobilier specific centrului de informare, sistem 

antiefracție, alarma, catarge, totemuri, firme luminoase, PC-uri pentru turiști și pentru 

penrsonal.  

Principalele activități ale CNIPT  sunt: 

- Informarea generală asupra ofertei turistice locale, regionale și naționale; 

- Punerea la dispoziția turiștilor a materialelor de promovare în mai multe limbi: 

pliante, ghiduri, hărți; 

- Realizarea materialelor de promvare a stațiunii Tîrgu Ocna și a serviciilor balneare 

oferite; 

- Informarea privind ofertele de cazare; 

- Cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism și furnizarea de date 

statistice referitoare la circulația turistică locală și regională; 

- Colaborarea cu operatorii de turism locali și cu centrele de informare turistică din 

județ și din țară; 

- Organizarea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional. 

 

 

Baza de turism din mina Salina 

 

Funcționează în paralel cu activitatea de exploatare, prelucrare și comercializare a 

sării, la „Salina” Tîrgu Ocna. Din inițiativa salariaților unității, în perioada 14 aprilie - 3 
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decembrie 1992 în inima masivului de sare, a fost realizată prima biserică ortodoxa subterană 

din Europa, cu hramul Sf. Varvara – ocrotitoarea minerilor.  

În fiecare an, pe data de 4 decembrie, când se prăznuiește hramul acestei biserici, se 

oficiază slujba de cinstire și pomenire la care participă salariații unității, familiile acestora și 

locuitori din zonă. 

 

 

  

Din data de 11.07.2005 potențialul turistic al „Salinei” Tîrgu Ocna s-a concentrat la 

orizontul IX al minei Trotuș. Aici, în „miezul lentilei de sare”, s-a amenajat noua și moderna 

bază de turism și agrement. Amplasată la 240 m adâncime și desfășurată pe o suprafață de 

13.000 mp, locația oferă condiții optime pentru: relaxare; mișcare pe terenurile de: minifotbal, 

baschet, tenis de câmp, tenis de masă; tratarea afecțiunilor respiratorii; cunoaștere și 

reculegere în lăcașul sfânt al bisericii. 

Accesul se face pe un plan înclinat, spiralat, 

de 3,2 km lungime, cu microbuzele Salinei. 

Pentru copii sunt amenajate spații de 

joacă dotate cu leagăne, tobogane și 

balansoare.    În subteran există spațiu pentru 

gimnasticăși cabinet medical. Tratarea 

afecțiunilor respiratorii se realizeazăîn 

prezența personalului de specialitate.Cei care 

vizitează „Muzeu sării” au ocazia să afle informații despre geneza, evoluția exploatării și 

prelucrarea sării. 
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Hotelul Măgura, plasat în centrul 

orașului,la 200m de gară,dispune de 230 locuri în 

115 camere (95 cu 2 paturi și 20 matrimoniale), 

cu Tv, baie, telefon, balcon, centrală termică 

proprie.  

Hotelul se recomandă în primul rând celor 

care se tratează de astm bronșicîn sanatoriul din 

mina Salina,precum și celor care călătoresc pe 

Valea Trotușului în grupuri organizate sau pe 

cont propriu. Hotelul Măgura deține o Secție de recuperare  - reabilitare a sănătății umane cu 

o capacitate de 100 locuri și care oferă servicii medicale de Ambulatoriu BFT și Internări – 

recuperare . 

 

 1.2. Hoteluri și Pensiuni  

 

- Pensiunea Creangă este situată într-o zonă liniştită din Târgu Ocna la 500 de metri 

de Gara Târgu Ocna şi la 2 km de Parcul Măgura și oferă unități de cazare care  sunt dotate cu 

TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar şi baie privată cu articole de toaletă gratuite şi 

uscător de păr. De asemenea, există un teren de sport şi 2 piscine în aer liber. În plus, la mai 

puţin de 400 de metri se află un bar cu facilităţi de bowling şi un centru spa modern cu piscină 

interioară, saune uscate şi umede, cadă cu hidromasaj şi zonă de fitnes. La 400 de metri de 

Pensiunea Casa Creanga se poate practica și echitaţie. 

 

 - Hotelul Complex Havana este situat în orașul Târgu Ocna, la 16 km de staţiunea 

Slănic-Moldova. Oaspeții au la dispoziție un bar. Parcarea privată a proprietății este gratuită. 

Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu. Oferă, de asemenea, baie proprie. 

Recepţia proprietăţii are program nonstop. Hotelul Complex Havana se află la 38 km de 

Bacău şi la 37 km de Lepşa. Aeroportul Internaţional Bacău este situat la 35 km de 

proprietate.   

 

 - Motelul Anda  este situat la intrarea în orașul stațiune Tîrgu Ocna pe D.N.12 A 

dinspre Onești. Unitatea de cazare dispune de 20 de camere confortabile și elegante de 

tip single, double sau suite cu 4, 6 și 8 locuri, dotate cu telefon, internet wireless, TV cablu, 

minibar, baie cu duș și consumabile personalizate. Spaţiile generoase permit posibilitatea 
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organizării întâlnirilor de afaceri, training-uri, conferinţe, nunţi, botezuri, precum şi petreceri 

de revelion. 

- Pensiunea Vivaldi este situată în Tîrgu Ocna, în apropierea gării Salina Oaspeții pot 

lua masa la restaurant. Parcarea privată a proprietății este gratuită. Toate camerele acestei 

pensiuni au aer condiționat, TV cu ecran plat și baie proprie cu duș. Unele camere oferă terasă 

sau balcon. Accesul WiFi este gratuit. 

-  Pensiunea Elena este situată în centrul stațiunii Târgu Ocna și beneficiază de 

vedere la Munții Nemira.Camerele de la Pensiunea Elena au balcon, aer condiționat, acces 

Wi-Fi, baie, zonă de relaxare și TV cu ecran. Unele unități sunt formate din 2 camere, iar la 

fiecare etaj există zonă comună de lounge cu fotolii și canapea. 

- Pensiune ILINCA este situată în Tîrgu Ocna vis-a-vis de intrarea în Salina. Ea 

dispune de 5 camere dispuse în doua corpuri  de clădire. Camerele sunt dotate cu Tv . Al 

doilea corp de cladire este compus din două încaăperi, una fiind un dormitor cu pat 

matrimonial, iar cea de a doua, un living cu două canapele extensibile. 

- Pensiunea”Porțile Ocnei” este situată în stațiunea Tîrgu Ocna în cartierul Mosoare 

nr.25. La nivelul I, se află terasa pensiunii unde se pot desfășura diverse activități de recreere 

precum: table, șah, rummy,cărți, etc. Pensiunea are o capacitate de 24 de locuri de cazare, și 

oferă dotări ultramoderne: balcon, băi proprii (cu jacuzzi și cabine de duș ), minibar, wireless, 

LCD. 

1.3  Monumente istorice și de cult 

 

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. 

Potrivit MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/1. II. 2016 

privind lista monumentelor istorice de pe raza județului Bacău, oraşul Tîrgu Ocna este 

reprezentat prin următoarele monumente istorice: 

 

Situl arheologic de la Podei (cod BC-I-m-B-

00750) este situat în partea de 

sud – vest a orașului, în cartierul Tisești, pe malul drept 

al râului Trotuș.  

Așezarea a fost semnalată de către doctorul 

Iacob Iacobovici în anul 1925. În urma unor lucrări 
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efectuate pe proprietatea sa de la Podei, au  fost descoperite mai multe resturi de locuire pe 

care arheologul MartonRoska le atribuia în anul 1925, culturii Cucuteni. Cercetările au fost 

continuate apoi de către Radu Bogdan în 1931, preotul Constantin Matasă pe parcursul a mai 

multor ani (1939-1943 și 1956), Ștefan Cucoș și Dan Monah, între 1973 și 1978-1979. 

Cercetările arheologice de la Podei au avut ca rezultat identificarea unei așezări cu mai multe 

nivele de locuire, cel mai important fiind cel din Eneolitic, Cultura Cucuteni, faza B, peste 

care se suprapun mai multe așezări din Epoca Bronzului și cele două vârste ale Fierului 

(Hallstatt și La Tène). Ultimele cercetări de suprafață au fost făcute în anul 2006 de către lect. 

univ. dr. Ovidiu Cotoi profesor în cadrul Facultății de Istorie, Filosofie şi Teologie, 

Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați,împreună cu prof. Alin Radu de la Muzeul de Istorie al 

orașului Tîrgu Ocna. 

 

Cetatea dacică Utidava (cod BC-I-m-B-

00750.01) este situată în partea de sud - 

vest a orașului, în cartierul Tisești, pe malul drept al 

râului Trotuș, la cca. 2 km distanță de așezarea de la 

Podei. 

În anul 1956 A. Aniţuefectuat unele cercetări 

de suprafaţă pe vârful denumit Titelca – Tiseşti 

(Târgu Ocna). Săpăturile din anul următor au 

identificat aici o cetăţuie dacică fortificată din secolul I î. H. până în timpul primului război 

daco-roman din anul 102 d. H. Pe baza informaţiilor pe care le avem de la geograful Claudius 

Ptolemeuîn Geografii III, 8, 1-2, cetăţuia de la Titelca – Tiseşti, a fost identificată de autorii 

săpăturilor cu antica Utidava. 

 

Biserica Sf. Nicolae (cod BC-II-m-A-

00908), situară pe strada general Eremia 

Grigorescu, nr. 2. 

A fost constrută în anul 1580 și reconstrută 

între anii 1758-1772 de preotul Vasile Harapu și 

hatmanul Vasile Ruset. Biserica a avut un destin 

zbuciumat. Turnul său a servit ca post de 

observație pentru pompieri între 1870-1880, lovită 
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de fulger în 1890 și bombardată în Primul Război Mondial. Biserica se află în reparații și se 

dorește reutilizarea ei ca locaș de cult. În incinta sa se afla Cimitirul cu Tunuri în care se 

odihnesc 69 de eroi căzuți pe Coșna și Cireșaia în vara anului 1917. 

 

Biserica Adormirea Maicii Domnului , fostă 

mărăstire Precista (cod BC-II-m-B00912), este 

situată pe strada Victoriei nr. 7, în centrul orașului. 

Fosta mănăstire Precista a fost construită de 

marele vistier Vasile Ursache în anul 1662 și a fost 

închinată Mănăstirii Ivir de la Muntele Athos în 

1683. Nu se cunoaște înfățișarea primei biserici, dar 

o descriere a turnului Precista o avem de la scriitorul 

Costache Negruzzi. Este cea mai impunătoare biserică din Tîrgu Ocna. 

 

Biserica Buna Vestire, fostă Mănăstire 

Răducanu, (cod BC-II-a-A-00910), 

este situată pe strada Răducanu, nr 6. 

A fost construită în anul 1694 de către 

marele logofăt Ion Buhuși și refăcută de marele 

logofăt Radu Racoviță în 1763. Este un monument 

reprezentativ pentru barocul târziu moldovenesc și 

este singura Biserică din țară cu pisanie în limba 

franceză. A fost mănăstire fortificată, închinată Mănăstirii Ivir de la Muntele Athos. Lângă 

peretele sud-estic al Bisericii se află mormântul marelui om politic și diplomat Costache 

Negri (1812-1876), unul din făuritorii României Moderne. Tot aici au mai fost înmormântați 

și boierii Buhuș, Racoviță, Sturdza, Catinca Negri și Zulnia Negri. 

 

Biserica din lemn Cuvioasa Paraschiva (cod: 

BC-II-m-B-00907.01),  

este situată pe strada Gheorghe Doja nr. 1. 

Denumită și Domneasca, a fost construită din 

bârne, pe malul Vâlcicăi, nu departe de ocne, pentru 

rufetași, pe la sfârșitul secolului al XVI-lea. A fost arsă 
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de tătari în anul 1717 și a fost refăcută de către cămărașul Dediu în 1725, mare spătar, socrul 

domnitorului Mihai Racoviță.  

Printre ctitori se numără și Ioan Mihai Racoviță și Constantin Racoviță. Biserica are un plan 

simplu, în formă de corabie, iar în prelungirea pronaosului a fost adăugată clopotnița cu turn, 

căptușită cu scândură. Deși este modestă ca proporții și plan, Biserica Domneasca rămâne printre 

bisericile cele mai încărcate de istorie ale orașului Tîrgu Ocna. 

 

Biserica din lemn Sf. Gheorghe (cod: BC-II-m-B 

00911), este situată pe strada Tisești, nr. 95, în partea de S a 

orașului, pe malul drept al Trotușului. 

A fost construită de către monahul Ghenadie și alți 

slujitori ai biserici în anul 1754 (conform pomelnicului 

ctitorilor). Cei mai mulți autori indică însă anul 1761 ca an al 

construirii edificiului. Biserica a fost reparată în anul 1924 și tot 

cu acest prilej s-au construit absidele laterale și pridvorul cu 

clopotniță. Ceea ce o face remarcabilă este brâul cu torsadă 

cioplit în bârne, care alcătuiește cununa orizontală, ce înconjoară biserica. 

 

Biserica Sf. Voievozi Mihail și Gavril (cod: BC-II-m-

B-00906), este situată pe 

Strada Constantinescu Ștefan, nr 1.  

A fost ridicată de către preotul Ianache pe la 1734 și 

refăcută de către Neculai Stoian în 1849. Biserica păstrează 

puține cărți vechi: Evanghelie de Neamț din 1845, 

Evanghelie de Buda din 1812 și Octoih mare de Râmnicu 

Vâlcea din 1865. În interiorul bisericii se găsesc două pietre 

funerare, una a ctitorilor Neculai Stoian și soția sa Irina, 

cealaltă a Mariei Neculauși a celor trei fii ai săi. 
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Biserica Sf. Treime (cod: BC-II-m-B-00905), este 

situată în cartierul Gura Slănicului, pe șoseaua ce duce spre 

Slănic Moldova. 

A fost construită de către arhimandritul Iacov, starețul 

schitului Măgura Ocnei în anul 1810. Biserica a fost reparată de 

către enoriași în anii 1892 și 1909. Are dimensiuni modeste, cu 

pridvor pe latura sudică, deasupra căruia se înalță un turn 

clopotniță căptușit cu scânduri și șindrilă. 

 

Biserica Sfinții Împ ărații Constantin și 

Elena este situată în cartierul Țărăncuța a 

orașului Tîrgu Ocna, în vecinătatea Penitenciarului 

Spital. 

 A fost construit din piatră și cărămidă, în 

anul 1824. Ctitori sunt preoții Ioan Doroftei și 

Andrei Sechelaru, reprezentați in tabloul votiv aflat 

pe peretele vestic al pronaosului. Este o biserică modestă, fără elemente notabile, dar 

importantă prin vechimea sa. În vecinătate este un cimitir al penitenciarului. Troița ridicatăîn 

urmă cu câțiva ani are o placă de bronz pe care sunt trecuți 55 de deținuți politici care au 

murit în închisoare în timpul regimului comunist.  În perioada interbelică era considerată 

monument istoric. 

 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul (cod: BC-II-

m-B-00909), este situată pe strada  

Costache Negri, nr. 94, spre ieșirea din orașul Tîrgu 

Ocna. 

A fost construită din lemn şi acoperită cu 

şindrilă în anul 1815 de către preotul Tisescu şi 

ieromonahul Calinic. Multă vreme a fost în 

administraţia egumenatuluiPrecista- Răducanu şi apoi a aparţinut de parohia Răducanu. Din 

1936 a devenit biserică parohială a nou înfiinţată parohii Sf. Ioan. A fost reparată capital în 

anii 1898- 1920- 1968. La reparaţia din 1920, pe scheletul din lemn au fost realizaţi pereţi din 

cărămidă arsă şi s-a tencuit cu adaos de var şi ciment. 
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Mănăstirea Măgura Ocnei cu hramul Înălțarea Domnului, este situată pe Muntele 

Măgura la 570 m altitudine, în partea de vest a orașului Tîrgu 

Ocna. 

Vechimea Schitului “Măgura Ocnei “ se pierde în 

negura veacurilor. Tradiția locală consideră că această 

sihăstrie ar data de pe vremea lui Alexandru cel Bun, lucru 

care nu poate fi dovedit documentar. Prima mențiune a 

schitului apare într-un document din 13 noiembrie 1665 când 

Solomia, fiica lui C. Donosi din Dărmănești, dăruiește partea 

sa de moștenire Schitului “Măgura de la Ocna”. Așezat într-o 

poziție fermecătoare schitul va atrage mulți vizitatori în 

veacul trecut: Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, George Sion.  

În lunga sa existență schitul a avut trei biserici construite succesiv: Prima, cu hramul 

“Înălțarea Domnului” a existat până  pe la 1757, când cu sprijinul domnului Constantin 

Racoviță se construiește un nou lăcaș cu hramul “Sf. Gheorghe”. Ruinându-se, o noua 

biserică, cu hramul “Buna Vestire”, a fost ridicată, în anul 1803, de către arhimandritul Iacov. 

În timpul Primului Război Mondial, în incinta schitului a fost amenajat un post de prim ajutor, 

unde sute de răniți au primit îngrijire medicală. Schitul a fost bombardat, dar nu a putut fi 

distrus. După al Doilea Război Mondial, Mănăstirea a devenit schit de maici.  

Loc de odihnăși de recreere pentru cei care 

se încumetă să urce până aici, acest așezământ 

monahal a fost desființatîn timpul regimului 

comunist, când, în februarie 1964, Biserica “Buna 

Vestire”a fost demolată. După 1989 se reînființează 

Schitul “Măgura Ocnei”, iar din 1990, la inițiativa 

credincioșilor și cu sprijinul Episcopiei Romanului 

și Hușilor, se construiește o biserică nouă, cu 

hramul “Înălțarea Domnului”. Astăzi, noul așezământ monahal a fost ridicat la rangul de 

mănăstire.  

Prin stăruința și priceperea arhimandritului Epifanie Bulancea s-au construit biserica, 

paraclisul, o frumoasă bisericuță de lemn în cimitirul mănăstirii, chilii, stăreția și alte anexe. 

Astăzi Muntele Măgura a devenit un loc de pelerinaj și s-a transformat într-un puternic centru 

de spiritualitate ortodoxă. 
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Mănăstirea Cireșoaia cu hramul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, este situată în 

Cartierul Poieni a orașului Tîrgu Ocna, pe dealul Cireșoaia. 

A fost înfiinţată din inițiativa protos. Claudiu 

Constantin Panţâru,pe 1 ianuarie 2000, în TîrguOcna, la 

punctul numit Cireşoaia, în partea de vest a cartierului 

Poieni, la o altitudine de 600 de metri, înscriindu-se în 

aceeaşi curbă de nivel cu Mănăstirea „Măgura Ocnei“. De 

numele Cireşoaiei se leagă amintirea luptelor sângeroase 

ale Regimentului 27 Infanterie Bacău şi a glorioaselor 

atacuri ale Vânătorilor de Munte din timpul Primului 

Război Mondial. Monumentele de la Coşna, Cireşoaia, Măgura, cimitirele de la Poieni şi de la 

Biserica „Sfântul Nicolae“ sunt mărturia recunoştinţei generaţiilor care au urmat faţă de jertfa 

celor 14.000 de ostaşi căzuţi în vara anului 1917 pentru apărarea gliei străbune.  

Scopul pentru care a fost ridicată biserica Mănăstirii Cireşoaia a fost acela de a omagia 

eroii din zona Cireşoaia. 

 

Bustul lui Costache Negri, (cod: BC-II-m-B-00928) situat 

în piațeta Primăriei Tîrgu Ocna, str. Trandafirilor, nr.1.  

Statuia lui Costache Negri a fost dezvelită, la inițiativa lui 

Gheorghe Sion, pe data de 12 decembrie, 1941.  

Acesta a fost sculptat de către Dimitriu Bârlad. Inițial a fost 

amplasată în apropierea bisericii Precista, în fosta piață Costache 

Negri. A fost mutată în fața Casei de Cultură și de aici în piațeta 

Primăriei unde se află și astăzi.  

Tot aici putem aminti și existența unul bust de o frumusețe remarcabilă, sculptat de 

către Carol Stotckpe la sfârșitul sec. al XIX-lea și care se găsește în Muzeul de Istorie al 

orașului. 

 

1.4  Monumente comemorative 

 

Orașul Tîrgu Ocna conservă 8 monumente comemorative, închinate eroilor căzuți în 

Războiul de Independență, Primul și al Doilea Război Mondial, o troiță dedicată deținuților 

politici anticomuniști morți în închisoare și alte 7 monumente (plăci, machete) legate de 

economia și învățământul local. 
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Monumentul Eroilor Independenţei (1877 - 1878) 

  A fostconstruit în anul 1910 pentru a comemora eroii 

din Tîrgu Ocna, căzuți în luptele de la Plevna în anul 1877. 

Monumentul este format dintr-un obelisc înalt de 4 m, așezat 

pe un soclu și un postament în trei trepte. Pe vârful obeliscului 

este amplasat un vultur din bronz cu aripile deschise. Pe 

frontispiciul obeliscului este încastrată o plăcuță de marmură 

cu frunze de stejar, având în mijloc trecută data „1910”.  

   

  Crucea Caporalului Mușat 

 

  Căzut eroic în luptele de pe Coșna la 13 

august 1917, Constantin Mușat, a rămas ca un 

exemplu pentruceilalți soldați și drept recunoștința, i-

a fost ridicată o cruce momument chiar pe locul unde 

a trecut în neființă. După 1977, această cruce a fost 

adusă ce pe dealul Coșna la inițiativa col. Costin 

Nicolae și amplasată lângă Monumentul Eroilor de pe 

muntele Măguradin Tîrgu Ocna. 

 

  Monumentul Eroilor "M ăgura" 

 

A fost ridicat în memoria a celor peste 14000 de 

ostaşi români căzuţi în Primul Război Mondial (1916-1918) 

pe frontul de la Oituz-Coşna-Cireşoaia. Este unic în ţară, atât 

prin amplasament (520 m altitudine) şi pe partea nord-estică 

a Muntelui Măgura, cât şi din punct de vedere architectural. 

Construirea Monumentului va începe în anul 1925, sub 

domnia regelui Ferdinand şi a reginei Maria, şi se va termina 

în anul 1928, sub domnia regelui Mihai şi a Înaltei regenţe 

domneşti.  

 Lucrările pentru ridicarea acestui impunător edificiu 

au fost făcute de către soldaţii veterani, ramaşi în viaţă după aprigele lupte de la Oituz-Coşna-

Cireşoaia. Fondurile necesare pentru această construcţie au fost adunate prin 

 

 

 



66 

 

subscripţiepublică de către Mihai Teodoru, iniţiatorul acestui proiect, sprijinit de arhitectul 

Constantin Ciogolea, fiu al oraşului stabilit la Bucureşti. Monumentul Eroilor cuprinde un 

parter şi două etaje, legate printr-o scară interioară circulară, are o înălţime de 22 m şi este în 

întregime ridicat din piatră cioplită şi formă de obuz. 

 Până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, era păzit zi şi noapte de ostaşii 

din garnizoana oraşului. După război, Monumentul a fost lăsat în paragină, dar între anii 

1972-1974, a fost renovat şi deschis ca muzeu.  

 

  Cimitirul Eroilor de pe platoul „Cire şoaia” 

 

  Pe dealul Cireșoaia s-a amenajat încă din anul 1918, un cimitir cu cruci din mesteacăn 

pentru eroii din 1917. În 1935 aceste cruci au fost înlocuite și tot acum s-a înălțat o cruce din 

piatră înaltă de 3 m. Tot pe dealul Cireșoaia se mai găsesc astăzi mai multe cruci din piatră 

care să evoce sacrificiul soldaților români pentru întregirea națională. 

 

Cimitirul Eroilor de la Biserica "Sfântul Nicolae" 

 

  Este un monument reprezentativ, aici fiind 

înmormântați 69 de eroi din Regimentele 12 

Infanterie, 13 Infanterie, 14 Infanterie, 17 

Infanterie, 27 Infanterie, 31 Infanterie, 46 

Infanterie, 8 Obuzieri, 1 Artilerie Munte, 7 Pionieri, 

1 și 3 Vânători de Munte. În centru cimitirului este 

ridicat un obelisc înalt de 3,60 m pe care se găsește 

o placă cu numele celor 66 de eroi târgocneni. 

 

  Cimitirul şi osuarul de la Poieni 

  Adăpostește un osuar și mormintele a 

80 de eroi din Regimentul 17 Infanterie,19 

Infanterie și 1 Vânători de Munte, căzuți pe 

Cireșoaia. Are o formă trapezoidală, cu 

latura mică de 16,33 m și laturamare de 44 m 

și este împrejmuit cu un zid din piatră. 

Ansamblul este format dintr-un obelisc cu forma dreptunghiulară, înalt de 7,80 m, flancat de 
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două coloane semicirculare, care se termină cu câte un capitel sculptat reprezentând frunze de 

stejar. 

  La baza obeliscului se află o criptă dreptunghiulară în care sunt depuse osemintele 

unor eroi necunoscuți. 

 

  Monumentul Eroilor Români (1941 - 1945) 

   

În fața Casei de Cultură a orașului Tîrgu Ocna în anul 1992 a 

fost construit un momument dedicat eroilor urbei care au murit 

pe front în timpul celui de –al doilea Război Mondial. Pe doua 

din laturile monumentului sunt inscripționate numele celor 94 de 

eroi din Tîrgu Ocna. Pe celelalte laturi este înscris: „22 iunie 

1941 – 9 mai 1945. Sacrificiul vostru va rămâne veșnic în istoria 

neamului. Glorie eternă eroilor urbeicare și-au jertfit viața în 

timpul celui de-al doilea război mondial. 

 

Monumentul Eroilor Sovietici. 

 

 Monumentul eroilor sovietici a fost inaugurat în 

12 septembrie 1948. Este format dintr-un obelisc, iar de 

o parte și de alta a sa sunt cate 20 de stele funerare. 

 

 

 

1.5 . Monumente Arhitecturale 

 

Casa Borisof(cod: BC-II-m-B-20910), este 

situată pe strada 9 Mai, nr. 5 

A fost construită de către Gheorghe Borisof 

în anul 1890, în zona centrală, la intersecția între 

strada 9 Mai și strada Căpitan Bușilă. Concepută de 

un arhitect austriac, clădirea reprezintă o îmbinare a 

stilului neoclasic si a celui baroc. Se pot vedea 

coloane, frontoane, ancadramente, elemente decorative la cornișă și de marcare ale celor doua 
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nivele. Compusă după principiul unei simetrii perfecte, fațada este marcată de corpul 

principal, cu intrarea principala, iar cele doua coloane laterale susțin „loggia”. 

După moartea lui Gheorghe Borisof, clădirea a avut mai multe destinații: Primărie 

(1907-1912), școală profesională de fete (1912-1916), comandamentul unei divizii (1916-

1918), Gimnaziul „Oituz”(1921-1929). 

 

Palatul administrativ , situat pe strada 

Trandafirilor nr. 1 

A fost construit între anii 1909 – 1912, după 

planurile unuia din cei mai cunoscuți arhitecți ai epocii, 

Petre Antonescu și sub conducerea antreprenorului 

italian Giussepe Barolli. La cererea pompierilor a fost 

construit și actualul foișor. Este una din cele mai 

frumoase construcții din județul Bacău, în care 

funcţionează Primăria oraşului Tîrgu Ocna. 

 

1.6. Obiective Turistice 

 

Muzeul de Istorie 

 

În anul 1928 doctorul Iacob Iacobovici 

înființa pe cheltuiala proprie, la școala primară nr. 

2 de băieți, un mic muzeu la Tîrgu Ocna, cu piese 

areheologice descoperite pe proprietatea sa de la 

Podei, cartierul Tisești. Pasionat de arheologie, așa 

cum reiese și din marturiile fostului său student V. 

Țuchel, doctorul Iacobovici adunase în jur de doua 

mii de obiecte din mai multe situri arheologice 

aflate în vecinătatea Tîrgului Ocna139. Din păcate, Muzeu a fost desființat în preajma celui de-

al doilea război mondial, însă munca voluntară a învațătorului Ilie Săvescu a făcut să fie 

redeschis în preajma anului 1955.  

                                                           
139 V. Țuchel, Veghe și speranță, Editura Eminescu, București, 1986, p 54 si urm., Maria Dvoracek, Din Istoria 
dezbaterilor parlamentare „Procesul Cumularzilor”, extras din Studii de Drept Românesc, anul 8 (41), 1996, 
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Raportul de activitate a învățătorului Săvescu din 1956 

ne indică faptul ca a fost îmbogățită colecția cu mai multe 

monede descoperite la Viișoara – Tîngu Trotuș și la Tîrgu 

Ocna, precum și piese arheologice. În anul 1961 Muzeul de 

Istorie al orașului Tîrgu Ocna a fost desființat și majoritatea 

exponatelor au fost transferate la Muzeul de Istorie din Onești, 

unde pot fi văzute și astăzi. 

În anul 1996, prin inițiativa profesorului Ștefan Pelin și 

cu sprijinul arheologului Viorel Căpitanu (Muzeul de Istorie 

Bacău, actualul Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”), a 

putut face ca orașul nostru șă își redeschidă Muzeul. 

Dinte piesele cu o importanță deosebită putem aminti aici: 

- Mobilier ce a aparținut marelui om politic și diplomat 

Costache Negri;  

- O serie de cărți publicate în engleză, greacă, franceză, chirilică din biblioteca 

marelui diplomat amintit mai sus; 

- Un tablou pictat de A. E. Fescher în anul 1930, ulei pe pânză de sac, 

reprezentându-l pe C. Negri; 

- Bustul sculptat de Carol Storck; 

- Unelte și ceramică din mai multe epoci istorice, începând cu Paleoliticul Superior 

(gravettian), Neoeneolitic, Epoca Bronzului, Hallstat și La Tène; 

- O colecție de monede românești și străine, etc. 

Prin bunăvoința doamnei prof. univ. dr. Maria Dvoracec, în anul 2015, Muzeul de 

Istorie din Tîrgu Ocna a reușit să intre în posesia mai multor documente și obiecte inedite care 

au aparținut doctorului Iacob Iacobovici, printre care: o statuetă antropomorfă masculină și 4 

vase miniaturale (probabil de proveniență grecească sec. IV-III î. Hr.), o statuetă 

antropomorfă feminină, mai multe capete de statuete reprezentând-o pe Maica Domnului (sec. 

XII-XV) și altele. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

p. 131, Idem, Profesorul Iacob Melcon Iacobovici – Senator de Drept, în Revista ARARAT, periodic al Uniunii 
Armenilor din România, supliment Septembrie 2016, p. 15. 
 

 

Costache Negri 

 autor A.E. Feischer, 1930 



70 

 

Poarta de intrare a vechiului „Castel”  Negri  

 

În anul 1856 Costache Negri își cumpăra o proprietate la 

Tîrgu Ocna pe moșia Tisești, în următorii ani și-a ridicat o casă cu 

două etaje , în stil oriental, denumită de localnici Castelul Negri. 

Aici el s-a retras definitiv în anul anul 1866, dupa abdicarea 

domnitorului Al. I. Cuza. Neîngrijită și afectată de cutremurul din 

anul 1904, casa a fost demolată. Pe fundația ei, în anul 1907 s-a 

construit noul spital. Singura mărturie a fostei proprietăți Negri a 

rămas poarta de intrare, care ne amintește că aici a stat unul dintre 

cei mai importanți diplomați ai României. 

 

Troi ța din lemn închinată deținuților politici  

 

În vecinătatea bisericii Sfinții Împărați s-a înălțat o troiță din 

lemn între anii 1950 – 1954 pentru comemorarea deținuților politici 

decedați ca urmare a represiunilor făcute de către comuniști. În anul 

1994 s-a mai ridicat o placă din bronz de către deținuții politici 

supravețuitori cu numele celor 55 de deținuți care au decedat din 

cauza țmprejurărilor amintite mai sus. 

 

Prima sondă cu foraj mecanic din România 

 

Una din bogățiile importante cunoscută încă din antichitate, 

este petrolul. La începutul secolului al XIX-lea, aria extragerii 

petrolului în Moldova se limita numai la ținutul Bacăului, regiunea 

cuprinsă între Tazlăul sărat, Tazlău și Trotuș. 

Extragerea țițeiului de pe domeniul Ocna, revenea 

muncitorilor din Salina. Cererile tot mai mari de țiței pentru nevoile 

interne și export, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, au impus ca  

alături de vechile metode de lucru, să se introducă un sistem modern 

de săpare mecanică, care permitea extragerea țițeiului de la adâncimi mai mari. 

Prima săpare mecanică s-a efectuat la Mosoare - Tg. Ocna, unde s-a aplicat așa 

numitul sistem canadian, cu prăjini din lemn. 
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La 15 iunie 1861, Oliver de Lalande, înainta o cerere către domitorul Al. I. Cuza prin care 

cerea aprobarea unei autorizații pentru exploatarea țițeiului de la Mosoare pe timp de 20 de ani.  

În perioada Primului Război Mondial nu s-a putut extrage țiței din cauza tirului artileriei 

austro-germane. 

 

Cabana lui Averescu 

Timp de peste 300 de ani (cca. 1560 – 1860), 

incepand cu Baba Novac, haiducii au fost speranța țăranilor 

asupriți. Pe seama haiducilor, poporul a pus nenumărate 

legende, unele chiar fantastice. De obicei, în aceste legende, 

multe în versuri, haiducii îi jefuiau pe cei bogați, îndeosebi 

pe boieri, pe turci și pe fanarioți, și îi ajutau pe cei săraci cu o 

parte din pradă. 

O asemenea legendă circulă și în zona noastră. Este vorba despre Tudor Averescu, un 

profil zugrăvit pe fondul încercărilor secolului al XI - lea, secol dominat de luptele românilor 

pentru a limita opresiunile străine. În această perioadă mulți luau calea haiduciei. Așa se explică și 

faptele lui Tudor Averescu, care  și-a săpat o grotă într-o 

stâncă situată pe vf. Chichilău la 535 m altitudine.  

Mai tarziu această grotă a fost folosită și de trupele 

române ca punct de observare temporar în timpul luptelor 

din 1917, pe linia frontului Oituz – Tg. Ocna. Legenda 

spune că generalul Alexandru Averescu ar fi inspectat linia 

frontului tot din acest punct.  

Grota a rămas ca o amintire neclintită a acelei 

perioade și numele ei este săpat în stânca veacului drept “Cabana lui Averescu”. 

 

Masa Reginei 

Prima aniversare a marilor bătălii ale anului 

1917 din triunghiul de foc și glorie Mărăști – Mărășești 

– Oituz, a avut loc la 6 august 1918, în prezența familiei 

regale la Tg. Ocna, pe pantele de Nord-Vest a masivului 

Cireșoaia.  
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 Aici, într-o poiana a fost sapăt un șanț 

circular cu raza de 50 m și adânc de 0,50 m, unde 

familia regală și invitații s-au așezat pe taluzul 

exterior al șantului. Pe taluzul interior au fost 

așezate ștergare pe care s-a putut lua prânzul. 

 Familia regală era reprezentată prin Regina 

Maria, Principele Carol, Principele Nicolae, 

Principesa Elisabeta și Principesa Mărioara. 

Regele Ferdinand nu a putut participa la această aniversare deoarece se afla într-un fel de 

autoexil la Bicaz, ca protest față de tratatul încheiat la București în luna mai a anului 1918.  

 Locul ales pentru aniversarea luptelor eroice din anul 1917 a fost numit Masa Reginei. 

Această denumire a fost transmisă din generație în generație și se păstrează și astăzi. Cetățeni de 

toate vârstele și din toate categoriile sociale înconjurau membrii familiei regale fără nici un fel 

de opreliște, ceea ce demonstrează dragostea pe care o aveau față de suverani. Numai așa se 

explică faptul ca numai în doi ani de grele jertfe si suferințe s-a putut realize cel mai mare vis al 

românilor: Înfaptuirea României Mari. 

 Reporterul de război al Diviziei 6 Infanterie, Stanciu Kotetschi a imortalizat momentul 

pe clișeu special. Fotografia unicat  a fost încredințată unui prieten din Tg. Ocna (C. 

Constantin), care la rândul său a transmis-o mai departe, înainte de a deceda, farmacistului 

Sandu Teodor. Cel din urmă a donat fotografia în anul 1991 Monumentul Eroilor de pe Muntele 

Măgura din Tg. Ocna unde poate fi văzută si astăzi. 

 

Mormântul căpitanului Gheorghe Demetriade 

 

În data de 13 august 1917 se hotăra o contraofensivă 

puternică pe dealul Coșna. In această zi regimentele 

Diviziei 1 Cavalerie împreună cu câteva subunități de 

grăniceri au luat cu asalt pozițiile inamice de la cotele 789 și 

703. În fruntea regimentului 9 Roșiori, căpitaniul Gheorghe 

(Ghighi) Demetriade cade eroic împreună cu toți cei 4 

comandanți de pluton din subordine, ultimile sale cuvinte 

fiind: tot înainte băieti. Adus de pe front, căpitanul a fost înmormântat la Biserica Sf. Gheroghe 

din cartierul Tisești. 

 

 



73 

 

 Trasee turistice 

 

Tîrgu Ocna – Vf. Chilău –Vf. Titelca – Vf. Coșna –Caporal Mușat 

Traseul este recomandat pentru:    enduro, ATV, 4x4 și la pas 

Altitudine de plecare:               310 m 

Altitudine de sosire:               789 m 

Diferență de nivel:               479 m 

Lungime traseu Tg. Ocna - Coșna:             10 km 

Timp de parcurs la urcare/coborâre:                         2:30/2:00 (h:min) 

Grad de dificultate:                mic 

Sezonabilitate:                 primavară - vară - toamnă - iarnă 

traseul este recomandat turiștilor echipați corespunzător 

Puncte de atracție turistică și istorică:   Vf. Chichilău (Cabana lui Averescu),  

       Vf. Titelca (Cetatea Dacică Utidava), 

Vf Coșna (Crucea Monument Bat. 2 

Vânători de Munte, Cruce Monument, 

caporal Constantin Mușat). 
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Tîrgu Ocna – Mănăstirea Sf. Cireșoaia – Masa Reginei – Vf. Cireșoaia 

 

Traseul este recomandat pentru:    enduro, ATV, 4x4 și la pas 

Altitudine de plecare:      320 m 

Altitudine de sosire:      772 m 

Diferență de nivel:      452 m 

Lungime traseu Tg. Ocna - Cireșoaia:    12 km 

Timp de parcurs la urcare/coborâre:     3:00/2:30 (h:min) 

Grad de dificultate:      mic 

Sezonabilitate:      primavară - vară - toamnă - iarnă 

       traseul este recomandat turiștilor echipați 

       corespunzător 

Puncte de atracție turistică și istorică:  Mănăstirea Cireșoaia (cu hramul Sfântul  

      cuvios Eftimie cel Mare), Masa Reginei,  

      Vf. Cireșoaia (Cruce Monument Bat. 2  

      Vânători de Munte, Cruce Monument, Reg. 27 

Bacău, Cruce Monument 100 de eroi 1916-1918)
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1.8. Arbori seculari 

 

În urma raportului efectuat de Institutul de Amenajări și Cercetări Silvice privind 

vârsta a 8 arbori din incinta Centrului de Ingrijire și Asistență a Persoanelor cu Dizabilități din 

cartierul Tisești, s-a stabilit că acesția au o fârstă cuprinsă între 91 și 147 de ani, în anul 2015: 

1. Tei Pucius (Tilia Cordata) a fost planta în anul 1917, iar în anul 2015 avea 99 de 

ani. 

2. Molid (Picea Abies) a fost plantat în anul 1925, iar în anul 2015 avea 91 de ani. 

3. Frasin (Fraxinus Excelsior) a fost plantat în anul 1869, iar în anul 2015 avea 147 

de ani. 

4. Tei Pucius (Tilia Cordata) a fost planta în anul 1881, iar în anul 2015 avea 135 de 

ani. 

5. Paltin de Munte (Acer Speudoplatanus) a fost plantat în anul 1893, iar în anul 2015 

avea 123 de avi. 

6. Frasin (Fraxinus Excelsior) a fost plantat în anul 1885, iar în anul 2015 avea 130 

de ani. 

7. Frasin (Fraxinus Excelsior) a fost plantat în anul 1870, iar în anul 2015 avea 146 

de ani. 

8. Tisă (Taxus Baccata) a fost plantată în anul 1921, iar în anul 2015 avea 95 de ani. 

 

 

 

Dispoziții finale 

 

 Prevederile prezentului statut vor putea fi modificate și completate ori de câte ori se 

impune acest lucru. 

 Prezentul statut intră în vigoare la data publicării sale prin afișare. 
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